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ZAŁĄCZNIK I
Dodatkowe informacje na temat finansowanych działań
1.

KOMPONENT KULTURA

Priorytety programu w ramach komponentu KULTURA, o którym mowa w art. 4, będą
realizowane poprzez następujące działania:
Działania horyzontalne:

a)

projekty współpracy;

b)

europejskie sieci organizacji działających w sektorze kultury i sektorze
kreatywnym z różnych państw;

c)

paneuropejskie platformy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

d)

mobilność artystów oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze
kreatywnym;

e)

wsparcie na rzecz umiędzynarodowienia organizacji działających w sektorze
kultury i sektorze kreatywnym;

f)

opracowywanie i wdrażanie strategii oraz współpraca w dziedzinie kultury,
w tym poprzez dostarczanie danych i wymianę najlepszych praktyk lub
projekty pilotażowe.

Działania sektorowe:
a)

Wsparcie dla sektora muzycznego: promowanie różnorodności, kreatywności
i innowacji w dziedzinie muzyki, w szczególności dystrybucji utworów
muzycznych w Europie i poza nią, działania szkoleniowe i zdobywanie nowej
publiczności dla europejskiego repertuaru, jak i wspieranie gromadzenia
i analizowania danych;

b)

Wsparcie dla sektora księgarskiego i wydawniczego: ukierunkowane działania
promujące różnorodność, kreatywność i innowacje, w szczególności
tłumaczenie i promowanie europejskiej literatury w różnych państwach Europy
i poza jej granicami, szkolenia i wymiany dla osób zawodowo związanych
z branżą, autorów i tłumaczy, jak i transnarodowe projekty związane ze
współpracą, innowacją i rozwojem w branży;

c)

Wsparcie dla sektora architektury i sektora dziedzictwa kulturowego:
ukierunkowane działania na rzecz mobilności podmiotów działających
w sektorze, budowanie zdolności, rozwój widowni oraz umiędzynarodowienie
dziedzictwa kulturowego i sektora architektury, promowanie podejścia
Baukultur, wspieranie zachowania, ochrony i rozwoju dziedzictwa
kulturowego i jego wartości poprzez zwracanie uwagi na te tematy, tworzenie
sieci kontaktów i działania w zakresie wzajemnego uczenia się;

d)

Wsparcie dla innych sektorów: ukierunkowane działania na rzecz rozwoju
kreatywnych aspektów sektorów mody i wzornictwa oraz turystyki kulturalnej,
jak i ich promowanie poza granicami Unii Europejskiej.

Specjalne działania służące zaprezentowaniu i urzeczywistnieniu europejskiej
różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz przyczyniające
się do dialogu międzykulturowego:
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a)

Europejskie Stolice Kultury – zapewnienie wsparcia finansowego na podstawie
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE1;

b)

znak dziedzictwa europejskiego – zapewnienie wsparcia finansowego na
podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE2;

c)

unijne nagrody w dziedzinie kultury;

d)

Europejskie Dni Dziedzictwa;

e)

wsparcie tego rodzaju europejskich instytucji kulturalnych, których celem jest
świadczenie europejskim obywatelom bezpośrednich usług kulturowych
o szerokim zasięgu geograficznym.

KOMPONENT MEDIA

Priorytety programu w ramach komponentu MEDIA, o którym mowa w art. 5, uwzględniają
różnice między państwami pod względem produkcji treści audiowizualnych, ich dystrybucji
i dostępu do nich, jak i rozmiaru i specyfiki odpowiednich rynków i są one realizowane
między innymi poprzez:
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a)

rozwijanie utworów audiowizualnych;

b)

produkcję innowacyjnych treści telewizyjnych i scenariuszy serialowych;

c)

narzędzia reklamowe i marketingowe, również internetowe oraz poprzez
stosowanie analizy danych, aby bardziej wyeksponować utwory europejskie,
zwiększyć ich widoczność, dostęp transgraniczny i oglądalność;

d)

wsparcie międzynarodowej sprzedaży i obiegu niekrajowych utworów
europejskich na wszystkich platformach, również poprzez skoordynowane
strategie dystrybucyjne obejmujące kilka państw;

e)

wsparcie wymian między przedsiębiorcami i tworzenie sieci kontaktów, aby
ułatwiać europejskie i międzynarodowe koprodukcje;

f)

promocję utworów europejskich na branżowych wydarzeniach i targach
w Europie i poza jej granicami;

g)

inicjatywy propagujące rozwój widowni i edukację filmową, skierowane
głównie do młodej publiczności;

h)

działania w zakresie szkoleń i mentoringu, zwiększające umiejętność
przystosowania się podmiotów sektora audiowizualnego do zmian na rynkach
i technologii cyfrowych;

i)

europejską sieć operatorów wideo na żądanie (VoD), w ramach której
udostępnia się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;

j)

europejską sieć festiwali, na których prezentuje się w znacznej części
niekrajowe filmy europejskie;

