
2014-2020 

Kreatív Európa  

Program 
(1.46 milliárd euró) 
 

Támogatást biztosít: 

 

• Művészek, kulturális és  

 kreatív szakemberek 

• Előadó-művészet, 

 képzőművészet,könyvkiadás 

• Filmművészet, televíziózás,  

 zene 

• Kulturális örökség, videojáték-

 gyártás  





 
 
 

Kultúra alprogram 

 
•Együttműködési projektek 

•Európai Hálózatok 

•Európai Platformok 

•Műfordítás 

 

(454,8 millió EUR) 
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Ki vehet rajta részt? 
 

Minden olyan kulturális szereplő, aki 
bejegyzett székhellyel rendelkezik egy, 
a programban résztvevő országban:  
 
• EU tagállamok  
• Csatlakozó,tagjelölt országok 
• EFTA/EGT országok 
• Európai szomszédságpolitikában 
 résztvevő országok 
 

Jogi személyiség, kulturális terület (2év) 

 

„Nonprofit elv” 
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 Nemzetközi Együttműködési 

 Projektek 
 

• KKÁ nemzetközi működési 

 kapacitásának megerősítése 

• Alkotások országok közötti forgalma 

• Művészek nemzetek közötti mobilitása 

• Innováció és kreativitás 

• Közönségfejlesztés 

 

 
 
 



Kisebb együttműködési 

projektek 

 

• Legalább 3 szervezet       

  együttműködése  

• 200.000 EUR (legfeljebb) 

• Maximum 60%-os társfinanszírozás 

• Beadási határidő: 2014.10.01. 

• Projekt időtartama: 48 hónap 

• Tevékenység kezdete: 

  2015. május - december 
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Nagyobb együttműködési 

projektek 
 

• Legalább 6 szervezet 

 együttműködése 

• 2.000.000 EUR (legfeljebb) 

• Maximum 50%-os 

 társfinanszírozás 

• Beadási határidő: 2014.10.01. 

• Projekt időtartama: 48 hónap 

• Tevékenység kezdete: 

 2015. június - december 
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Pályázás menete 
 

• ECAS regisztráció  

 https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/r

egister.cgi  

 

• PIC (Participant Identification Code) kód 

 http://ec.europa.eu/education/participants/portal 



Pályázás menete 
 

• Elektronikus űrlap/„eForm” 

 

• Elektronikus beadás + postai 

 

• EU bármely hivatalos nyelvén 
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Pályázás menete 
 

Elektronikus űrlap (eForm) 
 

• Költségvetési űrlap* 

• Aláírt erkölcsi nyilatkozat* (jogi státusz, operatív és   

 pénzügyi képesség) 

• Aláírt erkölcsi nyilatkozat a kizárási feltételekről*

 (>60.000) 

•  A projekt részletes leírása 
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Pályázás menete 
 

Pályázati csomag (CD_ROM, 

pendrive) 
 

• Hivatalos kísérőlevél (projektvezető) 

• Megbízólevelek* 

• Együttműködési megállapodás   

• Alapító okiratok/alapszabályok 

• Projektben résztvevők önéletrajza 
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Pályázás menete 
 

• Aláírt költségvetési űrlap* 

• Utolsó két év tevékenységi jelentése 

 (>60.000) 

• Pénzügyi azonosító űrlap* és 

 mellékletek (projektvezető) 

• Pénzügyi képesség űrlap* (>60.000, 

 projektvezető)  

 

 



Pályázás menete 
 

• Utolsó két év pénzügyi kimutatása 

 (>60.000, projektvezető) 

• Könyvvizsgálói jelentés (>750.000, 

 projektvezető) 

 

A résztvevői portálra kell feltölteni: 

 

Aláírt jogi személyiséget igazoló űrlap*, 

és az előírt mellékletek 
 

 

2014-2020 

 



2014-2020 
Odaítélési kritériumok 

 
• Relevancia (35) 

  Kapcsolódás az Alprogram céljaihoz és 

 prioritásaihoz  

• A tartalom és a tevékenységek 

 minősége (25) 

  Hogyan valósul meg a projekt a 

 gyakorlatban 

• Kommunikáció és terjesztés (20) 

 Projekt tevékenységének és 

 eredményeinek kommunikálása 

• A partnerség minősége (20) 

  Projekt általános szervezése és 

 koordinálása 

 



Jelentkezési határidő 
 

   2014. október 01. 

• Elektronikus: 12:00 (brüsszeli idő) 

• Postai: október 01. (feladási 

dátum) 
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Támogatás folyósítása 

 
1. eset: 

Legfeljebb 24 hónap, maximum 

750.000 EUR –  

Első finanszírozás 70% (30 napon 

belül) 

 

2. eset 

24 hónapnál több, maximum 

750.000 EUR –  

Első finanszírozás 50% (30 napon 

belül), második 30% (előző legalább 

70%-a + kérelem) 
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Támogatás folyósítása 
 

3. eset: 

 

Legfeljebb 24 hónap, több mint 750.000 és legfeljebb 

2.000.000 EUR, Első finanszírozás 50% (30 nap) 

 

4. eset: 

 

Több mint 24 hónap, több mint 750.000  és legfeljebb 

2.000.000 EUR 

Előfinanszírozás: 

1. ütem 40% (30 nap) 

2. ütem 40% (60 nap) 70% felhasználás + kérelem 

 

 

 



Részletes információk a 

programról 

 

http://ec.europa.eu/ 

creative-europe 

 
Jelentkezés 

 

Oktatási, Audiovizuális és 

Kulturális Végrehajtó 

Ügynökség 

 

http://eacea.ec.europa.eu 
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Kreatív Európa Iroda 

 

Cím:  

1145 Budapest, Róna u. 174. I épület III. 

emelet 304. iroda  

Telefon: +36 1 300 72 02  

Honlap:  

www.kreativeuropa.hu (Kultúra alprogram) 

E-mail:  

info@kreativeuropa.hu  
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http://www.kreativeuropa.hu/
mailto:info@kreativeuropa.hu

