2010#5

nyhetsbrev från
kulturkontakt sverige		

Film i Väst-studion (Foto: Film i Väst).

Hur ska vi bäst ta vara på potentialen
i de kreativa näringarna?
Har du synpunkter och förslag på hur de kreativa näringarna ska bli starkare och
få bättre förutsättningar i Europa? Då har du chansen att delta i konsultationen
kring EU-kommissionens ”grönbok” Unlocking the potential of cultural and
creative industries. Rapporten finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida,
även på svenska. Där finns också en länk till konsultationen som är öppen mellan
den 27 april och den 30 juli 2010.
EU-kommissionen är intresserad av idéer inom alla områden, från företagsklimat
till behovet av ett gemensamt öppet område för kulturen i Europa; från kapacitetsuppbyggnad till främjande av europeiska kreatörer på en världsomfattande scen.
Såväl myndigheter, organisationer som enskilda personer är välkomna att delta i
konsultationen. De frågor som man vill ha kommenterade finns också att ladda ner
i ett särskilt dokument.
• Läs mer: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm

Notiser
Ny version av programguiden on-line

Inför höstens ansökningsomgång i programmet Kultur har EU-kommissionen gjort
en del ändringar och förbättringar. Stödet till festivaler har fått en egen åtgärd, 1.3.6
och urvalskriterierna har förtydligats. Den nya versionen av programguiden finns nu
tillgänglig on-line på engelska, tyska och franska.
• Mer information: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/programme_guide_culture_05_2010_en.pdf
Populär informationsdag i Bryssel den 17 maj

Nära 500 deltagare hörsammade EU-kommissionens inbjudan till en informationsdag
om kulturprogrammet den 17 maj i Bryssel. Presentationerna finns nu tillgängliga på
kommissionens hemsida och kommer snart att kompletteras med videoinspelningar
och deltagarlista. För dig som söker partners för en eventuell ansökan i höst är partnersökverktyget fortfarande öppet.
• Mer information: http://eacea.ec.europa.eu/culture/events/infoday_culture_2010_
en.php
Tekniskt stöd i Östligt Partnerskaps kulturprogram

Som ett första steg i det nya kulturprogrammet inom ramen för EU:s Östliga Partnerskap utlyser EuropeAid möjligheten att anmäla intresse för att ge tekniskt stöd till
kapacitetsuppbyggnad i de länder som omfattas av programmet (Ukraina, Moldavien,
Georgien, Armenien, Azerbadjan och Vitryssland). Utlysningen omfattar 3 miljoner euro.
Sista ansökningsdag är den 24 juni. I slutet av 2010 kommer också en utlysning av
9 miljoner euro för projekt i samverkan med kulturlivet i länderna i det östliga partnerskapet.
• Läs mer: http://ec.europa.eu/culture/news/news2669_en.htm
Ny utlysning för samarbete med Turkiet

EuropeAid har publicerat en ny utlysning för kulturellt samarbete mellan EU och
Turkiet.
Utlysningen riktar sig till museer och ideella organisationer med anknytning till
museiverksamhet. Sista ansökningsdag 16 juli 2010.
• Läs mer: http://ec.europa.eu/culture/news/news2665_en.htm
Svenskt projekt vann RegioStar Awards 2010

NEEM, Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter, tog hem det prestigefyllda
priset RegioStars Awards 2010 med projektet Mikrofinansinstitutet för ökad sysselsättning, ekonomisk och social integration. Bland 87 ansökningar från 27 europeiska
länder tog projektet hem segern i kategorin Integrering av invandrade och marginaliserade grupper i storstadsregioner. Mikrofinansinstitutets verksamhet inriktar sig på
att erbjuda finansiella tjänster till kvinnor med bra affärsidéer men som är uteslutna
från de befintliga finansiella systemen. Projektet verkar i Stockholm, Sörmland, Västra
Götaland och Östergötland.
• Läs mer: www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/euprogram/omeuprogram/projektartiklar/mikrofinansieringskastimuleraforetagande.4.21099e4211fdba8c87
b800017149.html
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Inga svenska förlag får EU:s översättningsstöd

EU-kommissionen har publicerat resultatet från utlysningen i februari 2010 av stöd till
översättning av skönlitteratur. Inga svenska förlag hade sökt stöd, däremot kommer
12 svenska verk att översättas till andra språk med stöd av EU, bl.a. Helena Henschens
I skuggan av ett brott, som fick EU:s litteraturpris 2009 och Steve Sem-Sandbergs De
fattiga i Lodz, som nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2010. Även Glitterscenen av den finlandssvenska författaren Monika Fagerholm finns med bland de
svenskspråkiga verk som fått EU-stöd.
• Hela listan: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/selection/selection_
strand_122_2010_en.php
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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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