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Høring over forslag til forordning om programmet Et Kreativt Europa  

Dansk Erhverv har modtaget høring over forslag til forordning om programmet Et Kreativt Eu-

ropa 2021-2027 fra Kulturministeriet den 20. juni 2018.  

 

Dansk Erhverv hilser programmet Et Kreativt Europa 2021-2027 velkomment. Det er et godt og 

vigtigt initiativ, som kan medføre værdifulde resultater og muligheder for virksomheder, instituti-

oner og borgere. Et Kreativt Europa 2021-2027 er i høj grad en videreførelse af programmet Et 

Kreativt Europa 2014-2020, som Dansk Erhverv bakker op om. 

  

Der er stort potentiale i de kreative erhverv. Alene i Danmark udgør de kreative erhverv 8 pct. af 

den samlede omsætning i alle brancher i Danmark og af dansk eksport, og der er gode muligheder 

for øget vækst. De kreative erhverv er også vigtige drivere for vækst, innovation og digitalisering, 

og de skaber værdi i andre erhverv. 

  

Det er positivt, at programforslaget har opmærksomhed på at fremme den europæiske audiovisu-

elle industris konkurrenceevne og skalerbarhed. Omvendt er design et kreativt område, der des-

værre får relativt lidt opmærksomhed i programforslaget fra Kommissionen. Design er en del af 

kulturarven og den europæiske identitet, og design som kompetence og metode bruges i dag som 

værdiskaber og innovationsdriver mange steder i erhvervslivet og den offentlige sektor. Design er 

i høj grad med til at bygge bro mellem kunst og kultur på den ene side og erhverv, økonomi og 

teknologi på den anden side. Dansk Erhverv vil derfor opfordre til, at design tænkes mere aktivt 

ind i programmet.  

  

Endelig skal det bemærkes, at det er positivt, at Kommissionen også i denne sammenhæng er op-

mærksom på, at udviklingen i globale søgemaskiner, bookingplatforme og sociale platforme skal 

tænkes ind i en europæisk strategi, da udviklingen skaber behov for nye forretningsmodeller og 

forbedre udnyttelse af den teknologiske udvikling. 

 

Med venlig hilsen 
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