
 

CREATIVE EUROPE 

1.1 Συνοπτική περιγραφή προγράμματοσ 

Το πρόγραμμα «Creative Europe2014-2020» βοθκάει τουσ πολιτιςτικοφσ και δθμιουργικοφσ 
τομείσ να εκμεταλλευτοφν τισ ευκαιρίεσ τθσ 
ψθφιακισ εποχισ και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Επίςθσ, 
τουσ επιτρζπει να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των 
ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ, απαςχόλθςθ και κοινωνικι ςυνοχι. Το 
ςθμαντικό είναι ότι προςφζρει νζεσ διεκνείσ 

ευκαιρίεσ, αγορζσ και κοινό ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. Το πρόγραμμα αποτελείται από:  
 

 το επιμζρουσ πρόγραμμα MEDIA αφιερωμζνο ςτουσ οπτικοακουςτικοφσ δθμιουργικοφσ 
και πολιτιςτικοφσ τομείσ. 

 το επιμζρουσ πρόγραμμα «Culture»  για φορείσ του πολιτιςτικοφ και δθμιουργικοφ 
τομζα  

 το διατομεακό ςκζλοσ. Θα χορθγθκοφν 750 εκατομμφρια ευρϊ για τθ δθμιουργία ενόσ 
Ταμείου Εγγυιςεων ϊςτε να διευκολφνεται θ παροχι δανείων ςε επιχειριςεισ και 
οργανιςμοφσ του πολιτιςτικοφ και του δθμιουργικοφ τομζα. 

 

Οι ςτόχοι του Creative Europe είναι: 

 Να βοθκιςει τον πολιτιςτικό και τον δθμιουργικό τομζα να εκμεταλλευτοφν τισ 
ευκαιρίεσ που δίνονται κατά τθν μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι και τθν 
παγκοςμιοποίθςθ. 

 Να ενεργοποιιςει τουσ τομείσ ϊςτε να εκμεταλλευτοφν το οικονομικό δυναμικό τουσ, 
ςυνειςφζροντασ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, ςτθν απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

 Να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον ευρωπαϊκό πολιτιςτικό και δθμιουργικό τομζα να 
αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε ευκαιρίεσ, αγορζσ και ακροατιρια.  

 Θ χρθματοδότθςθ κα κατευκυνκεί κυρίωσ ςε: Ζωσ και 250.000καλλιτζχνεσ και 
επαγγελματίεσ του πολιτιςτικοφ τομζα κα υποςτθριχτοφν ϊςτε να προβάλουν το ζργο 
τουσ εκτόσ ςυνόρων 

 Οι εκδότεσ κα επωφελθκοφν τθσ χρθματοδότθςθσ για τθ μετάφραςθ περιςςότερων 
από 4.500 λογοτεχνικϊν ζργων  

 

Συνολικόσ προχπολογιςμόσ  προγράμματοσ:  

Συνολικόσ προχπολογιςμόσ φψουσ 1.462 δισ ευρϊ.  
 

1.2 Συνοπτική περιγραφή τομζων προγράμματοσ 

Από τον Ιανουάριο του 2014 ζχει ξεκινιςει το νζο πρόγραμμα κοινοτικισ ςτιριξθσ για τον 
πολιτιςμό και τα οπτικοακουςτικά μζςα, το πρόγραμμα «Δθμιουργικι Ευρϊπθ 2014-2020».  



Στο νζο αυτό πρόγραμμα ενςωματϊνεται το υποπρόγραμμα «Πολιτιςμόσ» και το 
υποπρόγραμμα «MEDIA». 
  
To πρόγραμμα: 
 
- διαςφαλίηει και προωκεί τθν ευρωπαϊκι πολιτιςτικι και γλωςςικι ποικιλομορφία και 
ενιςχφει τον πολιτιςτικό πλοφτο τθσ Ευρϊπθσ,  
- ςυμβάλλει ςτουσ ςτόχουσ τθσ Ευρϊπθσ για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ 
ανάπτυξθ,  
- βοθκά τουσ πολιτιςτικοφσ και δθμιουργικοφσ τομείσ να προςαρμοςτοφν ςτθν ψθφιακι εποχι 
και τθν παγκοςμιοποίθςθ, 
- δθμιουργεί νζεσ διεκνείσ ευκαιρίεσ, αγορζσ και ακροατιρια. 
 
