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ANNEXES 1 to 2

BILAG
til
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af
forordning (EU) nr. 1295/2013
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BILAG I
Supplerende oplysninger om de aktiviteter, der skal finansieres
1.

PROGRAMOMRÅDET KULTUR

Prioriteterne i programområdet Kultur, jf. artikel 4, gennemføres ved hjælp af følgende
aktioner:
Horisontale aktioner:

a)

Samarbejdsprojekter

b)

Europæiske netværk af kulturelle og kreative organisationer fra forskellige
lande

c)

Kulturelle og kreative tværeuropæiske platforme

d)

Mobilitet for kunstnere og kulturelle og kreative aktører

e)

Støtte til kulturelle og kreative organisationer, således at de kan være aktive på
internationalt plan

f)

Politikudvikling, samarbejde og gennemførelse inden for det kulturelle område,
herunder gennem indhentning af data og udveksling af bedste praksis eller
pilotprojekter.

Sektorspecifikke aktioner:
a)

Støtte til musikbranchen: fremme mangfoldighed, kreativitet og innovation
inden for musikbranchen, navnlig hvad angår distributionen af musikrepertoire
i og uden for Europa, uddannelsestiltag og publikumsudvikling for europæisk
repertoire samt støtte til dataindsamling og -analyse

b)

Støtte til bog- og forlagsbranchen: målrettede aktioner til fremme af
mangfoldighed, kreativitet og innovation, navnlig hvad angår oversættelse og
markedsføring af europæisk litteratur på tværs af grænserne i og uden for
Europa, uddannelse og udveksling for fagfolk inden for sektoren, forfattere og
oversættere samt tværnationale projekter med henblik på samarbejde,
innovation og udvikling i sektoren

c)

Støtte til sektoren for kulturarv og arkitektur: målrettede aktioner for mobilitet
blandt
aktører,
kapacitetsopbygning,
publikumsudvikling
og
internationalisering af sektorerne for kulturarv og arkitektur, fremme af
"Baukultur", støtte til beskyttelse, bevarelse og forbedring af kulturarven og
dens værdier gennem bevidstgørelse, netværkssamarbejde og peer-to-peerlæringsaktiviteter

d)

Støtte til andre sektorer: målrettede aktioner til fordel for udviklingen af de
kreative aspekter af design- og modebranchen og kulturel turisme samt
markedsføring og repræsentation af disse uden for Den Europæiske Union.

Særlige aktioner, der har til formål at gøre den europæiske kulturelle mangfoldighed og
kulturarv mere synlig og håndgribelig samt understøtte interkulturel dialog:
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2.

a)

Den Europæiske Kulturhovedstad – sikring af finansiel støtte i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
445/2014/EU1

b)

Det europæiske kulturarvsmærke – sikring af finansiel støtte i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
1194/2011/EU2

c)

EU's kulturpriser

d)

Europæiske kulturarvsdage

e)

Støtte til de europæiske kulturinstitutioner, der har til formål at levere direkte
kulturelle tjenester til europæiske borgere, med en stor geografisk dækning.

PROGRAMOMRÅDET MEDIA

Prioriteterne i programområdet Media, jf. artikel 5, tager hensyn til forskelle imellem landene
for så vidt angår audiovisuel indholdsproduktion, distribution og adgang, samt størrelse og
karakteristika for de forskellige markeder, og gennemføres ved hjælp af bl.a.:
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a)

Udvikling af audiovisuelle værker

b)

Produktion af innovativt TV-indhold og historiefortælling

c)

Reklame- og markedsføringsredskaber, bl.a. på nettet og ved at anvende
dataanalyse, for at højne positionen og synligheden af, samt adgangen til
europæiske værker tværs af grænser, og for at sikre, at disse når ud til et større
publikum

d)

Støtte til internationalt salg og udbredelse af europæiske ikkenationale værker
på alle platforme, herunder gennem koordinerede distributionsstrategier, der
dækker flere lande

e)

Støtte til udvekslinger mellem virksomheder og netværksaktiviteter for at
fremme europæiske og internationale samproduktioner

f)

Fremme af europæiske værker ved branchearrangementer og på udstillinger i
og uden for Europa

g)

Initiativer til fremme af publikumsudvikling og filmuddannelse, navnlig rettet
mod et yngre publikum

h)

Uddannelses- og mentoraktiviteter for at fremme audiovisuelle aktørers evne til
at tilpasse sig nye markedsudviklinger og digitale teknologier

i)

Et netværk for europæiske videostreaming-aktører med forevisning af en
væsentlig andel ikkenationale europæiske værker

j)

Et eller flere netværk for europæiske festivaler med forevisning af en væsentlig
andel ikkenationale europæiske værker

k)

Et netværk for europæiske biografaktører med forevisning af en væsentlig
andel ikkenationale europæiske værker

