A Europa Criativa também apoia...

Projetos de cooperação além-fronteiras entre
organizações culturais e criativas dentro e fora da
União Europeia.

As Capitais Europeias da Cultura e a Marca de
Património Europeu.

Redes de assistência aos setores culturais e criativos
que operem a nível transnacional, fortalecendo a
sua competitividade.
Tradução e promoção de obras literárias nos
mercados da União Europeia.
Plataformas de agentes culturais que promovam
artistas emergentes e estimulem um programa
de trabalhos culturais e artísticos
verdadeiramente europeu.
Desenvolvimento de competências e formação
profissional para profissionais audiovisuais.
Desenvolvimento de ficção, animações,
documentários criativos e jogos de vídeo para
o cinema, mercado televisivo e outras
plataformas europeias.

Os prémios europeus para a literatura,
arquitectura, proteção de património, cinema e
música rock e pop.
A partir de 2016, o Europa Criativa incluirá ainda um
instrumento financeiro de garantia no valor de 121
milhões de Euros para proporcionar aos setores
cultural e criativo um melhor acesso
ao financiamento.

Como posso obter mais informações?
http://ec.europa.eu/creative-europe
#CreativeEurope

Como me candidato?
Agência de Execução
relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura
http://eacea.ec.europa.eu

Distribuição e comercialização de trabalhos
audiovisuais dentro e fora da Europa.
Festivais de cinema que promovam
filmes europeus.
Financiamento para a coprodução internacional
de filmes.
Desenvolvimento de público para fomentar a
literacia cinematográfica e aumentar o interesse
pelos filmes europeus através de uma variedade
de eventos.
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O que apoia?

Programa da União Europeia
para os setores
cultural e criativo
2014-2020
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Porquê Europa criativa?

O que é que eu ganho com isso?

Os setores culturais e criativos representam a
herança cultural imensamente diversificada e
rica da Europa, contribuindo igualmente para o
desenvolvimento das nossas sociedades. Estes
setores têm um papel importante na economia
europeia e ajudam a gerar crescimento e empregos.

Os cineastas, produtores, agentes de vendas e
outros profissionais audiovisuais beneficiarão de
financiamento para o desenvolvimento, promoção e
distribuição de milhares de filmes europeus.

A Europa criativa disponibiliza 1,46 mil milhões de
Euros durante sete anos para fortalecer os setores
culturais e criativos da Europa.
O programa:
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Os setores culturais e criativos têm um enorme
potencial para impulsionar o crescimento e o
emprego na Europa. O financiamento da UE ajuda
milhares de artistas e profissionais culturais a
trabalharem além-fronteiras e a chegarem a novos
públicos. Sem este apoio, seria difícil ou impossível
acederem a novos mercados.

Androulla Vassiliou
Comissária Europeia para a Educação,
Cultura, Multilinguismo e Juventude

Até 250.000 artistas e profissionais culturais
receberão apoio para partilharem o seu trabalho
além-fronteiras.

Salvaguarda e promove a diversidade cultural e
linguística da Europa e fomenta a riqueza
cultural europeia.

Milhares de organizações criativas e profissionais
audiovisuais irão adquirir novas competências e
fortalecer a sua operacionalidade internacional.

Contribui para os objetivos europeus de um
crescimento económico inteligente, sustentável
e inclusivo.

As editoras beneficiarão de financiamento para
traduzir mais de 4500 obras literárias.

Ajuda os setores culturais e criativos na adaptação
à era digital e à globalização.

Os amantes da literatura poderão apreciar os
seus autores estrangeiros preferidos nas suas
línguas nativas.
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Os amantes de cinema poderão ver filmes de
toda a Europa em centenas de cinemas e
festivais europeus.

Cria novas oportunidades, mercados e
públicos internacionais.

Milhões de pessoas beneficiarão dos projetos
financiados pelo programa.

Desenvolve o sucesso dos programas MEDIA,
MEDIA Mundus e de Cultura.

Imagine. Crie. Partilhe.

