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Kreatív Európa  

Program 
(1.46 milliárd) 
 

Támogatást biztosít: 

 

•  Kulturális és kreatív 

 szakemberek/művészek 

 képzése 

•  Műfordítások 

•  Határokon átnyúló 

 együttműködések 

•  Európai filmek, TV műsorok, 

 videojátékok fejlesztése 

•  Európai filmek terjesztése, 

 fesztiválok és filmszínházi 

 hálózatok népszerűsítése 





 
 
 

Kultúra alprogram 

 
• Együmműködési projektek 

• Európai hálózatok 

• Nemzetközi mobilitás 

• Műfordítás 

 

(454,8 millió EUR) 

 

2014-2020 



2014-2020 

Kilenc helyett négy terület: 
 

 Nemzetközi együttműködési projektek   

 (2014: 38 millió EUR) 

 

 Európai hálózatok (2014: 3.4 millió EUR) 

 

 Európai platformok (2014: 3.4 millió EUR) 

 

 Műfordítás (2014: 3.575 millió EUR) 

 



 
 
 

Ki vehet rajta részt? 
 

Minden olyan kulturális szereplő, aki 
bejegyzett székhellyel rendelkezik egy, 
a programban résztvevő országban  
(2 év jogi személyiség):  
 
•  EU tagállamok  
•  Csatlakozó,tagjelölt országok 
•  EFTA/EGT országok 
•  Svájci Államszövetség (kétoldalú   
 megállapodás) 
•  Európai szomszédságpolitikában 
 résztvevő országok 
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Kritériumok 
 

• Stabil és elegendő 

finanszírozási forrás 

 

• Működési kapacitás 

 

• Nyilatkozat jogi személyiségről 

(2év) 

 

• 60.000 EUR felett kiegészítő 

dokumentumok biztosítása 
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2014-2020  Nemzetközi Együttműködési 

 Projektek 
 

• Kompetenciákat és szakismeretet   

 nyújtása a kulturális és kreatív         

 szereplők számára 

• Nemzetközi együttműködés, 

 karrierépítés 

• Szakmai lehetőségek 

• Nemzetközi kulturális 

 tevékenységek (kiállítás, cserék  és 

 fesztiválok) 

• Európai irodalom terjesztése 

• Közönségfejlesztés 
 

 
 
 



Támogatható projektek 
 

Rövidtávú projektek 

• 3 szervezet 

• 200.000 EUR (60%) 

 

 

Hosszú távú együttműködési 

projektek 

• 6 szervezet 

• 2.000.000 EUR (50%) 

 

Projekt időtartama: 48 hónap 

 

Benyútási határidő: 

2014.03.05 
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Odaítélési kritériumok 
 
• Relevancia (35) 

  Kapcsolódás az Alprogramcéljaihoz 

 és prioritásaihoz  

• A tartalom és a tevékenységek   

 minősége (25) 

  Hogyan valósul meg a projekt a   

 gyakorlatban 

• Kommunikáció és terjesztés (20) 

 Tudás és tapasztalatok határokon   

 átívelő megosztása a szektorral 

• A partnerség minősége (20) 

  Általános szervezés és a projekt         

 koordinálása 
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Hálózatok 
 

•  Kompetencia és    

 szakismeret nyújtása a 

 kulturális szereplők 

 számára 

 

•  Nemzetközi  

 együttműködések   

 (Európán kívül is) 

 

•  Támogatás szakmai 

 lehetőségekhez 

2014-2020 
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Támogatható projektek, kritériumok 
 

•  Legalább 15 tagszervezet (min 10 különböző 

 ország, 5 pedig EU/EFTA/EGT/Svájc) 

•  Cselekvési terv 

•  Tevékenység teljes körű bemutatása évekre 

 lebontva 

•  Maximum 250.000 EUR/év (80%) 

• Benyújtási határidő: 2014.03.19 



2014-2020 

Odaítélési kritériumok 

•  Relevancia (30) 

Az Alprogram céljaihoz és prioritásaihoz 

való kapcsolódás  

•  A tartalom és a tevékenységek minősége (25) 

