
Creative Europe

Målgruppe: Kommuner, organisationer, foreninger, museer, biblioteker, kunstnere og virksomheder aktive i den
kulturelle eller kreative sektor.

Hvilke aktiviterer støttes? Creative Europe-programmet har til formål at styrke de europæiske kulturelle,
audiovisuelle og kreative sektorers evne til at arbejde tværnationalt, samt at fremme europæisk udbredelse af
kulturelle og kreative værker.

Støttemidler skal anvendes til at fremme innovation og kreativitet på det kulturelle og audiovisuelle område.

Programmets overordnede målsætning er at bevarer, udvikle og fremme europæisk kulturel og sproglig
mangfoldighed, samt promovere europæisk kulturarv. Endelig har programmet til formål at styrke
konkurrenceevnen for de europæiske kulturelle og kreative sektorer.

Creative Europe har to underprogrammer der fokuserer på forskellige projektaktiviteter: Kultur og Medie.

Creative Europe er EU’s støtteprogram for kultur og kreativitet i perioden 2014-2020.
Programmet støtter de kunstneriske, kreative og kulturelle sektorer i Europa.
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Mindre samarbejdsprojekter:

▶Min. 3 europæiske partnere fra 3 forskellige EU-lande*
▶ EU-støtte op til EUR 200.000
▶ Tilskudsprocent maks. 60%
▶ Projekterne varer i op til fire år

▶Min. 3 europæiske partnere fra 3 forskellige EU-lande*
▶ EU-støtte op til EUR 2 millioner
▶ Tilskudsprocent maks. 50%
▶ Projekterne varer i op til fire år

Større samarbejdsprojekter:

Europæiske platforme:

▶ Støtte til oprettelse af nye platforme for fremvisning
af europæiske kulturelle og kunstneriske aktiviteter
▶ Projekterne har minimum 11 organisation fra 10
forskellige EU-lande*
▶ EU-støtte op til EUR 500.000 pr. år i maks. fire år
▶ Tilskudsprocent maks. 80%

Litteratur og oversættelse:

▶ Der tildeles støttemidler til litterære
oversættelsesprojekter
▶ Oversættelse af 3-10 værker
▶ EU-støtte op til EUR 100.000 årligt
▶ Tilskudsprocent maks. 50%

▶ Støtter europæiske netværk, som styrker kulturelle
aktørers evner til at arbejde transnationalt, samt fremme
vidensdeling og promoverer best practice
▶ Støtteberettigede netværk har minimum 15
medlemsorganisationer, hvoraf 10 har hovedsæde i EU-
lande*
▶ EU-støtte op til EUR 250.000 pr. år
▶ Tilskudsprocent maks. 80%

Europæiske netværk:

Mere info:
https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe_en

Flere frister årligt

Kultur

Medie
Medie-underprogrammet er målrettet film- og tv-branchen.
Programmet skal hjælpe SMV’ere og organisationer med at få
adgang til den kulturelle og kreative sektor i Europa. Programmet
sigter efter at støtte den audiovisuelle sektor og multimediesektoren.

Programmet støtter blandt andet:

▶ Produktion af tv-programmer og videospil
▶ Aktiviteter der øger interessen i og adgangen til audiovisuelle værker
▶ Aktiviteter der promoverer interessen i film – herunder biografer og
filmfestivaler
▶ Aktiviteter der uddanner og dygtiggøre professionelle inden for den
audiovisuelle sektor


