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Ρόδος, 18.06.2014 

  

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» 

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 
είναι η πέμπτη γενιά προγραμμάτων 
χρηματοδότησης της ΕΕ που 
στηρίζουν τον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα. Στο πρόγραμμα 
αυτό συνδυάζονται τα προγράμματα 
MEDIA και Πολιτισμός.  

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει: 

 Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών δημιουργικών οργανώσεων 
εντός της Ε.Ε και πέραν αυτής. 

 Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να ενεργοποιηθούν 
σε διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

 Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της ΕΕ. 

 Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες και 
ενθαρρύνουν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών έργων. 

 Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για επαγγελματίες του 
οπτικοακουστικού τομέα. 

 Ανάπτυξη έργων μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, δημιουργικών ντοκιμαντέρ και 
βιντεοπαιχνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και 
για άλλες πλατφόρμες. 

 Διανομή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός Ευρώπης. 

 Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες. 

 Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. 
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 Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και για 
αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες μέσα από ένα 
ευρύ φάσμα εκδηλώσεων. 

 Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 
Συνολικός Προϋπολογισμός: €1,460,000,000 
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-80% 

 

Θεματικές Κατηγορίες:  

 Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ 

 Πολιτισμός 

Δικαιούχοι:  

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 

Το πρόγραμμα θα διαθέσει το 56% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του στο 
υποπρόγραμμα MEDIA. Το MEDIA στηρίζει την ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση του 
περιεχόμενου που παράγεται από τους τομείς κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών 
παραγωγών της ΕΕ. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι να βοηθήσει τους ευρωπαίους 
κινηματογραφιστές να προσεγγίσουν αγορές πέρα από τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. 

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 250 000 καλλιτέχνες 
και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, 2 000 κινηματογραφικές αίθουσες, 800 ταινίες και 
4 500 μεταφράσεις βιβλίων. Θα δημιουργήσει, επίσης, ένα νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, 
ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις να 
έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ. 

Από το 1991, το πρόγραμμα MEDIA (αρκτικόλεξο για τον τίτλο «Mesures pour encourager le 
développement de l'industrie audiovisuelle» — Μέτρα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της 
οπτικοακουστικής βιομηχανίας) έχει επενδύσει 1,7 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη, διανομή, 
κατάρτιση και καινοτομία στον τομέα του κινηματογράφου με στόχο την αύξηση της 
ποικιλομορφίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και της 
ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. 

Επισυνάπτεται σχετική Πρόσκληση με Α.Π 23679/16.06.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με 
αναλυτικές πληροφορίες. 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 

  

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 
Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 28) 

http://www.ando.gr/ota/Deltia/espa/14/MEDIA-eggr23679-16062014.pdf