   A projekt gyakorlatba ültetésének minősége 

•  Kommunikáció és terjesztés (15) 

   Tudás és a tapasztalatok megosztása 

•  Az európai hálózat minősége (30) 

   Hálózat lefedettsége, szervezeti struktúra  
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  Platformok 
 

•  Feltörekvő tehetségek 

 valamint kulturális és 

 kreatív szervezetek 

 segítése 

 

•  Kommunikációs 

 tevékenység, márkaépítés 

 

•  Közönségfejlesztés 

 

•  Európai értékek 
 
 



2014-2020 

Platformok 
 

• Legalább 10 kulturális szereplő  

 

• Minimum 2 év jogi személyiség 

 

• 500.000 EUR (80%) 

 

• Benyújtási határidő: 2014.03.19 



Támogatható projektek 
 

• Kiválasztás/ellenőrzés, munkaterv 

• Tevékenység teljes leírása évekre 

lebontva 

 

Támogatható tevékenységek 
 

• Fenntartható fejlesztés 

• Kommunikációs és márkaépítési 

stratégia 

• Pénzügyi támogatás 
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Támogatható 

tevékenységek 

 
• Alkotók és művészek 

mobilitása 

• Hálózatépítési 

tevékenységek 

• Jobb közönségfejlesztés 

• Fenntartható hálózatépítés 

• Európai értékek és kultúrák 

2014-2020 



 
 
 

2014-2020 

Odaítélési kritériumok 
 

•  Relevancia (25) 

  Célkitűzések, prioritások 

•  A tartalom és a tevékenységek 

 minősége (20) 

  Hatékony közönségfejlesztés 

•  Népszerűsítési, kommunikációs és 

 márkaépítési stratégia (30) 

  Tagok tevékenységeinek támogatása 

 projekt strukturáló hatása  

•  A platform minősége (25) 

  Szervezés hatékony végrehajtás 

 

 

 



2014-2020 

Műfordítási projektek 

 
• Európai irodalom 

terjesztésének és 

népszerűsítésének 

támogatása 

 

• Ösztönzés, fordítók 

ismertségének növelése 

(fordító életrajza) 
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Műfordítási projektek 
 

Kétéves projektek (2év) 

• 100.000 EUR (50%) 

• 3-10 mű 

• Stratégia 

 

Partnerségi keretmegállapodások (3év) 

• Cselekvési terv 

• 5-10 mű 

• 100.000 EUR/év (50%) 

 

Leadási határidő: 2014.03.12 
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Támogatható művek 
 

• Papír és digitális (e-könyv) 

• Magas színvonalú irodalmi művek támogatása 

• Már kiadott művek 

• Programban résztvevő könyvek, + latin és ógörög 

• Még nincs célnyelvi fordítás (kivéve törelmi idő + 

hatás) 

 

Nem irodalmi művek nem támogathatók 



Támogatható nyelvek 
 

• Hivatalosan elismet nyelv 

• Latin, ógörög 

• Célnyelv a fordító anyanyelve 

• Határon átnyúló dimenzió 

 

Támogatható 

tevékenységek 
 

• Magas irodalmi művek 

• Lefodított művek kivonata 

• Népszerűsítés (rendezvény, 

marketing/terjesztés) 
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Odaítélési kritériumok 

 
•  Relevancia (40) 

  Európai irodalmi művek 

•  A tartalom és a tevékenységek 

 minősége (25) 

  A projekt gyakorlatban 

•  A lefordított csomag 

 népszerűsítése és közzététele (25) 

  Irodalmi művek népszerűsítése 

•  Az EU Irodalmi Díjának nyertesei (10) 

  1 pont/ nyertes könyv (max 10) 
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Részletes információk a 

programról 

 

http://ec.europa.eu/ 

creative-europe 

 
Jelentkezés 

 

Oktatási, Audiovizuális és 

Kulturális Végrehajtó 

Ügynökség 

 

http://eacea.ec.europa.eu 
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