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EU:n Luova Eurooppa
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Kulttuurin
alaohjelma

Kulttuuriala vahvistuu ja kehittyy
eurooppalaisessa yhteistyössä
• EU:n rahoitusohjelma kulttuurin ja luovien
alojen toimijoille  rahoitusta voivat hakea
esim. museot, teatterit, kirjastot,
kulttuurialan yhdistykset ja yritykset
• Nykyiseen ohjelmaan osallistuu 41 maata
• Rahoitusta haetaan vuosittaisilla
hakukierroksilla Brysselistä, Luova Eurooppa
-yhteyspisteet auttavat hakuprosessissa

Rosalan viikinkipäivät, Follow the
Vikings –hanke © Roni Tamminen

• Vuonna 2021 käynnistyy uusi Luova
Eurooppa -ohjelma

Kulttuurin alaohjelman tukimuotoja

Nykyisen ohjelman aikana ei
enää avoimia hakukierroksia

Yhteistyöhankkeet (pienet & suuret)
•
•
•
•

esim. kulttuurisisältöjen toteuttaminen, uudet toimintamallit, osaamisen kehittäminen, yleisötyö
kesto enintään 4 vuotta
pienet: mukana vähintään 3 ohjelmamaata, EU-tuki enintään 200 000 € ja 60% kokonaisbudjetista
suuret: mukana vähintään 6 ohjelmamaata, EU-tuki enintään 2 milj. € ja 50 % kokonaisbudjetista

Eurooppalaiset foorumit
• esiintymismahdollisuudet nouseville taiteilijoille (esim. Parallel, Versopolis, CircusNext)

Eurooppalaiset verkostot
• alan Euroopan laajuiset verkostot (esim. NEMO, Europa Nostra, IETM, Trans Europe Halles)

Erilaiset pilotti- ja erillishaut
• esim. i-Portunus -liikkuvuustuki taiteilijoille (tulossa pilotti loppuvuodesta 2020)

Kulttuurin alaohjelma vuoden 2020 jälkeen
Yhteistyöhankkeet
Tuki verkostoille
Tuki foorumeille
Käännöshankkeet

• EU:n palkinnot
• Euroopan kulttuuripääkaupungit
• Euroopan kulttuuriperintötunnus

Säilyy

•
•
•
•

Uutta!

• Kohdennettua tukea kulttuuriperinnölle, arkkitehtuurille, muotoilualalle, kirja-alalle ja
kulttuurimatkailuun
• Music Moves Europe -rahoitus musiikkisektorille
• Tuki kulttuurialan liikkuvuuteen (taiteilijoille ja ryhmille)

Milloin
käyntiin?

• Päätös ohjelmasta saadaan loppuvuonna 2020 tai alkuvuodesta 2021
• Ensimmäiset rahoitushaut avautuvat talvella/keväällä 2021  valmistella voi jo nyt!
• Painotuksiin tulossa pieniä lisäyksiä, myös hakukriteerejä päivitetään
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Kulttuurin alaohjelman tavoitteet 2021-2027
Festivallinks –hanke / Hiljaisuus-festivaali,
Sodankylä.  Sami Sorasalmi

• Toimijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja kulttuurituotteiden
levityksen edistäminen
• Kulttuuriin osallistumisen lisääminen ja yleisötyön kehittäminen
• Kulttuurin ja luovien alojen toimintakyvyn ja kasvun edistäminen
• Kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisten valmiuksien ja
osaamisen vahvistaminen
• EU:n globaalistrategian edistäminen kulttuuridiplomatian avulla
• Yhteiskunnan resilienssin ja sosiaalisen inkluusion edistäminen
kulttuurin ja kulttuuriperinnön avulla

Hanketoiminta on liitettävä
ohjelman tavoiteisiin!

• Eurooppalaisen identiteetin ja arvojen lujittaminen
(kulttuuritietoisuuden lisääminen, taidekasvatus ja luovuus
koulutuksessa)
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Neuvoja saat Luova Eurooppa -yhteyspisteestä
Rahoituksen hakeminen tapahtuu keskitetysti Brysselistä (toimeenpanovirasto
EACEA tai Euroopan komissio)
Luova Eurooppa -yhteyspiste (Opetushallituksessa) tiedottaa ja neuvoo
www.oph.fi/luovaeurooppa
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula
puh. 0295 338 540 ja 0295 338 509
kulttuuri@oph.fi
http://uutiskirje.oph.fi/
@LEkulttuuri #luovaeurooppa

Tutustu rahoitettuun toimintaan!
www.oph.fi/fi/luova-eurooppa-hankkeet

