
 
 
Kreativa Europa Kultur - informationsdag 
 
Kultur i Väst bjuder nu in till en informationsdag och workshop för 
dig som är intresserad av att skicka in en ansökan till EU:s kultur- och 
mediaprogram Kreativa Europa.  
 
Här kan du lyssna lära, ställa frågor och få konkreta tips och råd. 
Medverkar gör Elin Rosenström från Kulturrådet/Kreativa Europa 
Desk Kultur och Tiago Prata från TILLT som har kulturnämndens 
uppdrag att coacha projekt samt projektansvariga från olika Kreativa 
Europa-projekt.  
 
Sista ansökningsdag för årets utlysning inom Kreativa Europa är den 5 
oktober. Missa inte chansen att få stöd inför din ansökan! 
 
När: onsdag 24 augusti, kl 9.30−16.00 
 
Var: Litteraturhuset, Lagerhuset Heurlins plats 1 Göteborg 
 
Vem: För dig som planerar lämna in ansökan nu i oktober samt alla 
som planerar söka stöd från Kreativa Europa Kultur vid annat tillfälle. 
Anmälan: Du anmäler dig senast den 19 augusti i ett digitalt formular 
som du når via vår hemsida 
http://www.kulturivast.se/samhallsutveckling/eu-stod.  
 
Anmäl här också om du önskar privat konsultation. Begränsat antal 
platser. 

 



 
 
Program 
 
9.30 Annika Strömberg Koncernavdelningen Kultur i Västra 
Götalandsregionen och Ingrid Thornell Kultur i Väst hälsar 
välkommen 
 
9.40 Elin Rosenström från Kulturrådet/Kreativa Europa Desk Kultur 
går igenom prioriteringarna för utlysningen. Hon sätter fokus på 
stödets prioriterade områden och bedömningskriterierna. Sedan följer 
en blankettverkstad för ansökan om europeiska samarbetsprojekt, med 
genomgång av alla ansökningshandlingar: ansökningsblanketten, 
budgetformuläret och de bilagor som ska bifogas. 
 
10.45 Kaffe 
 
11.00 Elin Rosenström fortsätter 
 
12.00 Lunch på egen hand 
 
13.00 Information från olika Kreativa Europa-projekt 
 
14.30 Kaffe 
 
15.00 Tiago Prata från TILLT presenterar ett nytt arbetssätt i fyra steg, 
för stöd inför ett möjligt EU projekt.  
 
16.00 Avslutning och summering 

 
Enskild projektrådgivning 
 
Under eftermiddagen, parallellt med det gemensamma programmet, 
finns det möjlighet att boka en tid med Elin Rosenström om du har 
sista minuten-frågor innan du lämnar in sin ansökan.  



 
Du som kommit en bit på vägen i ditt projektbygge och har specifika 
frågor har möjlighet att få privat konsultation med Tiago Prata. Du 
anger i anmälningsformuläret till informationsdagen om du önskar 
privat konsultation.  
 
Begränsat antal platser, först till kvarn.  
 
Info om vem som har fått de reserverade tiderna kommer att läggas 
upp på Kultur i Västs hemsida så snart de är inbokade.  
För ytterligare information kontakta Ingrid Thornell 
ingrid.thornell@kulturivast.se 
 
Utlysningen till Kreativa Europa öppnar i början av augusti och alla 
dokument kommer att läggas ut på Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency’s (EACEA) webbplat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


