
Mobilnost v kulturi



Za financiranje mobilnosti zaprosijo iz različnih razlogov, med drugim:

Bili ste izbrani za projekt v tuji državi (projekt sodelovanja, umetniški rezidenca, 
sodelovanje na festivalu itd.), vendar niste dobili sredstev za stroškov mobilnosti.

Razvili ste projekt z mednarodno komponento in želite povabiti tuje umetnike in 
kulturne delavce v enega ali več krajev/držav za koprodukcijo, gostovanja, razvoja
trga itd.

Zanimajo vas delovne izkušnje (vključno z usposabljanjem) v tuji državi in iščete
način za kritje potnih stroškov.



Stroški, ki se krijejo vključno s čezmejnimi potovanji, vizumi, dnevnicami in plačilom sodelavcev,
nastanitev, proizvodne stroške in druge vrste podpore (npr. prevajanje):

- Priložnosti, ki jih ponujajo različni financerji: mednarodne organizacije, regionalni organi, 
nacionalne institucije, lokalni organi, zasebne fundacije itd.

- Sheme, ki podpirajo različne oblike mobilnosti, vključno z medsebojnimi srečanji, delavnicami, 
rezidence, potovalne štipendije, programe usposabljanja in priložnosti za mreženje, z ciljem
podpirati vse od sodelovanja do kulturne produkcije, strokovnih razvoj in razvoj praks v celotnem
sektorju.

- Samo priložnosti, za katere se vsaj delno financirajo čezmejni potni stroški.

- Priložnosti z vseh področij umetnosti: uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples, opera, cirkus, 
ulične umetnosti); vizualne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, fotografija, instalacija, uporabne
umetnosti); nove medijske umetnosti in spletne umetnosti; glasba; literatura (pisanje, prevajanje); 
dediščina (materialna in umetniška) dediščina, premična dediščina, nesnovna dediščina, arhivi); 
interdisciplinarne umetnosti; raziskave; kulturni menedžment.



On The Move – MOBILITY GUIDE BALKAN

Programi, ki se odzivajo na na naraščajoča, medsektorska in družbena vprašanja.

Programe, ki omogočajo dodatne za potovanja po kopnem (kjer je to mogoče), za 
potrebe umetnikov invalidov ali umetnikov s posebnimi potrebami ali za digitalne ali
hibridne oblike čezmejnega sodelovanja.

Prikaz podpornih shem, ki so na voljo v / za to regijo. Skupna raziskava za to 
publikacijo potekala v času, ko številni financerji nadaljujejo svoje dejavnosti po krizi
Covid-19 - obdobju, ki je mnoge od njih prisililo, da so se prilagodili, se preselili na
splet ali ukinili svoje sheme financiranja mobilnosti. 

Financerji redno pregledujejo svoje strategije, zato se bodo informacije v tem
dokumentu verjetno spreminjale v skladu z novimi prednostnimi nalogami politike. 

https://on-the-move.org/sites/default/files/funding-guides/OTM_MFG_Balkan-region_EN.pdf


Nacionalne javne organizacije za financiranje

- Ministrstvo za kulturo

Razpis za umetniške rezidence v Berlinu, Londonu, New Yorku in Dunaju 

Javni ciljni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na 
področju vizualnih umetnosti

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti

https://www.gov.si/novice/2021-12-17-razpis-za-umetniske-rezidence-v-berlinu-londonu-new-yorku-in-dunaju-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-ciljni-poziv-za-izbor-javnih-kulturnih-projektov-mednarodnega-sodelovanja-na-podrocju-vizualnih-umetnosti-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-glasbenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2022-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-vizualnih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2022-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-uprizoritvenih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2022-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-intermedijskih-umetnosti-ki-jih-bo-v-letu-2022-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/


- Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področjih umetnosti

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti

Javni razpis za financiranje štipendij za dodiplomski študij v tujini

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in 
izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa EU Ustvarjalna 
Evropa

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-vecletnih-kulturnih-projektov-na-podrocjih-umetnosti-20222025/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-javnih-kulturnih-programov-na-podrocju-umetnosti-2022-2025/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-stipendij-ministrstva-za-kulturo-za-dodiplomski-studij-v-tujini-z-zacetkom-v-studijskem-letu-202223/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-stipendij-ministrstva-za-kulturo-za-podiplomski-studij-in-izpopolnjevanje-v-drzavah-izven-drzav-clanic-evropske-unije-z-zacetkom-v-studijskem-letu-202223/
https://ced-slovenia.eu/call/?razpisna_shema=sofinanciranje-mk&list=all


- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)

Rezidenčni center Cankarjeva, Ljubljana

- Javna agencija za knjigo RS (JAK)

