Despre
program și obiective principale
Europa Creativă este programul Uniunii Europene pentru susținerea sectoarelor

culturale, creative și audiovizuale. În perioada 2014-2020, sunt disponibile fonduri
pentru susţinerea proiectelor europene care pot acoperi noi audienţe și pot stimula
partajarea și dezvoltarea abilităților.

Europa Creativă are două subprograme: Media, Cultura și o componentă
transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și
creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Potențiali
beneficiari
instituții publice,

organizații ale societății civile sau

firme active în domeniile culturale și creative.

Buget total
Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și

este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație,
Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile.
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Informații suplimentare pe https://www.europa-creativa.eu
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Activități eligibile
Subprogramul Cultură
Proiecte de cooperare la nivel european: sprijină consolidarea capacității sectoarelor
culturale și creative de a opera într-un mod competitiv la nivel internațional și
promovează circulația și mobilitatea transnațională;
Rețele europene: oferă sprijin pentru promovarea activităților desfășurate de rețelele
care funcționează în sectoarele culturale;
Platforme europene: sprijină activitățile desfășurate de organizații cu vocație europeană
care stimulează dezvoltarea de noi talente, colaborarea transfrontalieră în vederea
identificării de noi categorii de public, precum și stimularea programării operelor din
alte țări la nivel european;
Proiecte de traducere literară: susțin traducerea literară și promovarea într-o mai mare
măsură a operelor traduse.

Subprogramul Media
Facilitarea dobândirii și îmbunătățirii abilităților și competențelor pentru profesioniștii
din domeniul audiovizualului și a constituirii de rețele, inclusiv încurajarea utilizării
tehnologiilor digitale pentru a se asigura adaptarea la evoluția pieței, testarea de noi
abordări pentru dezvoltarea publicului și testarea noilor modele de afaceri;
Îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere
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audiovizuale
europene și care să aibă potențialul de a circula în UE și în afara acesteia
și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune;
Încurajarea schimburilor între întreprinderi prin facilitarea accesului la piețe și la
instrumente comerciale care permit operatorilor din domeniul audiovizualului să
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sporească vizibilitatea proiectelor lor pe piețele UE și pe piețele internaționale.

Prioritățile în domeniul promovării circulației transnaționale
Sprijinirea distribuției în cinematografe prin marketing transnațional, branding,
distribuția și prezentarea de opere audiovizuale;
Promovarea comercializării, a brandingului și a distribuției transnaționale a operelor
audiovizuale europene prin intermediul tuturor celorlalte platforme, altele decât cele
de teatru;
Sprijinirea dezvoltării publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele
audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin
promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.

