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Kreatív Európa

Kreatív Európa 
2021–2027
A kulturális és kreatív 
ágazatokat támogató 
európai uniós program.

LÉPD ÁT A HATÁRAIDAT

A 2014–2020-as programidőszakhoz képest 50%-kal 
nagyobb költségvetésű Kreatív Európa olyan 
tevékenységeket támogat, amelyek megerősítik a 
kulturális sokszínűséget, továbbá reagálnak a kulturális 
és kreatív ágazatok szükségleteire és kihívásaira. 
A program újdonságai hozzájárulnak ezen ágazatok 
helyreállításához, segítve azok digitálisabbá, zöldebbé, 
ellenállóbbá, befogadóbbá válását.

A KREATÍV EURÓPA KÉT FŐ CÉLKITŰZÉSE:

1 Az európai kulturális és nyelvi sokszínűség 
és örökség megóvása, fejlesztése és 
népszerűsítése.

2A kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének és gazdasági 

potenciáljának növelése, különös tekintettel az 
audiovizuális ágazatra. 

KONKRÉTABBAN AZ ALÁBBIAKRA IRÁNYUL:

 A művészeti és kulturális együttműködés fokozása európai 
szinten, európai alkotások létrehozásának támogatása, az 
európai kulturális és kreatív ágazatok gazdasági, társadalmi 
és külső dimenziójának erősítése, továbbá az innováció és a 
mobilitás elősegítése.

 Az innovációra, a fenntarthatóságra és a versenyképes-
ségre irányuló együttműködés ösztönzése.

 Innovatív és együttműködésen alapuló szektorközi tevé-
kenységek támogatása, valamint a sokszínű és független 
médiakörnyezet, illetve a médiatudatosság előmozdítása, 
ösztönözve ezáltal a művészi kifejezés szabadságát, a kultúrák 
közötti párbeszédet és a társadalmi befogadást.

EMELLETT:

A Kreatív Európa támogatja azokat a törekvéseket 
és jó gyakorlatokat, amelyek hozzájárulnak az 
Európai Bizottság kiemelt prioritásaihoz, így a zöld 
megállapodás, a befogadás és a nemek közötti 
egyensúly eléréséhez.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
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A KREATÍV EURÓPA AZ ALÁBBI HÁROM  
ÁGRA TAGOLÓDIK:

KULTÚRA 
amely minden kulturális és kreatív 
ágazatot lefed (az audiovizuális 

ágazaton és a filmszakmán kívül)

33%33%

MEDIA 
amely az audiovizuális ágazatot és 

a filmszakmát fedi le

58%58%

SZEKTORKÖZI 
amely elősegíti a kreatív szektorok 

közötti együttműködést, és a 
hírmédiára is kiterjed

9%9%

A KREATÍV EURÓPA (2021–2027) TELJES BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉSE

2,44 MILLIÁRD €1

1 A Kreatív Európa program költségvetését az új többéves pénzügyi keret (2021–2027) 
részeként folyó áron 1,842 milliárd euró képezi, és további, 2018-as árakon számított 
0,6 milliárd euró egészíti ki.

KULTÚRA
A KULTÚRA ág a következő tevékenységekből áll: 

 Horizontális pályázati területek, amelyek az összes 
kulturális és kreatív ágazatra kiterjednek: támogatás 
kulturális együttműködési projekteknek, szakmai 
szervezetek hálózatainak, az európai művészeket és 
alkotásokat népszerűsítő platformoknak, egyéni mobilitási 
programoknak.

 Szektorspecifikus támogatás a zenét, a könyvszakmát 
és a kiadói ágazatot, a kulturális örökséget, az építészetet 
és más ágazatokat érintő horizontális pályázati területek 
kiegészítésére.

 Egyedi kezdeményezések a kiválóság és a kreativitás 
jutalmazására és ösztönzésére, például az irodalom, a zene, 
az építészet és a kulturális örökség területén kiosztott díjak, 
az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés és az 
Európai Örökség cím.

