Kartalla 2022 - Luovien alojen rahoituspäivä yrityksille ja yhteisöille 20.1.2022
EU:n Luova Eurooppa –ohjelma
Riikka Koivula
Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste

Mistä on kyse?
EU:n ainoa vain kulttuurille ja luoville aloille suunnattu rahoitusohjelma
•
•
•
•
•

tukee kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä
vuosittaiset hakukierrokset & erilaiset pilottihaut
41 ohjelmamaata 2014-2020
Euroopan komissio ja toimeenpanovirasto EACEA
kansalliset Luova Eurooppa -yhteyspisteet

Ohjelman yleiset tavoitteet
• vaalia, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta sekä
kulttuuriperintöä
• vahvistaa kulttuurin ja luovien alojen kilpailukykyä erityisesti av-sektorilla

Luova Eurooppa 2021-2027 - 2,4 mrd € luovien
alojen eurooppalaiseen yhteistyöhön
Median
alaohjelma

Kulttuurin
alaohjelma

58 % budjetista

33 % budjetista

• Av-sektorin
toimijat elokuva-,
tv- ja peliteollisuuden
parissa

• Kulttuurin, taiteen ja
kulttuuriperinnön
parissa toimivat
organisaatiot
• Liikkuvuustuki
yksityishenkilöille
UUTTA

Monialainen
toimintalinja

9 % budjetista
• Av-sektori, kulttuuri
ja luovat alat
• Uutismedia
UUTTA

Kulttuurin ja luovien alojen
eurooppalainen yhteistyö

Kulttuuri

Vahvistaa taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan yhteistyötä, eurooppalaisten teosten luomista
ja liikkuvuutta, innovointia sekä alojen taloudellista, sosiaalista ja kv. ulottuvuutta
Tukimuodot
•
•
•
•
•

Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet
Kaunokirjallisuuden levityshankkeet
Eurooppalaiset verkostot
Eurooppalaiset foorumit
Liikkuvuustuki taiteilijoille ja kulttuurialan
ammattilaisille (2022 →)

• Musiikki
Music Moves Europe / MusicAIRE
• Esittävät taiteet
Perform Europe

Elokuva- ja av-alan kilpailukyky
ja yhteistyö

Media

Edistää Euroopan av-alan kilpailukykyä, skaalautuvuutta, yhteistyötä, liikkuvuutta,
innovointia ja kestävyyttä
Tukia liittyen 4 teemaan
• Sisältö: av-teosten luominen ja tuotanto
 Esim. yhteiskehittelytuki, hankekehittelytuki

• Yritykset: av-alan yritysten innovointi, kilpailukyky, skaalattavuus ja lahjakkuudet
 Esim. talent and skills –koulutustuki, market and networking -tuki

• Yleisö: av-teosten saatavuuden ja näkyvyyden parantaminen
 Esim. festivaalituki
• Politiikka: av-alan vuoropuhelu sekä tiedonvaihtofoorumit

Kulttuurin ja luovien alojen yhteiset
mahdollisuudet sekä uutismedia
Vahvistaa alojen välistä yhteistyötä ja edistää journalismin ja siihen liittyvän
liiketoiminnan kehittämistä sekä monimuotoista, riippumatonta ja moniarvoista
mediaympäristöä sekä medialukutaitoa
Tukia liittyen 2 teemaan
• Luovat innovaatiokokeilut: Creative Innovation Lab –hankkeet
• Uutismedia: journalismin kumppanuushankkeet, medialukutaitohankkeet,
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta edistävät hankkeet

Monialainen

Kulttuuri: eurooppalaiset yhteistyöhankkeet
Kategoriat

Tavoitteet ja painopisteet

Pienet
vähintään 3 maata
EU:n maksimituki 200 000 € ja 80 %

Tavoitteet
sisältöjen luominen TAI
innovaatiot

Keskikokoiset
vähintään 5 maata
EU:n maksimituki 1 M€ ja 70 %

Painopisteet
yleisöt
sosiaalinen inkluusio
kestävä kehitys
uusi teknologia
kansainvälinen ulottuvuus

Suuret
vähintään 10 maata
EU:n maksimituki 2 M€ ja 60 %

+ alakohtaiset painopisteet (2022 kulttuuriperintö, musiikki, kirja-ala, arkkitehtuuri,
muotoilu ja muoti, kestävä kulttuurimatkailu)

Käytännössä
European Music Managers Mentorship Activation
•
•
•

MFF Finland, partnerit NL, FR, SE, NO.
EU-rahoitus 59 922€
Euroopan laajuinen musiikkimanagereiden mentorointiprojekti, joka
kehittää managereiden osaamista digitalisaation muuttamilla
musiikkimarkkinoilla

Creative Lenses
•
•
•

Kaapelitehdas ja 11 partneria, mm. Trans Europe Halles (SE), IETM (BE)
ja Olivearte (UK)
EU-rahoitus 1 964 950 €
Uusia liiketoimintamalleja ja tietoa toiminnan kehittämisen tueksi
eurooppalaisille kulttuuriorganisaatioille

Miten mukaan?
Koordinaattorina
• Tarpeellinen ja innostava hankeidea
• Resursointi hakuprosessiin ja valmius
hankehallintoon
• Hyvien partnerien löytäminen ja sitouttaminen

Partnerina
• Pienempi hallinnollinen vastuu
• Omat yhteistyökumppanit ja alan kv. verkostot
• Luova Eurooppa –yhteyspisteet välittävät
kumppaninhakuja

Yksittäisenä taiteilijana tai
ammattilaisena
• Liikkuvuustuki
• Mahdollisuudet hankkeiden,
verkostojen ja esim. eri alojen
foorumien sisällä

Tulevat hakukierrokset
• Ohjelman vuoden 2022 ensimmäiset haut julkaistaan helmikuussa
• Kaikki haut tullaan julkaisemaan EU:n Funding and Tenders –portaalissa
• Apuna kansalliset yhteyspisteet: Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste (Kulttuuri ja Media)
järjestää tilaisuuksia ja tarjoaa hakuneuvontaa
• Jo nyt voit rekisteröityä hakijaportaaliin ja hankkia PIC-tunnuksen
• Aikaa vievä hakuprosessi – aloita ajoissa ja varaa riittävästi aikaa!
• Toimeenpanovirasto EACEA valitsee tuettavat hankkeet riippumattoman asiantuntijaraadin
avustuksella. Valintaprosessi kestää 4-6 kuukautta.
• Huom. osa vuoden 2023 hauista avautuu mahdollisesti jo syksyllä 2022

Kiitos!
Luova Eurooppa / Kulttuuri

Luova Eurooppa / Media

Riikka Koivula & Hanna Hietaluoma-Hanin
puh. 0295 338 509 ja 0295 338 540
kulttuuri@oph.fi

Kerstin Degerman & Anni Rossi
puh. 09 6220 3013 ja 09 6220 3024
etunimi.sukunimi@oph.fi

www.oph.fi/luovaeurooppa

@LEkulttuuri
Luova Eurooppa / Kulttuuri

Seuraa tiedotustamme ja tilaa uutiskirjeemme!
Kulttuuri: http://uutiskirje.oph.fi/
Media: http://eepurl.com/c4RAyb

www.mediadesk.fi

Luova Eurooppa/Media