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini

- Slovenski filmski center, javna agencija RS

Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini

Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja 
soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s 
področja dela Agencije v tujini

https://www.jskd.si/financiranje/poziv_rezidence/uvod_rezidence.htm
https://bit.ly/3ozPAsO
https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/
https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/


- Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za zunanje zadeve

Sofinanciranje kulturnih projektov s sodelovanjem diplomatskih predstavništev in 
konzulatov Republike Slovenije v tujini

- Ministrstvo za javno upravo

Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO izbranih na razpisih sofinanciranih iz 
proračuna EU ali EFTA

https://bit.ly/3S3b52t
https://www.gov.si/novice/2021-03-08-javni-poziv-2021-za-sofinanciranje-projektov-nevladnih-organizacij-izbranih-na-razpisih-sofinanciranih-iz-eu-ali-efta/


Regionalno in/ali mestno javno financiranje
organizacije
- Mestna občina Ljubljana (MOL)

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov

Javni razpis za izbor kulturnih projektov

Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU 
Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura

ICORN Fellowship for persecuted artists (Štipendija ICORN za preganjane 
umetnike)

https://bit.ly/3J78l07
https://bit.ly/3Jb6gjG
https://bit.ly/3cAEroC
https://bit.ly/3Jahipc
https://www.icorn.org/city/ljubljana


- Mestna občina Maribor (MOM)

Javni razpis za izbiro kulturnih projektov 

Javni razpis za izbor kulturnih programov 

- Druge aktivne organizacije

Pisatelj v parku - Ljubljana Unescovo mesto literature Mednarodna literarna 
rezidenca

Rezidenca MGLC Švicerija

Javni razpis za umetniško rezidenco v Avtonomnem kulturnem centru Metelkova 
mesto

GuestRoomMaribor

Prevajalski rezidenčni program "Sovretov kabinet"

https://bit.ly/3oTh24Z
https://bit.ly/3vkQMUm
https://ljubljanacityofliterature.com/
https://www.mglc-lj.si/eng/svicarija_/residency_programme
http://kudmreza.org/studio-asylum/
http://www.guestroommaribor.si/
http://dskp-drustvo.si/index.php/stran/result/prevajalska-rezidenca-sovretov-kabinet-razpis-za-tuje-prevajalce


Tuja sredstva, ki podpiraj kulturno mobilnost 
v tujini
- Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji

Program kulturnih štipendij

Program malih donacij za nevladne organizacije

- Finančni mehanizem EEA (Evropskega ekonomskega okolja) in Norveški finančni 
mehanizem

Sklad za regionalno sodelovanje

https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/cultural-grants/
https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/ngo-small-grants/
https://eeagrants.org/topics-programmes


- Čeprav v Sloveniji ni veliko zasebnih fundacij, je nekaj kulturnih ustanov in 
državnih veleposlaništev, za katere je znano, da podpirajo dejavnosti kulturnega 
sodelovanja, povezane z njihovim programom in poslanstvom:

Avstrijski kulturni forum

Francoski kulturni inštitut Charles Nodier

Goethe-Institut Ljubljana

ERSTE Stiftung

Madžarski kulturni inštitut - Lisztov inštitut

Italijanski kulturni inštitut

Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji zagotavlja nominalno podporo projektom in 
posreduje pri vprašanjih o podpori, ki jo nudi Japonska fundacija

Inštitut Cervantes Ljubljana; Veleposlaništvo Kraljevine Španije v Sloveniji

idr.

https://austrocult-slo.squarespace.com/
http://www.institutfrance.si/
https://www.goethe.de/ins/si/sl/index.html
https://www.erstestiftung.org/en/
https://culture.hu/sl/ljubljana
https://iiclubiana.esteri.it/iic_lubiana/it/
https://www.si.emb-japan.go.jp/itprtop_si/
https://liubliana.cervantes.es/sl/default.shtm


Evropski finančni sistemi in programi

- Financiranje EU za potovanja v/iz Slovenija

Creative Europe Desks
Erasmus+
Horizon Europe
Kohezijska sredstva
Europe Direct Slovenia Network

- ASEF culture360 

- The Compendium of Cultural Policies & Trends – Slovenia country profile

https://culture360.asef.org/countries/slovenia/
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=37


Organizacije, ki delujo na področju 
infomiranja o mobilnosti v kulturi

- Motovila -> spletna stran

- Creative Europe Desks Slovenija –> spletna stran

- Erasmus+ -> spletna stran

- Horizon Europe -> spletna stran

- Kohezijski sklad -> spletna stran

- Europe Direct Slovenia Network -> spletna stran

- OnTheMove -> spletna stran

- Asociacija -> spletna stran

https://motovila.si/
https://ced-slovenia.eu/
https://studyinslovenia.si/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
http://www.eu-skladi.si/
https://www.europedirect.si/
https://on-the-move.org/
http://www.asociacija.si/