A KULTÚRA ág főbb újdonságai:

 Nagyobb hangsúlyt kap az európai nemzetközi alkotás, a 
kulturális tartalmak megosztása és az innováció a kulturális 
és kreatív ágazatokban.

 Könnyebben elérhetővé válnak a Kreatív Európa forrásai 
a magasabb társfinanszírozási arányok révén.

 Mobilitási program kifejezetten a művészek és a kulturális 
szakemberek számára.

 Az egyes ágazatok igényeire szabott felhívások a zene, az 
irodalom, az építészet, a kulturális örökség, a dizájn, a divat 
és a kulturális turizmus területén.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_hu
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label-sites
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MEDIA
A MEDIA ág a következőkre összpontosít: 

 Együttműködés ösztönzése az értéklánc mentén, valamint 
uniós szinten az audiovizuális vállalkozások és az európai 
tartalmak globális erősítése céljából.

 A tehetségek támogatása, valamint az országok közötti 
együttműködés és részvétel szélesítése.

 Az új technológiák alkalmazásának támogatása a digitális 
átállás kihasználásának érdekében.

 Az iparág zöldítésének, valamint olyan társadalmi 
célkitűzéseknek az ösztönzése, mint a nemek közötti 
egyensúly és a sokszínűség.

A MEDIA ág támogatásai négy csoportra tagolódnak:

 Tartalom: az együttműködés és az innováció ösztönzése 
kiváló minőségű alkotások létrehozásának érdekében.

 Üzleti tevékenység: az innováció, a versenyképesség, a 
növekedés és a tehetségek támogatása az európai ipar 
globális helyzetének megerősítése érdekében.

 Közönség: az alkotások elérhetőségének és láthatóságának 
javítása a forgalmazási láncokon és közönségfejlesztési 
kezdeményezéseken keresztül a potenciális közönség 
körében.

 Szakpolitika: szakpolitikai vitára és eszmecserére szolgáló 
fórumok, tanulmányok és jelentések támogatása, valamint 
tudatosságnövelő tevékenységek ösztönzése.

SZEKTORKÖZI ÁG

A SZEKTORKÖZI ág a következőkkel foglalkozik: 

 A kulturális és kreatív ágazatok közös kihívásai 
és lehetőségei.

 Első alkalommal támogatja a médiaműveltség, a pluralizmus 
és a médiaszabadság előmozdítása révén a hírmédia 
ágazatát.

A SZEKTORKÖZI ág az alábbiakat támogatja:

 Országokon átívelő szakpolitikai együttműködés:  
a programmal kapcsolatos ismeretek terjesztése és az 
eredmények megosztásának és alkalmazásának elősegítése.

 Kreatív innovációs laborok: a kulturális és kreatív ágazatok 
közötti innovatív kezdeményezések támogatása, amelyek 
hozzájárulnak a tartalmak létrehozásához, elérhetőségéhez, 
terjesztéséhez és népszerűsítéséhez.

 Hírmédia: a médiaműveltség, a minőségi újságírás, 
a médiaszabadság és a pluralizmus támogatása. 
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SZERETNE TÖBBET 
MEGTUDNI?

  

 Látogasson el a Kreatív Európa honlapjára 
és fedezze fel a program által kínált 
lehetőségeket! A projektek eredményeit 
bemutató platformon pedig megismerheti a 
támogatott projekteket.

 A program irányítása és végrehajtása az 
Európai Bizottság és az Európai Oktatási 
és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 
feladata.

 A Kreatív Európa Irodák a programban részt 
vevő országokban nyújtanak tájékoztatást a 
programról, elősegítik a külföldi szervezetekkel 
való együttműködést, és segítséget nyújtanak 
a pályázóknak a projektek fejlesztéséhez.

 KÖVESSEN MINKET 
A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

@CreativeEuropeEU

@europe_creative

@creative.eu
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