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NÄSTA UTLYSNING AV EU:S NYA
KULTURPROGRAM VÄNTAS I SLUTET AV JULI
Enligt preliminära uppgifter från EU-kommissionen väntas nästa utlysning av EU:s
kulturprogram publiceras i slutet av juli 2007. Deadline för ansökningar kommer troligen att bli i slutet av oktober. Utlysningen publiceras på kommissionens kultursida:
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Kulturkontakt Sverige kommer att informera om utlysningen genom sin e-postlista,
sitt nyhetsbrev samt på hemsidorna: www.kulturradet.se/eu och www.raa.se.
Kommissionen har aviserat ﬂera förändringar jämfört med förra utlysningen som
syftar till att förenkla ansökningsförfarandet.

UTLYSNING AV EUROPA NOSTRAS
KULTURARVSPRIS 2008
Europa Nostra utlyser för 2008 sina utmärkelser, medaljer och diplom inom 1) Bevarande av kulturarvet, 2) Forskning, 3) Hängivet arbete av individer eller organisationer
samt 4) Utbildning, träning och medvetandegörande.
Till bevarandeinsatser hör arbeten för enskilda byggnader och områden, industriella strukturer, kulturlandskap (från anlagda parker till jordbruksmark), arkeologiska
platser, enskilda konstverk och konstsamlingar. Forskningsarbeten ska leda till påtagliga effekter för ovanstående objekt. Belönat hängivet arbete ska vara enastående i ett
europeiskt sammanhang, liksom insatser relaterade till utbildning, träning och medvetandegörande.

Sista ansökningsdatum är 15 augusti 2007 för kategori 2, och 15 september för kategorierna 1, 3 och 4. Se länk www.europanostra.org för mer information och ansökningshandlingar.
Europa Nostra har sedan 2002 delat ut EU:s kulturarvspriser. Det är ännu inte avgjort vilken organisation som får detta uppdrag inom det nya kulturprogrammet,
men Europa Nostra kommer under alla omständigheter att fortsätta med sina kulturarvspriser.
Ytterligare information kan ges av:
Leif Sundkvist, Kulturrådet, tel. 08-519 264 15,
e-post: leif.sundkvist@kulturradet.se,
Kersti Berggren, Riksantikvarieämbetet, tel. 08-519 180 48,
e-post: kersti.berggren@raa.se
Catherine von Arnold, Europa Nostra, Sverige, tel 0410-26 425,
e-post: catherine@jordberga.se

PÅMINNELSE: STÖD TILL PROJEKT FÖR ÅRET
FÖR INTERKULTURELL DIALOG 2008
Den 31 juli är sista ansökningsdag för projekt för året för interkulturell dialog 2008.
För mer information och ansökningshandlingar, se
http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/calls_en.html

PÅMINNELSE: EUROPEAN CULTURAL
FOUNDATION, GRANTS OCH STEP BEYOND
European Cultural Foundation (ECF) ger stöd till projekt (grants) som främjar kulturellt utbyte och samarbete. Nästa deadline för ansökningar är den 15 september 2007.
För närmare information: http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/
grants/
STEP Beyond är ECF:s fond för ökad rörlighet. Stöd kan sökas året runt. För mer
information samt ansökningshandlingar se:
http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/programmes/Mobility/
apply-step-beyond/

TURKIET DELTAR I EU:S KULTURPROGRAM
Turkiet har nu avslutat förhandlingarna om medverkan i EU:s kulturprogram och är
därmed fullt delaktigt i programmet.
Vår kontaktperson i Turkiet: Tülin Okumus, e-post: tulinokumus@gmail.com

UTLYSNING INOM NORDISKA
MINISTERRÅDETS NYA KULTURPROGRAM
Kulturkontakt Nord har nu öppnat för ansökningar inom två av sina moduler:
Modulen för produktionsinriktad verksamhet och förmedling
Modulens fokus är produktion av verk, projekt och initiativ som omfattar en kreativ
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process och/eller mötesplatser mellan konstnärer/kulturaktörer och publiken. Rörlighet för verk och/eller kulturella processer ingår också.
Modulen för kompetensutveckling, kritik och kunskapsförmedling
Modulens fokus är kompetens- och kunskapsutveckling samt kritisk dialog i form av
seminarier, workshops m.m. för professionella aktörer.
Modulerna riktar sig till professionella konst- och kulturaktörer, konst- och kulturinstitutioner samt organisationer som arbetar med professionella konst- och kulturaktörer.
Ansökan sker på en särskild blankett och endast elektroniska ansökningar tas
emot.
Sista ansökningsdatum är 4 augusti.
För mer information samt ansökningshandlingar se: http://www.kknord.org

STÖD FRÅN NORDISKA KULTURFONDEN
För ansökningar på stöd upp till 100 000 danska kronor återstår under året tre ansökningstillfällen med deadline 1 augusti, 1 sep¬tember respektive 1 oktober.
För större projekt återstår ett ansökningstillfälle med deadline den 1 september.
För mer information se Nordiska kulturfondens hemsida:
www.nordiskkulturfond.org

PÅMINNELSE: NORDISKA KULTURFONDENS
STORA UTSTÄLLNINGSPROJEKT
Sista ansökningsdag för Nordiska kulturfondens stora projekt ”Årets nordiska utställning” är den 3 oktober 2007. Observera att ansökan sker på en särskild blankett.
För mer information se: www.nordiskkulturfond.org

