
Creative Europe

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

Creative Europe har til formål at beskytte, udvikle og fremme europæisk kulturel og sproglig mangfoldighed og
kulturarv samt at øge de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne og økonomiske potentiale, navnlig i
den audiovisuelle sektor.

I programperioden for 2021-2027 er der stort fokus på at genoprette de kulturelle og kreative sektorer efter
nedlukningen i kølvandet på corona-pandemien. Samtidig vil programmet, qua EU-Kommissionens vækststrategi
Green Deal, søge at styrke sektorernes bestræbelser på at blive mere digitale, grønne, modstandsdygtige og
inklusive.

Creative Europe har tre delprogrammer: kultur, medie og en tværsektoriel del.

Creative Europe er EU’s støtteprogram for kultur og kreativitet i perioden 2021-2027.
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. 80%
▶ Projekterne varer i op til 4 år

Mellem samarbejdsprojekter:

▶Min. 5 europæiske partnere fra 5
forskellige EU-lande
▶ EU-støtte op til EUR 1 mio.
▶ Tilskudsprocent maks. 70%
▶ Projekterne varer i op til 4 år

▶Min. 10 europæiske partnere fra 10
forskellige EU-lande
▶ EU-støtte op til EUR 2 millioner
▶ Tilskudsprocent maks. 60%
▶ Projekterne varer i op til 4 år

Større samarbejdsprojekter:

Litteratur og oversættelser:

▶ Der tildeles støttemidler til litterære
oversættelsesprojekter. Der kan opnås
støtte til projekter af tre forskellige
størrelser:
▶ Oversættelse af op til 21 værker
▶ EU-støtte op til EUR 300.000
▶ Tilskudsprocent op til 40%

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

Flere frister årligt

Kultur

Medie

Tværsektorielt

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.

Det tværsektorielle underprogram har til formål at øge innovationen, støtte
tværgående projekter, udvekslingen af bedste praksisser og adressere
fælles udfordringer.

I programperioden for 2021-2027 kan der også opnåes støtte til
nyhedsmediesektoren for at fremme mediekendskab, kvalitetsjournalistik,
mediefrihed og pluralisme.

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


