Yaratıcı Avrupa başka neleri destekliyor?

AB içinde ve dışında kültürel ve kreatif kurumlar
arasındaki sınır ötesi işbirliği projeleri.

Avrupa Kültür Başkentleri ve Avrupa Mirası Etiketi

Milletlerarası çalışma ve rekabet gücünü artırmak için
kültürel ve yaratıcı sektörlere yardım eden ağlar.
Edebi eserlerin tercümesi ve AB
pazarlarında tanıtımı.
Yeni yetenekleri destekleyen ve kültür-sanat
alanında gerçek bir Avrupa programı oluşmasını
sağlayan kültürel kurum platformları.
Görsel-işitsel alanda çalışan profesyoneller için
kapasite oluşturma ve mesleki eğitim.
Avrupa sineması, televizyon piyasaları ve diğer
platformlar için kurgu, animasyon, yaratıcı
belgeseller ve bilgisayar oyunlarının geliştirilmesi.

Edebiyat, mimarlık, kültürel mirasın korunması,
sinema, rock ve pop müzik alanlarında
Avrupa ödülleri.
2016 yılından itibaren, Yaratıcı Avrupa, kültürel
ve kreatif sektörlerin finansmana daha kolay
ulaşabilmeleri için ayrıca
121 milyon € mali garanti sağlayacak.

Daha fazla bilgiyi nasıl bulabilirim?
http://ec.europa.eu/creative-europe
#CreativeEurope

Nasıl başvurabilirim?
Eğitim, Görsel- işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı
http://eacea.ec.europa.eu

Avrupa ve dışında görsel-işitsel eserlerin dağıtımı
ve satışı.
Avrupa filmlerinin tanıtımını yapan film festivalleri.
Uluslararası alanda ortak film yapımlarını.
Sinema okuryazarlığını teşvik etmek ve çeşitli
etkinliklerle Avrupa filmlerine olan ilgiyi arttırmak
için izleyicinin geliştirilmesi.
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Neyi destekliyor?

Avrupa Birliği
Kültürel ve Yaratıcı
Sektörler Programı
2014-2020

© Les Films d’ici / Looks Filmproduktionen - 2013

Neden Yaratıcı Avrupa?

Bana ne sunuyor?

Kültürel ve yaratıcı sektörler Avrupa’nın zengin
kültürel mirasını bünyesinde barındırır ve
toplumlarımızın gelişimine katkı sağlar. Bu sektörler
Avrupa ekonomisinde büyük rol oynar, büyümeyi ve
istihdamı destekler.

Film yapımcıları, dağıtımcılar, satış temsilcileri
ve diğer görsel- işitsel profesyoneller binlerce
Avrupa filminin geliştirilmesi, tanıtımı ve dağıtımı için
sağlanan fonlardan yararlanacak.

Yaratıcı Avrupa yedi yıl boyunca sağlayacağı
1,46 milyar € kaynakla Avrupa’nın kültürel ve
yaratıcı sektörlerinin güçlendirilmesine
destek oluyor.
Program:
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Kültürel ve yaratıcı sektörler Avrupa'da istihdam
yaratma ve büyümeye katkı sağlamada büyük
potansiyele sahiptir. AB fonları binlerce sanatçıya
ve kültür profesyoneline sınır ötesi çalışma ve yeni
kitlelere ulaşma olanağı sağlar. Bu destek olmadan
bu sanatçıların yeni pazarlara girmesi zor veya
imkansız olacaktır

Androulla Vassiliou
Avrupa Komisyonu’nun Eğitim Kültür,
Çok Dillilik ve Gençlikten Sorumlu Üyesi

Sinemaseverler tüm Avrupa’da yüzlerce sinemada
ve festivalde tüm Avrupa’dan filmleri izleyebilecek.
250,000 kadar sanatçı ve kültür profesyoneline
çalışmalarını sınır ötesi paylaşmaları için
destek sağlanacak.

Avrupa’nın kültür ve dil açısından çok çeşitliliğini
güvence altına alarak destekler ve Avrupa’nın
kültürel zenginliğini geliştirir.

Binlerce kreatif kurum ve görsel-işitsel
profesyonel yeni beceriler kazanacak ve
uluslararası düzeyde faaliyet gösterme
kapasiteleri güçlenecek.

Avrupa’nın akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı
ekonomik büyüme hedeflerine katkıda bulunur.

Yayıncılar, 4.500’ün üzerinde edebi eseri tercüme
etmek için fondan destek alacak.

Kültürel ve yaratıcı sektörlerin dijital çağa ve
küreselleşmeye uyum sağlamasına yardımcı olur.

Kitapseverler sevdikleri yabancı yazarları kendi
dillerinde okuyabilecek.

Yeni uluslararası fırsatlar, pazarlar ve
izleyiciler sunar.

Program tarafından finanse edilen projeler
sayesinde milyonlarca kişiye ulaşılacak.

MEDIA, MEDIA Mundus ve Kültür programlarının
başarılarını devam ettirir.

Hayal et. Yarat. Paylaş.