UNG BRITTISK/ITALIENSK FORSKARE VANN
KULTURFORSKNINGSPRISET CPRA
Årets Cultural Policy Research Award (CPRA) gick till den brittisk/italienska forskaren Amanda Brandellero, verksam vid Amsterdams Universitet med specialinriktning
på ekonomisk geograﬁ. Priset delades ut vid kulturkonferensen i Berlin i juni
(se nedan!).
Amanda Brandelleros projekt syftar bland annat till att belysa de bidrag som etniska
minoriteter kan ge till utvecklingen av kulturindustrier. CPRA instiftades av European Cultural Foundation och Riksbankens Jubileumsfond för fyra år sedan och består
förutom äran av ett stipendium på 10 000 €.
Mer information:
http://www.eurocult.org/we-advocate/research-education/cpra-winners/
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NYTT PRIS FÖR ATT FRÄMJA KULTURELL
MÅNGFALD I EUROPA
European Cultural Foundation har tillsammans med den holländska regeringen
instiftat ett pris för kulturell mångfald, The ECF Princess Margriet Award. Prisets
syftar till att främja insatser för kulturell mångfald i ett bredare europeiskt
sammanhang.
Prisets första period omfattar åren 2008–2011. Den första utlysningen väntas till
hösten 2007 och det första priset kommer att delas ut i Bryssel 2008 under året för interkulturell dialog. Prissumman är 50 000 €.
Läs mer:
http://www.eurocult.org/we-focus-on/ecf-celebrates-diversity/princess-margrietaward/

ADD MODERNISM, EUROPA NOSTRAS FORUM
OCH PRISUTDELNING I STOCKHOLM
I samband med den europeiska kulturarvsorganisationen Europa Nostras årliga kongress samt utdelning av europeiska kulturarvspriser, som i år arrangerades i Stockholm (5-8 juni), genomfördes även ett särskilt forum ”Add modernism” inför ca 300
framstående kulturarvsexperter från omkring 30 länder. Syftet var att lyfta fram den
moderna arkitekturen som annars riskerar att försummas i kulturarvsarbetet. Mötet
blev också en framgång för de svenska värdarna och initiativtagarna genom att deltagarna antog en deklaration (Stockholmsdeklarationen) om att modernismens arkitektur ska utgöra en integrerad del av Europas kulturarv. I deklarationen anmodar
Europa Nostra alla europeiska institutioner och regeringar att tillämpa samma regler,
villkor och stödinsatser för bevarande och framhävande av modernismens arkitektur
som de vilka gäller för annat arkitektoniskt kulturarv.
Vid detta forum ﬁck ett antal svenska kulturarvsorganisationer som Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Svenska Industriminnesföreningen och Kulturarv utan gränser
möjlighet att presentera sig och sina verksamheter för en kvaliﬁcerad publik, ett tillfälle som utnyttjades väl och som bör leda till ännu ﬂer kontakter i det europeiska
samarbetet. Tyvärr var bevakningen av detta stora Europa Nostraevenemang från
press, radio och TV måttlig, vilket kan illustrera svårigheten att väcka massmedialt
intresse för europeiska kulturmöten i Sverige.
Läs mer om Europa Nostras kongress och Stockholmsdeklarationen:
www.europanostra.org

KULTUR MACHT EUROPA – KULTURPOLITISK
KONFERENS I BERLIN 7-8 JUNI
Den första veckan i juni anordnade Kulturpolitische Gesellschaft e.v. tillsammans med
bl.a. European Cultural Foundation en konferens i Berlin med inriktning mot europeisk kulturpolitik. Programmet omfattade seminarier om olika aspekter av kulturens
betydelse för Europa, t.ex. inom utrikespolitiken, kulturturism, kreativa industrier
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m.m. Andra frågor som togs upp var strukturfondernas betydelse för kulturen och
de europeiska kulturhuvudstädernas roll. I samband med konferensen möttes kulturkontaktkontoren och diskuterade förändringar och förbättringar i EU:s nya kulturprogram. För mer information se www.kultur-macht-europa.eu

KULTURHUVUDSTAD 2014 – KULTURRÅDETS
REMISSVAR
Kulturrådet ställer sig positivt till att samordna nomineringsprocessen för svensk kulturhuvudstad 2014 i enlighet med Kulturdepartementets förslag. En förutsättning är
dock att rådet får tillräckliga ekonomiska resurser för att genomföra arbetet på ett bra
sätt.
För mer information, se
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=3207&epslanguage=SV
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KULTURKONTAKT SVERIGE
Kulturrådet
Leif Sundkvist, e-post: leif.sundkvist@kulturradet.se, tel. 08-519 264 15
Monica Lindqvist, e-post: monica.lindqvist@kulturradet.se, tel. 08-519 264 04
Marija Milivojevic, e-post: marija.milivojevic@kulturradet.se, tel. 08-519 264 86
webbplats: http://www.kulturradet.se/eu
Riksantikvarieämbetet
Kersti Berggren, e-post: kersti.berggren@raa.se, tel. 08-519 180 48
webbplats: http://www.raa.se
Kulturkontakt Sveriges Nyhetsbrev sänds ut regelbundet för att komplettera
annan information som skickas ut till sändlistan för kontinuerlig EU-information.
Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om EU:s kulturprogram och
andra frågor som rör EU och kulturområdet samt länktips till europeiska
kulturorganisationer och nätverk.
Om ni inte önskar nyhetsbrevet i fortsättningen, kan ni meddela detta till
ccp kulturradet.se eller som svar på detta meddelande.
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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