EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 30. 5. 2018
COM(2018) 366 final
ANNEXES 1 to 2

PRÍLOHY
k
návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a ktorým sa
zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013
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PRÍLOHA I
Doplňujúce informácie o činnostiach, ktoré sa majú financovať
1.

PODPROGRAM KULTÚRA

Priority podprogramu KULTÚRA uvedené v článku 4 sa dosahujú prostredníctvom týchto
akcií:
Horizontálne akcie:

a)

projekty spolupráce;

b)

európske siete kultúrnych a kreatívnych organizácií z rôznych krajín;

c)

kultúrne a kreatívne celoeurópske platformy;

d)

mobilita umelcov a kultúrnych a kreatívnych subjektov;

e)

podpora kultúrnych a kreatívnych organizácií pri pôsobení na medzinárodnej
úrovni;

f)

tvorba politiky, spolupráca a vykonávanie v oblasti kultúry, a to aj
prostredníctvom poskytovania údajov a výmeny osvedčených postupov či
pilotných projektov.

Sektorové akcie:
a)

podpora hudobného sektora: podpora rozmanitosti, kreativity a inovácie
v oblasti hudby, a predovšetkým šírenie hudobného repertoáru v Európe a za
jej hranicami, akcie odbornej prípravy a formovanie publika v súvislosti
s európskym repertoárom, ako aj podpora zhromažďovania a analýzy údajov;

b)

podpora knižného a vydavateľského sektora: zacielené akcie na podporu
rozmanitosti, kreativity a inovácie, predovšetkým preklad a propagácia
európskej literatúry v medzinárodnom kontexte v rámci Európy aj za jej
hranicami, odborné vzdelávanie a výmeny pre odborníkov zo sektora, autorov
a prekladateľov, ako aj nadnárodné projekty zamerané na spoluprácu, inováciu
a rozvoj v tomto sektore;

c)

podpora sektora architektúry a kultúrneho dedičstva: zacielené akcie na
podporu mobility prevádzkovateľov, budovanie kapacít, rozvoj publika
a internacionalizáciu sektora kultúrneho dedičstva a architektúry, podpora
kultúry výstavby (tzv. Baukultur), podpora zachovania, ochrany a posilňovania
kultúrneho dedičstva a jeho hodnôt prostredníctvom zvyšovania povedomia,
vytvárania sietí a partnerských vzdelávacích činností;

d)

podpora ostatných sektorov: zacielené akcie v prospech rozvoja kreatívneho
aspektu v dizajne, móde a cestovnom ruchu zameranom na kultúru, ako aj ich
propagácia a reprezentácia mimo Európskej únie.

Osobitné akcie zamerané na zviditeľnenie a zhmotnenie európskej kultúrnej
rozmanitosti a dedičstva a na rozvíjanie medzikultúrneho dialógu:
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a)

Európske hlavné mestá kultúry so zaistením finančnej podpory v rozhodnutí
Európskeho parlamentu a Rady č. 445/2014/EÚ1;

b)

značka „Európske dedičstvo“ so zaistením finančnej podpory v rozhodnutí
Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ2;

c)

ocenenia EÚ v oblasti kultúry;

d)

Európske dni kultúrneho dedičstva;

e)

podpora európskych kultúrnych inštitúcií, ktoré sa venujú poskytovaniu
priamych kultúrnych služieb európskym občanom so širokým zemepisným
pokrytím.

PODPROGRAM MÉDIÁ

V súvislosti s prioritami podprogramu MÉDIÁ uvedenými v článku 5 sa prihliada na rozdiely
medzi krajinami, pokiaľ ide o tvorbu, šírenie a sprístupnenie audiovizuálneho obsahu, ako aj
na veľkosť a osobitosti príslušných trhov. Ciele sa okrem iného dosahujú prostredníctvom
týchto činností:
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a)

tvorba audiovizuálnych diel;

b)

tvorba inovačného televízneho obsahu a seriálových naratívnych formátov;

c)

reklamné a marketingové nástroje (vrátane online nástrojov a nástrojov
s využitím analýzy údajov), ktorých cieľom je zvýšiť význam, viditeľnosť,
cezhraničný prístup a záber publika v súvislosti s európskymi dielami;

d)

podpora medzinárodného predaja a šírenia inonárodných európskych diel na
všetkých platformách, a to aj prostredníctvom koordinovaných distribučných
stratégií pre viacero krajín;

e)

podpora výmen medzi podnikmi a činností sietí na uľahčenie európskych
a medzinárodných koprodukcií;

f)

podpora európskych diel na priemyselných podujatiach a veľtrhoch v Európe
a za jej hranicami;

g)

iniciatívy na podporu rozvoja publika a filmového vzdelávania zamerané
najmä na mladé publikum;

h)

odborná príprava a mentorské činnosti na posilnenie kapacity audiovizuálnych
prevádzkovateľov, aby sa vedeli prispôsobiť vývoju na trhu a digitálnym
technológiám;

i)

sieť európskych prevádzkovateľov videa na požiadanie, ktorá ponúka
významný podiel inonárodných európskych diel;

j)

sieť(-e) európskych festivalov,
inonárodných európskych diel;

ktoré

premietajú

významný

podiel

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 445/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje
akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje
rozhodnutie č. 1622/2006/ES (Ú. v. EÚ L 132, 3.5.2014, s. 1).
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorým sa
ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo (Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011,
s. 1).

