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Kreatív Európa 

Program
(1.46 milliárd euró)

Támogatást biztosít:

• Művészek, kulturális 

szervezetek,  szakemberek

• Előadó-művészet, 

képzőművészet, könyvkiadás

• Filmművészet, televíziózás, 

zene

• Kulturális örökség, videojáték-

gyártás 





Kultúra alprogram

• Együttműködési projektek

• Európai Hálózatok

• Európai Platformok

• Műfordítási projektek

(454,8 millió EUR)
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Műfordítási projektek

• Kulturális és nyelvi sokféleség 

előmozdítása

• Országok közötti forgalom ösztönzése

• Terjesztés és népszerűsítés 

támogatása

Fordítók ismertségének növelése



Ki vehet rajta részt?

Kiadó vagy kiadó vállalat, amely 
bejegyzett székhellyel rendelkezik egy,
a programban résztvevő országban: 

• EU tagállamok 
• Csatlakozó,tagjelölt országok
• EFTA/EGT országok
• Európai szomszédságpolitikában 

résztvevő országok

Jogi személyiség, kiadói terület (2év)

„Nonprofit elv”
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1295/2013-as rendelet 8. cikke, tárgyalások 

megkezdése:

http://ec.europa.eu/culture/creative-

europe/documents/eligible-countries.pdf

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/eligible-countries.pdf


1. Kategória – Kétéves projektek

•100.000 EUR (legfeljebb)

• Maximum 50%-os társfinanszírozás

• 3-10 irodalmi mű

• Beadási határidő: 2015.02.04.

• Támogathatóság időtartama: 24 

hónap

• Tevékenység kezdete: 

2015. szeptember - december
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2. Kategória – Partnerségi 

keretmegállapodás (2017)

• Legfeljebb 100.000 EUR 

(évente)

• Maximum 50%-os 

társfinanszírozás

• 5-10 irodalmi mű (évente)

• Beadási határidő: 2017.02.01.

• Támogathatóság időtartama: 48 

hónap

• Tevékenység kezdete: 

2017. szeptember - december
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Támogatható művek

• Papír és digitális (e-könyv)

• Szépirodalmi művek támogatása

• Már kiadott művek

• Programban résztvevő ország, + latin és ógörög

• Még nincs célnyelvi fordítás (kivéve türelmi idő + 

hatás)

Nem irodalmi művek nem támogathatók



Támogatható nyelvek

• Hivatalosan elismet nyelv

• Latin, ógörög

• Célnyelv a fordító anyanyelve

• Határon átnyúló dimenzió

Támogatható 

tevékenységek

• Szépirodalmi művek

• Lefodított művek kivonata

• Népszerűsítés (rendezvény, 

marketing/terjesztés)
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Pályázás menete

• PIC (Participant Identification Code) kód

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

• ECAS regisztráció 

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

egister.cgi 

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


Pályázás menete

• Elektronikus beadás (eForm) +  

postai

• EU bármely hivatalos nyelvén
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Elektronikus űrlap (eForm)

• Költségvetési űrlap*

• Aláírt nyilatkozat a lefordítandó művekről* 

• A lefordított irodalmi művekből álló csomag fordítási, 

terjesztési és promóciós stratégiája

• Aláírt nyilatkozat pályázó jogi státuszáról, operatív és 

pénzügyi képességéről*

• Aláírt nyilatkozat a kizárási feltételekről* (>60 000 

EUR)

Pályázás menete
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Pályázati csomag (papír, CD-ROM, 

pendrive)

• Hivatalos kísérőlevél (papír 

alapon)

• Lefordítandó könyvek elektronikus 

példánya*

• Alapszabály

• Aláírt költségvetési űrlap

• Utolsó két év tevékenységi jelentése 

(>60.000)



2014-2020

• Pénzügyi azonosító űrlap* és 

mellékletek

• Pénzügyi képesség űrlap* (>60.000, 

projektvezető)

• Utolsó két év pénzügyi kimutatása 

(>60.000)

• Külső könyvvizsgálói jelentés 

(partnerségi keretmegállapodás)



A résztvevői portálra kell feltölteni:

Aláírt jogi személyiséget igazoló űrlap*, 

és az előírt mellékletek
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2014-2020 Odaítélési kritériumok

• Relevancia (30)

Európai irodalmi művek országok 

közötti forgalma, hozzáférése

• A tartalom és a tevékenységek 

minősége (25)

Hogyan valósul meg a projekt a 

gyakorlatban

• Promóció és kommunikáció (20)

Hogyan népszerűsíti a projekt a 

műveket

• Európai Unió Irodalmi Díj (25)



Jelentkezési határidő

2015. február 04.

• Elektronikus: 12:00 (brüsszeli idő)

• Postai: február 04. (feladási 

dátum)
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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