Επιλζξιμοι φορείσ είναι: 
 
Δθμόςιοι, ιδιωτικοί, ΜΚΟ και άλλοι οργανιςμοί και εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον 
δθμιουργικό, οπτικοακουςτικό και πολιτιςτικό τομζα και ζχουν ςυςτακεί τουλάχιςτον 2 χρόνια 
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ πρόταςθσ. 
  
Το υποπρόγραμμα του Πολιτιςμοφ βοθκάει τουσ πολιτιςτικοφσ και δθμιουργικοφσ 

οργανιςμοφσ να λειτουργιςουν ςε διεκνζσ επίπεδο και προωκεί τθ διαςυνοριακι κινθτικότθτα 

των ζργων και των επαγγελματιϊν του πολιτιςμοφ. Παρζχει χρθματοδότθςθ ςε ζργα με 

ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτοχεφοντασ ςτθ διάχυςθ του πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςε 

διαςυνοριακό επίπεδο. Οι δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ καλφπτουν μία μεγάλθ γκάμα ζργων: 

Συνεργατικά ςχιματα, λογοτεχνικζσ μεταφράςεισ, δίκτυα ι πλατφόρμεσ. Οι επιδοτοφμενεσ 

δραςτθριότθτεσ ςτοχεφουν ςτθ ενεργοποίθςθ των επαγγελματιϊν του πολιτιςμοφ ςτο  διεκνι 

χϊρο. 

Οι κφριοι ςτόχοι τθσ ςτιριξθσ διακρατικϊν ζργων πολιτιςτικισ ςυνεργαςίασ είναι να ςτθριχκεί 

θ ικανότθτα του πολιτιςτικοφ και δθμιουργικοφ τομζα τθσ Ευρϊπθσ να λειτουργοφν ςε 

διακρατικό και διεκνζσ επίπεδο και να προωκθκεί θ διακρατικι κυκλοφορία των πολιτιςτικϊν 

και δθμιουργικϊν ζργων, κακϊσ και θ διακρατικι κινθτικότθτα των πολιτιςτικϊν και 

δθμιουργικϊν φορζων, ιδίωσ των καλλιτεχνϊν. Οι προτεραιότθτεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

ικανότθτασ του πολιτιςτικοφ και του δθμιουργικοφ τομζα να λειτουργοφν ςε διακρατικό 

επίπεδο είναι οι εξισ:  υποςτιριξθ ενεργειϊν οι οποίεσ παρζχουν ςτουσ πολιτιςτικοφσ και 

δθμιουργικοφσ φορείσ δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και τεχνογνωςία που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ 

του πολιτιςτικοφ και του δθμιουργικοφ τομζα, ενκαρρφνοντασ κυρίωσ τθν προςαρμογι ςτισ 

ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, τθ δοκιμι καινοτόμων προςεγγίςεων για τθν προςζλκυςθ του κοινοφ 

και τθ δοκιμι νζων επιχειρθματικϊν και διαχειριςτικϊν προτφπων·  υποςτιριξθ ενεργειϊν οι 

οποίεσ επιτρζπουν ςε πολιτιςτικοφσ και δθμιουργικοφσ φορείσ να ςυνεργάηονται ςε διεκνζσ 

επίπεδο και να διεκνοποιοφν τθ ςταδιοδρομία τουσ και τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτθν Ζνωςθ 

και ζξω από αυτι, κατά το δυνατόν με βάςθ μακροπρόκεςμεσ ςτρατθγικζσ·  υποςτιριξθ με 

ςκοπό τθν ενίςχυςθ ευρωπαϊκϊν πολιτιςτικϊν και δθμιουργικϊν οργανϊςεων και διεκνϊν 

δικτφων, ϊςτε να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ ςε ευκαιρίεσ επαγγελματικοφ χαρακτιρα. Οι 



προτεραιότθτεσ ωσ προσ τθν προϊκθςθ τθσ διακρατικισ κυκλοφορίασ και κινθτικότθτασ είναι 

οι εξισ:  ςτιριξθ διεκνϊν πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ για παράδειγμα εκκζςεων, 

ανταλλαγϊν και φεςτιβάλ˙  υποςτιριξθ τθσ κυκλοφορίασ τθσ ευρωπαϊκισ λογοτεχνίασ με 

ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ ευρφτερθ δυνατι προςβαςιμότθτα˙  υποςτιριξθ τθσ διεφρυνςθσ του 