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 445/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-aktion
vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 og om ophævelse af afgørelse nr.
1622/2006/EF (EUT L 132 af 3.5.2014, s.1).
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1194/2011/EU af 16. november 2011 om oprettelse af et
EU-tiltag vedrørende det europæiske kulturarvsmærke (EUT L 303 af 22.11.2011, s. 1).
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3.

l)

Specifikke foranstaltninger, der kan bidrage til en mere afbalanceret
kønsdeltagelse i den audiovisuelle sektor

m)

Støtte til politisk dialog, innovative politiske aktioner og udveksling af bedste
praksis – herunder gennem analyseaktiviteter og tilvejebringelsen af pålidelige
data

n)

Tværnational udveksling af erfaringer og knowhow, peerlæringsaktiviteter og
netværkssamarbejde i den audiovisuelle sektor og blandt de politiske
beslutningstagere.

DET TVÆRSEKTORIELLE PROGRAMOMRÅDE

Prioriteterne i det tværsektorielle programområde, jf. artikel 6, gennemføres navnlig ved
hjælp af:
Politisk samarbejde og opsøgende indsats:
a)

Politikudvikling, tværnational udveksling af erfaringer og knowhow,
peerlæringsaktiviteter og netværkssamarbejde mellem kulturelle og kreative
organisationer og beslutningstagere, af en tværsektoriel karakter

b)

Analytiske tværsektorielle aktiviteter

c)

Støtte til aktioner, der har til formål at fremme politisk samarbejde og
politikudvikling på tværs af grænserne vedrørende social inklusion gennem
kultur

d)

Øge kendskabet til programmet og de emner, det dækker, fremme en
opsøgende indsats over for borgerne og gøre det lettere at overføre resultater
uden for medlemsstaterne.

Det kreative innovationslaboratorium:
a)

Fremme nye former for at kreere i krydsningsfeltet mellem de forskellige
kulturelle og kreative sektorer, f.eks. gennem anvendelsen af innovative
teknologier

b)

Fremme innovative tværsektorielle tilgange og værktøjer til at lette adgangen,
distributionen, markedsføringen og omsætningen af kultur og kreativitet,
herunder kulturarv, til penge.

Programkontorer:
a)

Fremme programmet på nationalt plan og tilvejebringe information om de
forskellige typer finansiering, der er til rådighed i henhold til EU-politik

b)

Tilskynde til samarbejde på tværs af grænserne mellem branchefolk,
institutioner, platforme og netværk inden for og på tværs af de politikområder
og sektorer, der er omfattet af programmet

c)

Støtte Kommissionen i at sikre god kommunikation og formidling af
programmets resultater til borgerne.

Tværgående aktiviteter til støtte for nyhedsbranchen:
a)

DA

Tackle de strukturelle ændringer, mediebranchen står over for, ved at fremme
og overvåge et mangfoldigt og pluralistisk medielandskab
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b)

Støtte høje standarder inden for medieproduktion ved at fremme journalistisk
samarbejde inden for og på tværs af grænserne samt kvalitetsindhold

c)

Fremme mediekendskab for at give borgerne mulighed for at udvikle en kritisk
forståelse af medierne.
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BILAG II
Indikatorer
PROGRAMOMRÅDET KULTUR
Antallet og omfanget af, hvor mange tværnationale partnerskaber, der oprettes med støtte fra programmet
Antallet af kunstnere og kulturelle og/eller kreative aktører, der er (geografisk) mobile på tværs af nationale grænser som
følge af støtte fra programmet, fordelt på oprindelsesland
Antallet af personer, der har adgang til europæiske kulturelle og kreative værker som følge af programmet, herunder værker
fra andre lande end deres eget
Antallet af projekter, der støttes af programmet, og som er rettet mod de dårligt stillede grupper, dvs. unge arbejdsløse og
migranter
Antallet af projekter, der støttes af programmet, og som involverer organisationer fra tredjelande

PROGRAMOMRÅDET MEDIA
Antallet af personer, der har adgang til europæiske audiovisuelle værker fra andre lande end deres eget som følge af støtte fra
programmet
Antallet af deltagere i uddannelsesaktiviteter, der støttes af programmet, som vurderer, at de har forbedret deres kompetencer
og øget deres beskæftigelsesegnethed
Antallet af og budgettet for samproduktioner, der er udviklet og skabt med støtte fra programmet
Antallet af personer, som business-to-business-promoveringsaktiviteter er nået ud til på større markeder

DET TVÆRSEKTORIELLE PROGRAMOMRÅDE:
Antallet og omfanget af oprettede tværnationale partnerskaber (sammensat indikator for kreative innovationslaboratorier og
nyhedsmedieaktioner)
Antallet af arrangementer, der er organiseret af programkontorerne til fremme af programmet
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