Kreativa Europa stödjer också …

Samarbetsprojekt över gränserna mellan
kulturella och kreativa organisationer både inom
och utanför EU.

Europeiska kulturhuvudstäder och
Europeiska kulturarvsmärket.

Nätverk som hjälper de kulturella och kreativa
sektorerna att arbeta internationellt och stärka sin
konkurrenskraft.
Översättning och marknadsföring av litterära
verk inom EU:s marknader.
Plattformar för verksamma inom kultursektorn
som främjar nya konstnärer och stimulerar ett
brett europeiskt utbud av kulturella och
konstnärliga verk.
Kompetensutveckling för yrkesverksamma inom
den audiovisuella sektorn.
Utveckling av spelfilm, tv-serier, animationer,
kreativa dokumentärer och dataspel för bio, tv och
andra plattformar.

Europeiska priser för litteratur, arkitektur,
kulturarv, film samt rock- och popmusik.

Europeiska unionens
program för den kulturella
och kreativa sektorn
2014-2020

Från och med 2016 kommer Kreativa Europa även
att inkludera en lånegarantifond om 121 miljoner
euro som hjälper de kulturella och kreativa
sektorerna att lättare få tillgång
till finansiering.

Hur får jag reda på mer?
http://ec.europa.eu/creative-europe
#CreativeEurope

Hur ansöker jag?
Genomförandeorganet
för utbildning, audiovisuella medier och kultur
http://eacea.ec.europa.eu

Distribution och försäljning av audiovisuella verk
inom och utanför Europa.
Filmfestivaler som visar europeiska filmer.
Fonder för internationell samproduktion av film.
Publikutvecklande aktiviteter för att främja
filmkunnighet och för att öka intresset för
europeisk film genom olika typer av evenemang.
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Vad stödjer programmet?
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Varför Kreativa Europa?

Vad kan jag få ut av programmet?

De kulturella och kreativa sektorerna omfattar
Europas oerhört rika och varierande kulturarv
och bidrar till samhällsutvecklingen. Dessa sektorer är
av stor vikt för den europeiska ekonomin och bidrar
till att skapa tillväxt och arbeten.

Filmskapare, distributörer, säljagenter och andra
yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn
kan dra nytta av stöd för utveckling, marknadsföring
och distribution av tusentals europeiska filmer.

Kreativa Europa tillhandahåller 1,46 miljarder euro
under sju år för att stärka Europas kulturella och
kreativa sektorer.
Programmet:
Skyddar och främjar europeisk kulturell
och språklig mångfald samt bevarar
Europas kulturrikedomar.
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De kulturella och kreativa sektorerna har
stor potential för att skapa jobb och tillväxt
i Europa. EU:s finansiering hjälper tusentals
konstnärer och kulturarbetare att arbeta över
gränserna och nå ny publik. Utan detta stöd
vore det svårt eller omöjligt för dem att ta sig
in på nya marknader.
Androulla Vassiliou
EU-kommissionär för utbildning,
kultur, flerspråkighet och ungdom.

Bidrar till Europas mål för smart, hållbar och
inkluderande ekonomiskt tillväxt.
Hjälper de kulturella och kreativa sektorerna att
anpassa sig till digitalisering och globalisering.

Bioälskare kan se filmer från hela Europa på
hundratals biografer och festivaler i hela Europa.
Upp till 250 000 konstnärer och kulturarbetare
kommer att få stöd för att nå ut med sitt arbete
över gränserna.
Tusentals kreativa organisationer och
audiovisuella yrkesverksamma kommer att få
nya kunskaper för att stärka sin kapacitet att arbeta
internationellt.
Förläggare kommer att dra fördel av stöd till
översättning av fler än 4 500 litterära verk.

Öppnar för nya internationella möjligheter,
marknader och ny publik.

Bokälskare kan få njuta av sin utländska
favoritförfattare på sitt eget språk.

Bygger vidare på framgången hos programmen
MEDIA, MEDIA Mundus och Kultur.

Miljoner människor kommer att nås genom de
projekt som finansieras av programmet.

Dröm. Skapa. Dela.