2

SK

3.

k)

sieť európskych prevádzkovateľov kín, ktoré premietajú významný podiel
inonárodných európskych filmov;

l)

osobitné opatrenia, ktoré majú prispieť k vyváženejšej účasti žien a mužov
v audiovizuálnom sektore;

m)

podpora politického dialógu, inovatívnych politických opatrení a výmeny
najlepších postupov, a to aj prostredníctvom analytických činností
a poskytovania spoľahlivých údajov;

n)

nadnárodná výmena skúseností a know-how, činnosti partnerského vzdelávania
a vytváranie sietí medzi audiovizuálnym sektorom a tvorcami politiky.

MEDZISEKTOROVÝ PODPROGRAM

Priority MEDZISEKTOROVÉHO podprogramu uvedené v článku 6 sa dosahujú najmä
prostredníctvom týchto činností:
Spolupráca v oblasti politiky a osveta:
a)

tvorba politiky, nadnárodná výmena skúseností a know-how, činnosti
partnerského vzdelávania a vytváranie sietí medzi kultúrnymi a kreatívnymi
organizáciami a tvorcami politiky medzisektorovej povahy;

b)

analytické medzisektorové činnosti;

c)

podporné akcie, ktorých cieľom je posilňovať cezhraničnú politickú spoluprácu
a tvorbu politiky zamerané na úlohu sociálneho začleňovania pomocou kultúry;

d)

zlepšovanie znalostí o programe a témach, ktoré pokrýva, posilňovanie osvety
medzi občanmi a pomoc pri prenosnosti výsledkov za hranice členského štátu.

Laboratórium kreatívnej inovácie:
a)

podporovať nové formy tvorby na pomedzí rôznych kultúrnych a kreatívnych
sektorov, napr. pomocou využívania inovačných technológií;

b)

podporovať inovačné medzisektorové prístupy a nástroje na uľahčovanie
sprístupnenia, šírenia, propagácie a speňažovania kultúry a kreativity vrátane
kultúrneho dedičstva.

Programové kancelárie:
a)

podporovať program na vnútroštátnej úrovni a poskytovať informácie
o rôznych typoch finančnej podpory, ktorá je dostupná v rámci politiky Únie;

b)

podnecovať cezhraničnú spoluprácu medzi odborníkmi, inštitúciami,
platformami a sieťami, a to v rámci jednotlivých oblastí politiky a sektorov
pokrytých programom, ako aj medzi nimi;

c)

podporovať Komisiu pri zabezpečovaní náležitej komunikácie o výsledkoch
programu a ich šírenia medzi občanmi.

Prierezové činnosti na podporu spravodajského mediálneho sektora:
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a)

riešenie štrukturálnych zmien, ktorým čelí mediálny sektor, prostredníctvom
podpory a monitorovania rozmanitého a pluralitného mediálneho prostredia;

b)

podpora prísnych noriem mediálnej tvorby prostredníctvom podnecovania
spolupráce, spoločnej cezhraničnej žurnalistiky a kvalitného obsahu;
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c)
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podpora mediálnej gramotnosti, ktorá umožní rozvoj kritického vnímania
médií zo strany občanov.
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PRÍLOHA II
Ukazovatele
PODPROGRAM KULTÚRA:
Počet a rozsah nadnárodných partnerstiev vytvorených s podporou programu
Počet umelcov a kultúrnych, prípadne kreatívnych hráčov, ktorí sú (zemepisne) mobilní za vnútroštátnymi hranicami vďaka
podpore programu, podľa krajiny pôvodu
Počet osôb, ktoré majú prístup k európskym kultúrnym a kreatívnym dielam vytvoreným v rámci programu, a to aj k dielam
z iných krajín, ako je ich vlastná krajina
Počet projektov podporených z programu, ktoré sú určené pre znevýhodnené skupiny, konkrétne nezamestnaných mladých
ľudí a migrantov
Počet projektov podporených z programu, ktoré zahŕňajú organizácie tretích krajín

PODPROGRAM MÉDIÁ:
Počet osôb, ktoré majú prístup k európskym audiovizuálnym dielam podporeným z programu, pričom ide o diela z iných
krajín, ako je ich vlastná krajina
Počet účastníkov na vzdelávacích činnostiach podporených z programu, ktorí uviedli, že sa zlepšili ich kompetencie
a zvýšila ich zamestnateľnosť
Počet a rozpočet koprodukcií vyvinutých a vytvorených s podporou programu
Počet osôb, ktoré oslovili propagačné činnosti medzi podnikmi na veľkých trhoch

MEDZISEKTOROVÝ PODPROGRAM:
Počet a rozsah vytvorených nadnárodných partnerstiev (zložený ukazovateľ pre laboratória kreatívnej inovácie
a spravodajské mediálne akcie)
Počet podujatí zorganizovaných programovými kanceláriami na propagáciu programu
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