Kreativní Evropa také podporuje…

Projekty mezioborové spolupráce mezi
kulturními a kreativními organizacemi v rámci EU
i mimo ni.

Evropská hlavní města kultury a značku
Evropské kulturní dědictví.

Sítě, které pomáhají kulturním a kreativním
odvětvím v nadnárodní činnosti a posilují
jejich konkurenceschopnost.
Překlady a propagaci literárních děl na trzích EU.
Platformy pro kulturní subjekty, které podporují
začínající umělce a podněcují skutečnou evropskou
dimenzi programací kulturních aktivit a
uměleckých děl.
Budování kapacit a odborné vzdělávání
profesionálů z oblasti audiovize.
Vývoj hraných, animovaných a dokumentárních
filmů a videoher pro evropská kina, televize a
další platformy.

Evropské ceny za literaturu, architekturu, ochranu
kulturního dědictví, filmovou tvorbu a rockovou a
populární hudbu.
Od roku 2016 bude také součástí programu
Kreativní Evropa garanční finanční nástroj ve výši
121 milionů eur, usnadňující financování kulturních
a kreativních odvětví.

Kde najdu více informací?
http://ec.europa.eu/creative-europe
#CreativeEurope

Jak podám žádost?
Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi
a kulturu
http://eacea.ec.europa.eu

Distribuci a prodej audiovizuálních děl v Evropě i
mimo ni.
Filmové festivaly propagující evropské filmy.
Fondy pro mezinárodní koprodukci filmů.
Práci s publikem zaměřenou na podporu filmové
gramotnosti a na zvyšování zájmu o evropské filmy
prostřednictvím různých aktivit.
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Co program podporuje?

Evropská unie
Program pro kulturní a
kreativní odvětví
2014 - 2020
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Proč Kreativní Evropa?

Co je tam pro mne?

Kulturní a kreativní odvětví jsou obrazem nesmírného
bohatství a rozmanitosti evropského kulturního
dědictví a přispívají k rozvoji naší společnosti. Hrají
velkou roli v evropské ekonomice, pomáhají k jejímu
růstu a k vytváření nových pracovních míst.

Filmoví tvůrci, distributoři, prodejci a další
profesionálové v oblasti audiovize mohou využít
podporu na vývoj, propagaci a distribuci tisíců
evropských filmů.

Kreativní Evropa poskytne v následujících sedmi
letech 1,46 mld. eur na rozvoj evropských
kulturních a kreativních odvětví.
Program:
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Kulturní a kreativní odvětví mají vysoký potenciál pro
vytváření pracovních míst a podporu ekonomického
růstu v Evropě. Financování EU pomáhá tisícům
umělců a odborníků v oblasti kultury v mezinárodní i
mezioborové spolupráci a v získávání nových okruhů
publika. Bez této podpory by bylo obtížné, ne-li úplně
nemožné, proniknout na nové trhy.

Androulla Vassiliou
Evropská komisařka pro vzdělávání,
kulturu, mnohojazyčnost a mládež

Ochraňuje a propaguje evropskou kulturní a
jazykovou rozmanitost a rozvíjí evropské
kulturní bohatství.
Přispívá k dosažení cíle Evropské unie, kterým
je inteligentní a udržitelný růst ekonomiky,
podporující sociální začleňování.
Pomáhá kulturním a kreativním odvětvím se
adaptovat na dobu digitalizace a globalizace.
Otevírá nové mezinárodní příležitosti, trhy a
okruhy publika.
Staví na úspěchu programů MEDIA, MEDIA
Mundus a Kultura.

Milovníci filmových děl budou moci zhlédnout
filmy z celé Evropy ve stovkách kin a na řadě
filmových festivalů.
Až 250 000 umělcům a profesionálům v oblasti
kultury bude poskytnuta podpora pro mezinárodní
a mezioborové sdílení výsledků jejich práce.
Tisíce kreativních organizací a profesionálů z
oblasti audiovize získá nové dovednosti a posílí
schopnost prosadit se v mezinárodním měřítku.
Nakladatelé mohou získat podporu na překlady
více než 4 500 literárních děl.
Milovníci literatury si budou moci přečíst
oblíbené zahraniční autory v rodném jazyce.
Prostřednictvím podpořených projektů budou
osloveny miliony lidí.

Představivost. Kreativita. Sdílení.

