Kreatywna Europa wspiera także…

Międzynarodowe projekty współpracy pomiędzy
organizacjami działającymi w sektorze kultury i
kreatywnym w UE i poza nią.

Europejskie Stolice Kultury i Znak
Dziedzictwa Europejskiego.

Sieci współpracy kulturalnej, pomagające sektorom
kultury i kreatywnym działać poza granicami swojego
kraju i wzmacniające ich konkurencyjność.
Tłumaczenia i promocję utworów literackich na
rynku unijnym.
Platformy operatorów kultury pomagające
początkującym artystom i promujące europejskie
utwory z dziedziny kultury i sztuki.
Szkolenia dla osób zawodowo działających w
branży audiowizualnej.
Rozwój i produkcję filmów fabularnych,
animowanych, kreatywnych dokumentów oraz
gier wideo dla europejskiego kina, telewizji i
innych platform.

Europejskie nagrody przyznawane w dziedzinie
literatury, architektury, ochrony dziedzictwa, kina
oraz muzyki rock i pop.
Od 2016 roku Kreatywna Europa będzie
dysponować także nowym instrumentem w
formie gwarancji finansowych o łącznej kwocie
121 mln euro. Co pomoże sektorom kultury i
kreatywnym w uzyskaniu bardziej skutecznego
dostępu do środków finansowych.

Gdzie znajdę więcej informacji?
http://ec.europa.eu/creative-europe
#CreativeEurope

Gdzie mogę złożyć wniosek?
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i
Sektora Audiowizualnego
http://eacea.ec.europa.eu

Dystrybucję i sprzedaż utworów audiowizualnych
w Europie i poza jej granicami.
Festiwale filmowe promujące filmy europejskie.
Międzynarodowe koprodukcje filmowe.
Budowanie publiczności mające na celu wspieranie
edukacji filmowej i wzrost zainteresowania
filmami europejskimi poprzez organizację
różnorodnych wydarzeń.
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Co wspiera program?

Unijny program wspierania
sektora kultury i sektora
kreatywnego
2014-2020
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Dlaczego Kreatywna Europa?
Sektory kultury i kreatywne odzwierciedlają niezwykle
bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe Europy
i przyczyniają się do rozwoju społeczeństw. Sektory te
odgrywają znaczącą rolę w gospodarce europejskiej i
pomagają generować wzrost gospodarczy oraz tworzyć
nowe miejsca pracy.
Program Kreatywna Europa w ciągu siedmiu
lat przeznaczy 1,46 mld euro na wzmocnienie
europejskich sektorów kultury i kreatywnych.
Program:
Chroni i promuje europejską różnorodność kulturową i
językową, a także wspiera bogactwo kulturowe Europy.
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Sektor kultury i sektor kreatywny mają ogromny
potencjał do zwiększenia wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia w Europie. Fundusze unijne pomagają
tysiącom artystów i pracowników sektora kultury
pracować za granicą i docierać do nowych grup
odbiorców. Bez tego wsparcia przedarcie się na nowe
rynki byłoby dla nich trudne albo wręcz niemożliwe.

Androulla Vassiliou
Europejski komisarz ds. edukacji,
kultury, wielojęzyczności i młodzieży

Kto skorzysta z Programu
Kreatywna Europa?
Filmowcy, dystrybutorzy, agenci sprzedaży i inni
specjaliści z sektora audiowizualnego skorzystają z
finansowania rozwoju, promocji i dystrybucji tysięcy
filmów europejskich
Miłośnicy kina będą mogli obejrzeć filmy z całej
Europy zarówno w setkach kin, jak i na
festiwalach europejskich.
Prawie 250 000 artystów i pracowników sektora
kultury otrzyma wsparcie finansowe przeznaczone na
prezentację swoich prac poza granicami kraju.

Przyczynia się do osiągania przez Europę celów w
zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego.

Tysiące organizacji i profesjonalistów z sektora
kreatywnego i branży audiowizualnej uzyska nowe
umiejętności i zwiększy efektywność działań na
arenie międzynarodowej.

Pomaga sektorom kultury i kreatywnym w
dostosowaniu się do cyfryzacji i globalizacji.

Wydawcy skorzystają ze środków finansowych na
przetłumaczenie ponad 4 500 utworów literackich.

Stwarza nowe możliwości do działań o zasięgu
międzynarodowym, skierowane do szerokiej
grupy odbiorców.
Opiera się na sukcesie programów MEDIA, MEDIA
Mundus oraz Kultura.

Miłośnicy książek będą mogli cieszyć się dziełami
ulubionych autorów zagranicznych w swoim
ojczystym języku.
Odbiorcami projektów finansowanych ze środków
Programu będą miliony osób z całej Europy.

Wymyślaj. Twórz. Dziel się.

