Ljubljana, 3. december 2018

Podvojitev proračuna za Ustvarjalno Evropo
v obdobju 2021 - 2027
Spoštovani,
kultura in umetnost sta ključna dejavnika za pomoč evropskim družbam,
da se soočijo z globalnimi izzivi. Spodbujata družbeni angažma in kohezijo,
prispevata k dobremu počutju državljanov, podpirata demokratično
participacijo in znatno prispevata h gospodarstvu in zaposlovanju.1
Ustvarjalna Evropa, program EU za kulturni in kreativni sektor med 20142021, je imel ključno vlogo pri razvoju in krepitvi zmogljivosti kulturnega
sektorja. Program je ustvaril panevropski forum za izmenjavo in nabor
znanj o vprašanjih, ki so v današnjih realnostih relevantna za profesionalce
v kulturi. Prav tako je program dokazal svoj potencial, da lahko spodbudi
tako mednarodna sodelovanja in mobilnost kulturnih akterjev, kot
cirkulacijo umetniških del po vsej Evropi.
Zato je vsekakor nujno, da se s programom Ustvarjalna Evropa nadaljuje
tudi med 2021-2027. Še več, glede na dejstvo, da na Ustvarjalno Evropo
prispe veliko prijav in da je program kljub potrebam, dokazani učinkovitosti
in velikemu pomenu močno podfinanciran, je predlagana podvojitev
proračuna programa vsekakor nujna.
Asociacija se je pred meseci pridružila široki evropski pobudi za podvojitev
sredstev za kulturo na EU ravni in zato nas toliko bolj veseli, da je Evropski
parlament prisluhnil trdnim in številnim argumentom kulturnega sektorja
Evrope in da je predlagal, da se proračun programa Ustvarjalna Evropa
podvoji iz 1,4 milijarde na 2,8 milijardi evrov. Interno poročilo o večletnem
finančnem okvirju 2021-2027 Evropskega parlamenta je bilo potrjeno na
plenarnem zasedanju v Strasbourgu 14. novembra 2018 in bo sedaj
predmet politične razprave 13. in 14. decembra 2018.
V Asociaciji podpiramo stališče Evropskega parlamenta in vas pozivamo,
da podprete predlagano povečanja proračuna za kulturo oziroma
podvojitev sredstev za program Ustvarjalna Evropa. Naj ob tem spomnimo,
da so slovenski ustvarjalci in nevladne organizacije med najuspešnejšimi
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Pregled učinkov “Vrednost in vrednote kulture / The Value and Values of Culture”
organizacije Culture Action Europe je utemeljil “20 razlogov,” zakaj si kultura zasluži takšno
podporo v naslednjem proračunu EU od leta 2020 naprej.
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prijavitelji na program Ustvarjalna Evropa in da povečanje sredstev seveda
pomeni dodaten potencial za razvoj nevladnega in kulturnega sektorja v
Sloveniji.
Za kakršnakoli pojasnila ostajamo na voljo.
Lep pozdrav,
Društvo Asociacija
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