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•  Suurendada kultuuri- ja 

loomesektorite konkurentsivõimet. 

•  Edendada kultuuri- ja 
audiovisuaalteoste ning loovisikute 
piiriülest liikuvust. 

•  Jõuda laiema publikuni nii Euroopas 
kui mujal. 

•  Soodustada innovatsiooni ja uute 
ärimudelite väljatöötamist. 

2014-2020 



Alaprogramm MEDIA 

Euroopa Liidu programm Euroopa audiovisuaaltööstuse konkurentsivõime  
tugevdamiseks ning toodangu rahvusvahelise levi hõlbustamiseks. 
 
Tootmiseelne periood: 

 Arendustoetus filmiprojektidele 
Arendustoetus mängudele 
Täiendkoolitus 
Filmiturud 

 
Tootmisjärgne periood: 

 Kinolevi toetused levitajatele 
Toetused müügiagentidele 
Kinovõrgustikud 
Filmifestivalid 
Audience development 

 
Täpsem info https://www.looveuroopa.ee/media/ 	
	

	

	



Alaprogramm KULTUUR  
Euroopa tasandil koostööprojektid – riikidevahelised 

koostööprojektid, mille raames eri riikide kultuuri- ja 
loomeorganisatsioonid võtavad ette sektoripõhiseid või 
sektoriüleseid tegevusi. 

Kirjandustõlke projektid – ilukirjanduse tõlkimine ja tõlgitud teoste 
tutvustamine. 

Euroopa võrgustike tegevuse toetamine –  eri riikide kultuuri- ja 
loomeorganisatsioone koondavate Euroopa võrgustike korraldatav 
tegevus. 

Euroopa platvormide tegevus – üleeuroopalise suunitlusega 
organisatsioonide tegevus, millega soodustatakse tärkavate 
annete arendamist, kultuuritegelaste ja loovisikute riikidevahelist 
liikuvust ja teoste levitamist nii, et see avaldaks ulatuslikku ja 
püsivat mõju kultuuri- ja loomesektoritele. 

 
Fookus muusikatööstusele ja etenduskunstide valdkonnale, 
täiendav kultuuritöötajate mobiilsusskeem. 

	

	



Kultuuri ja loomemajanduse koostööprojektid 

Kategooria	1:	väiksemahulised	
koostööprojektid	

Max	48	
kuud	

Juhtpartner	
+2	partnerit	

3	erinevat	
riiki	

200	000€	
60%	



Kultuuri ja loomemajanduse koostööprojektid 

Kategooria	2:	suuremahulised	
koostööprojektid	

Max	48	
kuud	

Juhtpartner	
+5	partnerit	

6	erinevat	
riiki	

2	mln	€	
50%	



Kultuuri ja loomemajanduse koostööprojektid 

Projektide tegevused peaks toetama ühte või mitut alljärgnevat 
eesmärki: 

•  Edendama kunstnike ja professionaalide riikidevahelist 
liikuvust, võimaldades neil rahvusvahelist koostööd ja 
rahvusvahelist karjääri. 

•  Tugevdama publiku kaasamist ja parandama juurdepääsu 
Euroopa kultuuri- ja loometeostele, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, noortele, puuetega inimestele ja väheesindatud ühiskonna 
gruppidele. 

•  Parandama valdkonna võimekust läbi kultuuriprofessionaalide  
oskuste arendamise, edendama ja edutama uuenduslikke 
loomise viise, looma kultuurivaldkonnale uusi ja innovaatilisi 
müügitulu-, juhtimis- ja turundusmudeleid, võttes eriti 
arvesse üldist liikumist digitaalsete lahenduste suunas. 



Kultuuri ja loomemajanduse koostööprojektid 

•  Aitama kaasa sisserändajate ja pagulaste sotsiaalsele 
integratsioonile, edendades kultuuridevahelist dialoogi, ühiseid 
EL-i väärtusi ning vastastikust mõistmist ja teiste kultuuride 
austamist. 

•  Euroopa kultuuripärandi aasta pärandina tõstma teadlikkust 
ühisest ajaloost ja väärtustest ning tugevdama ühisesse 
Euroopa ruumi kuulumise tunnet. 



Koostöö teadusasutustega  
Loov Euroopa ei toeta teadusuuringute tegemist. Küll aga saavad 
ülikoolid ja teadusasutused olla projektis partneriks. 

Näiteks saavad ülikoolid projektis panustada: 

-  võimekuse tõstmisel (uute teadmiste jagamine) 

-  ärimudelite väljatöötamisel 

-  projekti mõju hindamisel 

-  turu-uuringute tegemisel 

-  innovatsiooniliste lahendustega, mida kultuuri valdkonnas 
rakendada: teadustulemuste valdkonda viimine 

-  juhtimis- ning müügitulumudelite väljatöötamisel 

-  vähemusgruppide sotsiaalses integratsioonis 

  



Koostöö teadusasutustega  
Võimalikud on ka näiteks residentuurid ülikoolide juures. 

Samuti saavad ülikoolid aidata:  

-  kultuuri digitaliseerimisel, 

-  kultuuri levitamisel laiema sihtgrupini, 

-  teadustulemuste rakendamisel kultuurivaldkonnas. 

Näiteks ülikooli ja teatri koostöö toetamaks sotsiaalset integratsiooni. 

Ülikoolid saavad panustada ka projektide jätkusuutlikkusse läbi 
projekti jooksul kogutud teadmiste edasise rakendamise õppe- ja 
teadustöös. 

 



Koostöö teadusasutustega  
Seni on partnerina toetust saanud näiteks: 

-  Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester MTÜ on partner projektis 
Muusika Euroopa ülikoolides.  

-  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia osaleb projektis 
“European Music Incubator”. 

-  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö 
osakond osaleb projektis „Digitaalne käsitöö kogukonna 
teenistuses“. 

-  Tartu Ülikool on partneriks projektis “eBooks-On-Demand-Network 
Opening Publications for European Netizen (EODOPEN)”. 

Rohkem infot: 
https://www.looveuroopa.ee/kultuur/loov-euroopa-kultuuri-
alamprogrammi-tulemused/  

 



Kultuuri ja loomemajanduse koostööprojektid 

•  Juhtpartner peab olema tegutsenud 2a. 

•  Põhikirjas peab olema loometegevus märgitud. 

•  Kultuuriministeerium kaasrahastab omaosalust. 

•  Uus voor 2019 IV kvartalis. 



Loov Euroopa KULTUUR 
Kristiina Urb 
kristiina@looveuroopa.ee 
 
Loov Euroopa MEDIA 
Anu Ernits 
anu@filmi.ee  
 
www.looveuroopa.ee  
 
KÄIMASOLEVAD VOORUD 
https://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/calls_en  
 
PARTNERITE OTSING 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/
screen/how-to-participate/partner-
search 
 

2014-2020 

PHOTOS:	©SHUTTERSTOCK	


