Gdzie mogę złożyć wniosek?
Wnioski składa się on-line poprzez stronę
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu

Gdzie znajdę więcej informacji?
Aktualnych informacji o Programie udziela
Creative Europe Desk Polska – biuro
reprezentujące Program Kreatywna Europa
w Polsce. Zapraszamy do kontaktu!

Unijny program oferujący finansowe
wsparcie dla sektorów kultury,
audiowizualnego i kreatywnych.
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Creative Europe Desk Polska
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
www.kreatywna-europa.eu
www.facebook.com/kreatywnaeuropa

C

elem komponentu MEDIA jest wsparcie
i promocja europejskiej kultury audiowizualnej,
zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich,
profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz
pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji
cyfrowej i globalizacji. W ramach podprogramu istnieje
14 schematów dofinansowań skierowanych do:
•

•

•

K

omponent Kultura wspiera projekty, które
przyczyniają się do promocji europejskiej kultury
i sztuki, ponadnarodowej współpracy kulturalnej
oraz budowania publiczności. Granty przyznawane są
w ramach 4 obszarów:
•

producentów filmów i gier komputerowych
(Development – projekt pojedynczy i pakiet
projektów, TV Programming, Developement gier
video)

Projekty Współpracy Europejskiej uwzględniające
m.in. tworzenie międzynarodowych wydarzeń
kulturalnych i ich obieg, budowanie kariery w UE
oraz rozwój publiczności

•

dystrybutorów i agentów sprzedaży (Dystrybucja
– schemat selektywny i automatyczny, Dystrybucja
on-line, Agenci sprzedaży)

Tłumaczenia Literackie beletrystyki, z jednego
języka europejskiego na inny język europejski
oraz promocja książek i ich autorów

•

Platformy Europejskie prezentujące i promujące
europejskich twórców i artystów oraz wspierające
rozwój nowych talentów

•

Sieci Współpracy realizowane wspólnie przez
członków sieci w celu nabywania kompetencji
i wiedzy eksperckiej

organizatorów szkoleń, festiwali filmowych,
targów branżowych (Szkolenia dla profesjonalistów
branży audiowizualnej, Festiwale filmowe, Dostęp
do rynków)

•

organizatorów wydarzeń rozwijających i edukujących
widownię (Rozwój widowni i edukacji filmowej)

•

kin promujących filmy europejskie (Sieci kin)

•

międzynarodowych funduszy koprodukcyjnych
(Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne)

Program Kreatywna Europa wspiera także europejskie
inicjatywy takie jak Europejska Stolica Kultury,
Znak Dziedzictwa Europejskiego oraz Nagrody
Europejskie przyznawane w dziedzinie literatury,
architektury, dziedzictwa, filmu oraz muzyki.
Od 2016 roku Program będzie dysponować nowym
instrumentem w formie gwarancji finansowych o łącznej
			
kwocie 121 mln euro.
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