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O PROGRAMU  
USTVARJALNA EVROPA 
 
Traja 7 let (2014–2020) 
 
Nudi finančna sredstva za: 
• razvoj evropskih filmov, TV 

programov in video iger 
• distribucijo in promocijo evropskih 

filmov 
• filmske festivale, kinematografske 

mreže 
• usposabljanje kulturnih in 

ustvarjalnih delavcev/umetnikov 
• prevode literarnih del 
• mednarodno sodelovanje 

2014–2020 



MEDIA 
 

56 % 
 

KULTURA  

31 % 

MEDSEKTORSKI 
SKLOP 

        13 % 

Proračun 2014-2020: 
1,46 mrd € 



 
 
 

 PODPROGRAM 
KULTURA 

 
Podpora umetnikom in 

kulturnim delavcem Evrope 

2014–2020 



PROJEKTI 
NADNACIONALNEGA 
SODELOVANJA 
 
Podpora za čezmejno 
sodelovanje za 250 000 
umetnikov in kulturnih 
delavcev 
 
Priložnost za kulturne 
delavce, da pridobijo nove 
veščine in znanja 

2014–2020 



MREŽE IN 
PLATFORME 
 
Podpora mrežam pri krepitvi 
zmogljivosti akterjev na 
področju kulture pri 
nadnacionalnem delovanju 
 
Nove platforme za 
predstavitev novih 
talentov in spodbujanje 
oblikovanja vseevropskih 
programov kulturnih in 
umetniških dejavnosti 

2014–2020 



LITERATURA 
 
Podpore za prevajanje 
več kot 4 500 
literarnih del 
 
Na tisoče ljubiteljev 
knjig bo lahko uživalo v 
branju priljubljenih 
tujih avtorjev v svojem 
jeziku 

2014–2020 



 
 
 

PODPROGRAM 
MEDIA 

 
Podpora avdiovizualni  

industriji Evrope 

2014–2020 



PODPORA ZA 
USPOSABLJANJE IN 
RAZVOJ 
 
Usposabljanja za več tisoč 
strokovnjakov z avdiovizualnega 
področja 
 
Podpora za razvoj celovečernih, 
risanih in dokumentarnih 
filmov za kinematografe, 
televizijo ali digitalne platforme 
 
Podpora za razvoj video iger  

2014–2020 



DISTRIBUCIJA 
 
Finančna sredstva za podporo čezmejnemu 
kroženju več kot 1 000 evropskih filmov 
 
Podpora kinematografskim mrežam, s katero 
bo 2 500 kinematografov lahko namenilo 
polovico svojih platen evropskim filmom 

2014–2020 



PRIDOBIVANJE 
NOVEGA OBČINSTVA 
in FESTIVALI 
 
Podpora več kot 80 evropskim 
filmskim festivalom na leto za 
promocijo evropskih filmov  
 
Finančna sredstva za čezmejno 
sodelovanje pri pobudah za 
filmsko pismenost 
 
Projekcije filmov za večanje 
zanimanja za uspešne evropske 
filme 

2014–2020 



 
 
 

MEDSEKTORSKO 
POVEZOVANJE 
 
121 mio EUR za jamstveni 
sklad, ki bo kulturnim in 
ustvarjalnim podjetjem ter 
organizacijam omogočil lažji 
dostop do posojil 
 
Podpora pilotskim 
projektom, ki povezujejo 
različne kulturne in 
ustvarjalne sektorje 

2014–2020 



NAGRADE EU 
 
Podeljevanje nagrad za: 
 
• evropske pisatelje, ki se 

uveljavljajo 
• odličnost evropske arhitekture 
• izjemne primere varovanja 

kulturne dediščine 
• nove talente v pop, rock in dance 

glasbi 
• najboljše evropske filme 

2014–2020 



EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 
 
Dve mesti dobita vsako leto naziv evropska 
prestolnica kulture, kultura pa postane ključni 
dejavnik njunega urbanega razvoja. 

2014–2020 



ZNAK EVROPSKE DEDIŠČINE 
 
Znak evropske dediščine se dodeli krajem, ki 
imajo simbolično zgodovinsko vrednost v 
procesu evropskega združevanja. 

2014–2020 


