Internationale regelingen Europese cultuurfondsen

Fonds / Instantie
1. European Cultural
Foundation

Doelstelling
- Innovatieve rol van cultuur in
maatschappelijke processen in
Europa;
- Projecten die bijdragen aan
ontwikkeling van cultuurbeleid
langs buitengrenzen EU;
- Volwaardige rol cultuur in
Europese integratieproces.

Regeling
Thema 2013-2016: “Connecting
Culture, Communities and
Democracy”
Collaboration grants:
ter ondersteuning van
internationale en intersectorale
samenwerking om verandering tot
stand te brengen.
Step Beyond Travel Grant:
Ter ondersteuning van kunstenaars
die aan de weg timmeren en
cultureel producenten, die willen
reizen tussen de EU en EFTA
(European Free Trade Association
en landen die grenzen aan de EU.
Balkan Arts and Culture Fund:
Ter versterking van de culturele
sector in de Balkan. Stimuleert niet
alleen samenwerking binnen de
Balkan, maar ook samenwerking
met andere Europese landen om de
band te versterken. Dient
intersectoraal te zijn.
TANDEM:
Uitwisselingsprogramma ter
ondersteuning van managers van
culturele organisaties bij het
opbouwen van langdurige,
internationale
samenwerkingsverbanden.

2. Europese Unie

2.1 Creatief Europa Cultuur,
Media en Erfgoed (2014-2020)

2. 2 Interreg IVC

- zevenjarig subsidieprogramma van
de EU;
- Ter ondersteuning van de Europese
samenwerking voor de culturele,
creatieve en audiovisuele sectoren

Voorziet in fondsen voor
interregionale samenwerking.

Subprogramma Cultuur
Subprogramma Media

Creative Metropoles
Het hoofddoel van het project is de
uitwisseling van ervaring in
samenwerking:
- Driejarig project richt zich op
beleidsmakers en uitvoerenden
in lokale overheden + de
belanghebbenden bij de
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creatieve industrie;
- Wil resulteren in een meer
geconcentreerd en efficiënt
publiek ondersteuningssysteem
voor de creatieve industrie
2.3 Horizon 2020

Nieuw Europees programma voor
onderzoek en technologische
ontwikkeling.

2.3.1. Societal Challenges –
Reflective Societies: Cultural
Heritage and European
Identities

Projecten op het gebied van Erfgoed
maken kans bij dit deelprogramma.

2.4 Europe for Citizens (20142020)

Ondersteunt projecten van
gemeenten en maatschappelijke
organisaties. Centraal staat het
bevorderen van debat, reflectie en
samenwerking op het gebied van
herdenken, Europese integratie en
geschiedenis. Daarnaast wil het
programma de participatie in het
(Europese) democratische proces
stimuleren.

2.5 Europese Culturele
Hoofdstad

Jaarlijks krijgen er twee (in 2010 drie)
steden de titel Europese Culturele
Hoofdstad. Tijdens dit jaar laat een
stad zich van zijn beste kant zien met
een uitgebreide culturele
programmering.

2.6 Europese raad: Eurimage

Ondersteunt de Europese
audiovisuele industrie door financiële
steun te verlenen aan “feature films”,
animaties en documentaires die
geproduceerd zijn in Europa. Hierdoor
stimuleert het samenwerkingen
tussen professionals in diverse
Europese landen.

Het programma ondersteunt
projecten die Europese burgers
meer inzicht geven in Europese
beleidsprocessen en projecten die
bijdragen aan een grotere
betrokkenheid en vrijwilligerswerk
op Europees niveau. Het budget van
Europe for Citizens bedraagt 164
miljoen euro voor zeven jaar.
Het programma staat open voor
gemeenten, provincies en
maatschappelijke organisaties,
waaronder verenigingen en
netwerken, vakbonden, denktanks,
universiteiten, musea en andere
culturele organisaties. Omdat het
programma vooral
samenwerkingsprojecten
ondersteunt, dient u partners te
hebben in één of meer
deelnemende landen.

Eurimage heeft vier steunpunten:
- Cinema coproductie
- Theaterdistributie
- Tentoonstelling
- Digitale apparatuur voor
cinema’s
Eurimage verstrekt leningen voor
coproducties en subsidies voor de
rest.
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2.7 Erasmus+

Het verbeteren van de vaardigheden
en inzetbaarheid van jongeren op de
arbeidsmarkt en het moderniseren
van onderwijs, beroepsopleidingen en
jongerenwerk.

Erasmus+ geeft Europeanen de kans
om in het buitenland te studeren,
een opleiding te volgen,
werkervaring op te doen of als
vrijwilliger aan de slag te gaan.
Erasmus+ ondersteunt
internationale partnerschappen
tussen onderwijs- en
jeugdinstellingen om samenwerking
te stimuleren en de kloof tussen het
onderwijs en de arbeidsmarkt in
Europa te dichten.
Het programma ondersteunt ook
nationale inspanningen om
onderwijs en faciliteiten voor
jongeren te moderniseren.

2.8 Programma voor het
concurrentievermogen van
ondernemingen en KMO's
(COSME) 2014-2020

Het CIP bestaat uit drie operationele
programma's.
Elk programma heeft specifieke
doeleinden om bij te dragen aan het
concurrentie- en innovatievermogen
van ondernemingen in hun specifieke
vakgebieden, zoals ICT of duurzame
energie:
 Het Programma voor
ondernemerschap en
innovatie (EIP)
 Het Programma ter
ondersteuning van het ICTbeleid (ICT PSP)
 Het Programma Intelligente
Energie Europa (IEE)

Het kaderprogramma ondersteunt
innovatieactiviteiten (waaronder
eco-innovatie), voorziet een betere
toegang tot financiering en biedt
ondersteuningsdiensten aan
ondernemingen in de verschillende
regio's. Bovendien stimuleert het
kaderprogramma voor
concurrentievermogen en innovatie
(CIP) een beter gebruik van
informatie- en
communicatietechnologieën (ICT)
en helpt het bij de ontwikkeling van
de informatiemaatschappij.

3. Dutch Culture

Ondersteunt de uitvoering van het
internationaal cultuurbeleid en draagt
bij aan de buitenlandagenda en het
cultureel imago van ons land.

Het Matchingsfonds Gedeeld
Cultureel Erfgoed
Het financieren van:
Het faciliteren van een
kenniscentrum over gedeeld
cultureel erfgoed, waarin Nederland
de gemene deler is. Ze bieden
Nederlandse en buitenlandse
partners toegang tot kennis en
expertise betreffende
internationale erfgoedprojecten.

