
ACCESS EUROPA
KULTURSEKTORNS PLATTFORM FÖR ÖKAT  
ENGAGEMANG I EUROPA

Plattformen ACCESS EUROPA är ett forum för 
internationell omvärldsbevakning, nätverkande och 
erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella 
projekt. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet 
att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att 
skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar 
till EUs kulturprogram och andra europeiska och 
internationella stödformer. 



INTRODUKTION
Det finns en stor efterfrågan från kultursektorn på EU-expertis, tillgång 
till internationella nätverk och kontakter, samt praktiskt hands-on-
kunnande om europeiska projekt. Ökad kompetens som effekt av 
erfarenhetsutbyte mellan kulturaktörer är en av grundpelarna för att 
nå framgång på den europeiska arenan. För att möta det växande 
behovet erbjuder Intercult en ny mötesplats för internationalisering 
av kulturella verksamheter: en plattform för nätverkande och 
erfarenhetsutbyte med tillgång till internationell expertis och 
omvärldsbevakning. 

FÖR VEM?
Access Europa är till för det breda fältet av kulturaktörer, intresserade 
av kompetensutveckling på hemmaplan som leder vidare ut i Europa 
och världen. Plattformen ska också länka samman aktörer som kan 
komplettera och skapa värde för varandra.

Föreningar, institutioner, myndigheter, företag och frilansare kan bli 
medlemmar i plattformen. 

FÖRDELAR MED MEDLEMSKAPET
Som medlem i Access Europa får man tillgång till en mötesplats, 
kunskap om EU och de strukturer som berör kultursektorn i Sverige 
samt praktisk kompetens om hur man söker medel för internationella 
projekt. Medlemmarna får även tillgång till informationen från 
relevanta europeiska nätverk om nuläget och framtiden och inte 
minst ett kontaktnät med aktörer i Europa som kan bli partners i 
transnationella projekt och initiativ. 

•  Att hålla sig uppdaterad om europeiska finansieringsmöjligheter
•  Att delta gratis eller till reducerad avgift i evenemang
•  Att hitta partners för internationella samarbetsprojekt 
•  Att få hjälp med att starta upp, ansöka om och genomföra  

EU projekt
•  Att ta del av andras erfarenheter på den europeiska arenan
•  Att vara en del av en gruppering engagerad i europeiska kulturfrågor 
•  Att få stöd i att utveckla den egna verksamheten och 

upptagningsområdet genom internationellt samarbete

ERBJUDANDE
Följande tjänster ingår i medlemskapet i Access Europa 

•  Plattformsmöten 4 gånger per medlemsår med tematiska seminarier. 
•  Löpande bevakning av partnerskapsförfrågningar förmedlade  

per e-post. 
•  Facebook-grupp för kontinuerlig kontakt och informationsutbyte 

mellan medlemmar.
•  Inledande rådgivning vid ett tillfälle under första medlemsåret. Även 

du som planerar ett projekt med en annan koordinator kan ha nytta 
av att se över hur ert deltagande i projektet är utformat.

•  Ytterligare ett plattformsmöte per år arrangeras i Bryssel för  
att skapa relationer med kulturaktörer och EU:s representanter. 
Deltagande i mötet ingår, reseomkostnader står deltagarna  
för själva.

KICK OFF – FÖRSTA MÖTET
Access Europa startar sina aktiviteter med ett första plattformsmöte 
och seminarium i Stockholm den 31 maj 2012 kl. 13.00 på Intercult, 
Nytorgsgatan 15. 

     Prova på! Gå på det första plattformsmötet för 300 kr ex moms. 
Avgiften dras av från årsavgiften om du tecknar ditt medlemskap  
på plats under mötet. 

BLI MEDLEM 
Registrera ditt medlemskap och betala årsavgiften på    
www.accesseuropa.se.

•  Individer, 1000 kr ex. moms/ medlemsår 
•  Små föreningar, 2 platser på plattformsmöten, 2000 kr ex.  

moms/ medlemsår
•  Institutioner, myndigheter mm, 4 platser på plattformsmöten,  

5000 kr ex. moms/ medlemsår
•  Studenter 500 kr ink. moms/ medlemsår
•  Företag, ta kontakt med Iwona Preis för mer information

För de som anmäler sig under 2012 räknas första medlemsåret från 
anmälningsdagen. Från 1 januari 2013 gäller medlemsavgiften för 
kalenderåret.

Access Europa är ett pilotprojekt som drivs av Intercult. 
Genomförandet bygger på att ett antal medlemmar går med.  
Vi förbehåller oss rätten att avsluta pilotprojektet om medlemsantalet 
blir för lågt. Om det sker betalas årsavgiften tillbaka med avdrag för 
de aktiviteter som är genomförda. 

UTVECKLING
Under 2012 genomför vi 3 möten i Stockholm för deltagare från hela 
landet. Därefter planeras även möten i andra regioner i samarbete 
med regionala partners.

Ytterligare aktiviteter utvecklas i samråd med medlemmarna i  
Access Europa.

FRÅGOR
Frågor om medlemskap i Access Europa besvaras av projektledare 
Iwona Preis.

Iwona.preis@intercult.se 
M: 070 756 66 44
T: 08 644 10 23

BLI MEDLEM IDAG PÅ 
www.accesseuropa.se

ACCESS EUROPA

HUR VÄCKS DET INTERNATIONELLA ENGAGEMANGET? HUR ARBETAR MAN STRATEGISKT 
OCH FRAMGÅNGSRIKT PÅ EUROPEISK NIVÅ? HUR KAN MAN GENOM EUROPEISKT  
SAMARBETE SKAPA SIG EN INTERNATIONELL POSITION SOM GER ETT KULTURELLT  
OCH AFFÄRSMÄSSIGT MERVÄRDE TILL VERKSAMHETEN?


