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Kulturnämndens medfinansiering av EU-projektet
RIBS, Rolling Images in Business Startups
Ärendebeskrivning
Film Stockholm ansöker om 34.000 € för medfinansiering av EU-projektet
RIBS (Rolling Images in Business Startups), som har som syfte att utveckla
unga entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar.
Beslutsunderlag
I Stockholms län är 19 % av alla företag en del av den kulturella och kreativa
sektorn. Samtidigt är de satsningar som görs på ungt entreprenörskap inriktat
på traditionella modeller inom t e x gymnasiets ekonomprogram. RIBS
(Rolling Images in Business Startups) kommer vara ett pionjärprojekt och
väva in nya kunskapsområden i ungt entreprenörskap. Projektet prioriterar utvecklandet av företag som erbjuder kulturella och estetiska tjänster & produkter vilket ligger i linje med hur Stockholm håller på att utvecklas.
RIBS är ett internationellt projekt som ska utveckla entreprenörskap hos unga
människor mellan 12-18 år. I projektet samarbetar Film Stockholm med
Åland, Finland, Estland och Gotland för att skapa studentföretag som utvecklar produkter och tjänster inom kreativa och kulturella näringar. En bärande
pedagogisk idé i projektet är att arbeta med att integrera kunskapsområden
som företagande, personlig utveckling, kulturutövning, och medie & informationskompetens (MIK). Projektet kommer knyta kursinnehåll till UNESCO:s
styrdokument kring undervisning i "Financial literacy" och "Media literacy".
Projektägarna samarbetar kring kursinnehåll, utbyten och gemensamma
workshops för att utveckla studentföretag där minst en annan nation finns
med i varje företag. Projektet pågår under 3 år och den primära målgruppen i
Stockholmsregionen kommer vara 15-18 år. Deltagarna kommer rekryteras genom redan etablerade samarbeten med ungkulturhus/ungdomscenter.
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Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att bevilja Film Stockholm 34.000 € i medfinansiering för EU-projektet RIBS
(Rolling Images in Business Startups). Att omfördela 34 000 € från anslaget
Fördjupat samarbete kulturella och kreativa näringar till anslaget EU-projektet
RIBS
Förvaltningens motivering
Sammanfattning
Projektets övergripande mål att stödja ungt entreprenörskap och nyföretagande inom kulturella och kreativa näringar ser förvaltningen överlag mycket
positivt på.
Det är också betydelsefullt att landstinget genom Film Stockholms projekt
stärker samarbetet mellan andra regioner i Östersjöregionen och det faller in
under kulturnämndens prioriteringar gällande att främja internationella samarbeten inom kulturområdet.
Film Stockholm har dessutom god och gedigen erfarenhet från tidigare EUsamarbeten över Östersjön som borgar för ett framgångsrikt projekt.
Bakgrund
RIBS projektet har som syfte att utveckla unga entreprenörer inom kulturella
och kreativa näringar. De unga deltagarna kommer ta del av kurser och workshops som integrerar estetiskt skapande med nyföretagande. Film Stockholm
genomför projektet tillsammans med partners från Finland, Åland, Gotland
och Estland.
RIBS blir det andra större projektet för Film Stockholm som adderar lärdomar
för att integrera internationellt arbete i den löpande verksamheten. Projektet
är inriktat på ungt entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar som
är ett viktigt utvecklingsområde för Kulturförvaltningen. RIBS arbetar med en
ung målgrupp 15-18 år som tar sina första kliv in på en arbetsmarknad som
kräver allt större samarbetsförmåga och kreativitet hos individen. Idén med
att RIBS är att starta gränsöverskridande studentföretag där samarbetsförmåga, problemlösning, kreativitet och företagande testas i en lärande miljö
som tar fasta på att utveckla de personliga drivkrafterna hos deltagarna.
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I projektet är det gemensamma målet att bilda 20 internationella studentföretag inom kulturella & kreativa näringar. Utöver detta räknar RIBS partners att
det skapas flera lokala och regionala studentföretag. Projektet kommer generera ett nätverk av unga entreprenörer med olika kompetens inom kulturella
och kreativa näringar. Effektmålet är att fler unga ska kunna försörja sig på sin
kreativitet och att projektet hjälper till att skapa den kunskap, metodik, infrastruktur och nätverk som behövs för detta.
Film Stockholm har tidigare varit lead partner för projektet Young Baltic Narratives som pågick 2010-2012. Projektet gick ut på att utveckla skärgårdens attraktionskraft genom Östersjösamarbete mellan skärgårdsskolor och lokalt
föreningsliv. Det centrala kunskapsområdet var media literacy och att berätta
med nya medier.
RIBS har utvecklats tillsammans med några av de partners som deltog i Young
Baltic Narratives: Åland, Gotland, Estland och Finland (som är detta projekts
lead partner). Den nya ansökan har gjorts till Central Baltic Intereg program
2014-2020. Ansökan har inriktats mot programprioriteringen "Competitive
economy: More entrepreneurial youth". Det nya projektet "RIBS" är sprunget
ur YoBaNa och har utvecklats utifrån de erfarenheter som gjordes där. Jämfört
med YoBaNa är RIBS ett mer renodlat entreprenörsprojekt för unga. RIBS vill
öka rörligheten av unga och få dem att upptäcka mer av regionen och av våra
grannländer.
Projektets metodik syftar till att sammanföra institutioner som redan finns
men som inte samverkar för att utveckla unga entreprenörer inom estetiska
verksamheter och socialt entreprenörskap. Ungkulturhuset Gurraberg är "associated partner" i projektet och kommer tillsammans med Film Stockholm
samverka med Gymnasieskolor, Kulturhus, Bibliotek och lokala företag.
Överväganden
Huvudfinansieringen från Central Baltic för hela RIBS om 1.400.000 € är beviljad. Av dessa är Film Stockholms del i projektet 300.000 €.
Regional medfinansiering för Film Stockholms insats för projektet 2015-2018
har sökts och beviljats av Länsstyrelsen (16.000 €), Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (24.000 €). Film Stockholm bidrar också med 26.000 € i egenfinansering av projektet.
Satsningen är i linje med kulturnämndens beslut att vägleda länets kulturorganisationer i frågor om vilka olika internationella stöd som kan sökas och möjliggör viss medfinansiering av kulturprojekt som beviljats sådant stöd.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kulturnämndens beslut om medfinansiering innebär en omfördelning av medel om 34 000 € från anslaget Fördjupat samarbete kulturella och kreativa näringar till EU-projektet RIBS.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Eva Bergquist
förvaltningschef