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca
działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylająca decyzję
nr 1622/2006/WE (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 1).
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca
działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego (Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s.
1).
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k)

europejską sieć operatorów kin, w których wyświetla się w znacznej części
niekrajowe filmy europejskie;

l)

konkretne środki przyczyniające się do bardziej zrównoważonego udziału
kobiet i mężczyzn w sektorze audiowizualnym;

m)

wspieranie dialogu merytorycznego, działań w ramach innowacyjnej polityki
i wymiany najlepszych praktyk – również poprzez działania analityczne
i dostarczanie wiarygodnych danych;

n)

międzynarodową wymianę doświadczeń i wiedzy eksperckiej, wzajemne
uczenie się i tworzenie sieci kontaktów między sektorem audiowizualnym
i osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki.

KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY

Priorytety programu w ramach komponentu MIĘDZYSEKTOROWEGO, o którym mowa
w art. 6, będą realizowane w szczególności poprzez:
Współpraca polityczna i działania informacyjne:
a)

działania o charakterze międzysektorowym: rozwój polityki, międzynarodową
wymianę doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej, wzajemne uczenie się
i tworzenie sieci między organizacjami sektora kultury i sektora kreatywnego
oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki;

b)

międzysektorowe działania analityczne;

c)

wsparcie działań zmierzających do zacieśnienia transgranicznej współpracy
politycznej i rozwoju polityki dotyczącej roli kultury dla włączenia
społecznego;

d)

poprawę znajomości programu i obszarów, które obejmuje, wspierania działań
mających na celu dotarcie do obywateli oraz poprawę możliwości przenoszenia
jego wyników poza dane państwo członkowskie.

Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym:
a)

zachęcanie do nowych form twórczości na styku różnych części sektora kultury
i sektora kreatywnego, na przykład poprzez wykorzystanie innowacyjnych
technologii;

b)

propagowanie innowacyjnych podejść i narzędzi międzysektorowych
ułatwiających dostęp, dystrybucję, promocję i czerpanie korzyści pieniężnych
z kultury i kreatywności, w tym z dziedzictwa kulturowego.

Biura programu:
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a)

promowanie programu na poziomie krajowym i dostarczanie informacji
o różnych rodzajach dostępnego w ramach unijnych polityk wsparcia
finansowego;

b)

pobudzanie współpracy transgranicznej między specjalistami, instytucjami,
platformami i sieciami w obszarach i sektorach polityki objętych programem
i między nimi;

c)

wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem właściwych
informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów programu wśród obywateli.
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Działania przekrojowe wspierające sektor mediów informacyjnych:
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a)

podjęcie kwestii strukturalnych zmian, które czekają sektor mediów poprzez
propagowanie i monitorowanie różnorodnego i pluralistycznego środowiska
mediów;

b)

wspieranie wysokich standardów produkcji mediów poprzez zacieśnianie
współpracy, transgraniczne dziennikarstwo oparte na współpracy i treści
wysokiej jakości;

c)

promowanie umiejętności korzystania z mediów, umożliwiające obywatelom
wyrobienia krytycznego spojrzenia na media.
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ZAŁĄCZNIK II
Wskaźniki
KOMPONENT KULTURA:
Liczba i skala partnerstw transnarodowych stworzonych przy wsparciu programu
Liczba artystów, podmiotów sektora kultury lub sektora kreatywnego mobilnych (geograficznie) poza granicami kraju
dzięki wsparciu programu, w podziale na kraj pochodzenia
Liczba osób mających dostęp do europejskich dzieł kultury i pracy twórczej wytworzonych dzięki wsparciu programu,
w tym dzieł z krajów innych niż ich własny
Liczba wspartych w ramach programu projektów skierowanych do grup defaworyzowanych, zwłaszcza do bezrobotnej
młodzieży i migrantów
Liczba projektów wspartych w ramach programu, w których udział wzięły organizacje z państw trzecich.

KOMPONENT MEDIA:
Liczba osób mających dostęp do europejskich dzieł audiowizualnych, w tym dzieł z krajów innych niż ich własny,
wytworzonych dzięki wsparciu programu
Liczba uczestników przedsięwzięć edukacyjnych wspartych w ramach programu, w efekcie których, według ich oceny,
poprawili oni swoje kompetencje i zwiększyli szanse na zatrudnienie
Liczba i budżet koprodukcji powstałych przy wsparciu programu
Liczba osób, do których dotarły działania promocyjne dla przedsiębiorstw na głównych targach.

KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY:
Liczba i skala utworzonych partnerstw transnarodowych (złożony wskaźnik dla laboratoriów innowacji w sektorze
kreatywnym i działań w zakresie mediów informacyjnych)
Liczba wydarzeń promujących program, zorganizowanych przez biura programu.
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