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EU-seminarium i Filmhuset den 27 maj
Torsdagen den 27 maj arrangerar Kulturkontakt Sverige ett inspirationsseminarium
för dig som är intresserad av EU:s kulturprogram och vill veta mer om hur man
söker stöd. Seminariet äger rum i Bio Mauritz, Filmhuset, Stockholm, med början
kl. 13.00 och slut kl. 17.00.
Vi är glada att kunna presentera en internationell gäst, Geoffrey Brown, direktör för
EUCLID, som under många år varit EU:s kulturkontaktkontor i Storbritannien. Han
har lång erfarenhet av internationellt nätverkande och vet vilka fällor man ska undvika när det gäller EU-ansökningar. Du kommer också att få en introduktion av Grundtvig, en del av EU:s program för livslångt lärande, av Kerstin Haglund från Internationella Programkontoret. Övriga medverkanden i programmet är Oskar Ekström, koordinator och producent för EU-projektet Shahrazad och Chrissie Faniadis, koordinator
av Europeiskt Resurscentrum för Kultur/Intercult. Seminariet kommer att avslutas
med en paneldiskussion där också publiken kan ställa frågor.
• Seminariet är kostnadsfritt, men eftersom deltagarantalet är begränsat och vi bjuder
på kaffe vill vi ha er anmälan senast den 17 maj till: monica.lindqvist@kulturradet.se

Notiser
Informationsdag i Bryssel den 17 maj

EU-kommissionen inbjuder till en informationsdag i Bryssel den 17 maj.
På programmet står bl.a. en allmän information om programmet, tips om hur man
förbereder en bra ansökan och hjälp att hitta partners. För den som inte kan komma
till Bryssel finns möjlighet att följa programmet på EU:s hemsida.
• Mer information: http://eacea.ec.europa.eu/culture/events/infoday_culture_2010_
en.php
Dags att nominera till EU:s kulturarvspris/Europa Nostra Award

Ansökningshandlingar och information om EU:s kulturarvspris/Europa Nostra Award
2011 finns nu på Europa Nostras hemsida. Sista ansökningsdag är den 1 oktober.
Priset delas ut i fyra kategorier: Conservation (bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö); Research (forskningsinsatser
och utvecklingsarbeten av mer generell natur); Dedicated Service to Culture Heritage by
Individuals or Groups (framstående personliga insatser eller insatser av föreningar etc.)
samt Education, Training and Awareness-Raising (utbildning, träning och medvetandehöjande insatser).
• Mer information: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
2010 års vinnare av EU:s kulturarvspris har presenterats

EU-kommissionen och Europa Nostra har nyligen presenterat 2010 års vinnare av EU:s
kulturarvspris/Europa Nostra Award. Ingen svensk fanns bland de 29 vinnarna från
15 länder, men den danske dokumentärfilmaren Nils Vest fick pris inom kategori 3,
Dedicated Service. Priserna kommer att delas ut av Androulla Vassiliou, kulturkommissionär och Denis de Kergorlay, Europa Nostras Executive President vid en ceremoni den 10 juni i Istanbul.
• Mer om pristagarna: http://ec.europa.eu/culture/news/news2585_en.htm
Ungdomsstyrelsen samordnar EU:s år för frivilligarbete

Som vi tidigare informerat om har EU beslutat att 2011 ska vara det europeiska året för
frivilligarbete för främjande av aktivt medborgarskap. Kommissionen har avsatt sammanlagt 11 miljoner euro, varav en del kommer att användas till ett eller två gräsrotsprojekt i varje medlemsstat. Regeringen har nyligen gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag
att planera och förbereda de svenska insatserna under året.
• Mer information: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm eller http://www.
ungdomsstyrelsen.se
Unescos internationella fond för kulturell mångfald

Inom ramen för Unesco:s konvention för kulturell mångfald finns en internationell
fond med syfte att bidra till att utveckla kultursektorn och kulturpolitiken i de utvecklingsländer som har ratificerat konventionen. För första gången finns nu möjlighet att söka stöd från fonden. Det är framförallt de utvecklingsländer som har ratificerat mångfaldskonventionen som har möjlighet att söka stöd, men även internationella
NGO:s kan söka för program/projekt som bidrar till att utveckla kultursektorn/politiken i utvecklingsländerna. Stöd kan även sökas för förberedande hjälp till utvecklingsländerna (preparatory assistance). Sista ansökningsdag är den 30 juni. Intresserad och
vill veta mer? Kontakta emma.jansson@education.ministry.se.
• Information om konventionen och fonden: www.unesco.org/culture/en/diversity/
convention
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Kulturkontakt Sveriges nyhetsbrev innehåller aktuell information om EU:s kulturprogram och andra frågor
som rör EU, Norden och kulturområdet.
Om ni inte önskar nyhetsbrev i fortsättningen, kan ni meddela detta till ccp@kulturradet.se.
Med stöd av Europeiska Unionens kulturprogram.
Åsikterna som uttrycks i detta nyhetsbrev speglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikter,
eller medför något ansvar för kommissionen.
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