κοινοφ ωσ μζςου προςζλκυςθσ ενδιαφζροντοσ και βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε ευρωπαϊκά 

πολιτιςτικά και δθμιουργικά ζργα και ςε υλικά και άυλα ςτοιχεία πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Θ 

διεφρυνςθ του κοινοφ επιδιϊκει να βοθκιςει τουσ ευρωπαίουσ καλλιτζχνεσ και τουσ 

επαγγελματίεσ ςτον πολιτιςτικό τομζα, κακϊσ και τα ζργα τουσ να φτάςουν ςε όςο το δυνατό 

περιςςότερουσ ανκρϊπουσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ και να επεκτείνουν τθν πρόςβαςθ των 

υποεκπροςωποφμενων ομάδων ςε πολιτιςτικά ζργα· ζχει επίςθσ ωσ ςτόχο να βοθκιςει τισ 

πολιτιςτικζσ οργανϊςεισ να προςαρμοςτοφν ςτθν ανάγκθ εξεφρεςθσ νζων και καινοτόμων 

τρόπων διεφρυνςθσ του κοινοφ για να το διατθριςουν, αλλά και για να προςελκφςουν νζο 

κοινό, διαφορετικό, ακόμα και για να πλθςιάςουν το ζωσ τϊρα «μθ κοινό», και για να 

βελτιϊςουν τθν εμπειρία τόςο για το ςθμερινό όςο και το μελλοντικό κοινό και για να 

εμβακφνουν τθ ςχζςθ τουσ.  

Το υποπρόγραμμα Media υποςτθρίηει τον κινθματογράφο ςτθν Ευρϊπθ και τθ βιομθχανία των 

Οπτικοακουςτικϊν μζςων, ϊςτε να αναπτφξουν, να διαδϊςουν και να προωκιςουν τα ζργα 

τουσ. Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ κινθματογράφου και των 

οπτικοακουςτικϊν ζργων ςυμπεριλαμβανομζνων των ταινιϊν μεγάλου μικουσ, των 

τθλεοπτικϊν ςειρϊν, των ντοκιμαντζρ και των νζων μζςων ενθμζρωςθσ, ϊςτε να αποκτιςουν 

πρόςβαςθ ςε αγορζσ εκτόσ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν ςυνόρων. Χρθματοδοτεί 

εκπαιδευτικά ςχιματα κακϊσ και ςχιματα δθμιουργίασ ταινιϊν. 

 

1.3 Βαςικά χαρακτηριςτικά προγράμματοσ 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ είναι: 

 Θ διαςυνοριακι διάςταςθ 

 Τα μεμονωμζνα ζργα 

 Θ ςτιριξθ πρωτοβουλιϊν με ςτόχουσ που ςχετίηονται με το Ευρωπαϊκό κεφάλαιο για 
τον πολιτιςμό, τθν Ευρωπαϊκι Κλθρονομιά, τισ Θμζρεσ Ευρωπαϊκισ Κλθρονομιάσ και τα 
πζντε βραβεία τθσ ΕΕ (Ευρωπαϊκά βραβεία για τθν Πολιτιςτικι κλθρονομιά/ Βραβεία 
EuropaNostra, Ευρωπαϊκά Βραβεία για τθ Σφγχρονθ Αρχιτεκτονικι, Ευρωπαϊκά Βραβεία 
για τθ Λογοτεχνία, Βραβεία European BorderBreakers και Βραβεία τθσ ΕΕ για τα Media)    

 

Ποιοσ ζχει πρόςβαςη ςτη χρηματοδότηςη; 

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό ςε πολιτιςτικοφσ και δθμιουργικοφσ οργανιςμοφσ των κρατϊν – 

μελϊν τθσ ΕΕ, όπωσ και ςε χϊρεσ εκτόσ τθσ ΕΕ. Εκτόσ τθσ Νορβθγίασ και τθσ Ιςλανδίασ, οι 

χϊρεσ που μποροφν να ςυμμετζχουν είναι: θ Αλβανία, Θ Βοςνία και Ερηεγοβίνθ, θ Πρϊθν 

Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ, το Μαυροβοφνιο και θ Σερβία. 

Αιτιςεισ από μεμονωμζνα άτομα δεν γίνονται δεκτζσ. Ομάδεσ φορζων οι οποίοι: 



1. Δραςτθριοποιοφνται ςτον πολιτιςτικό και δθμιουργικό τομζα  
2. Ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε μία ςυμμετζχουςα χϊρα 
3. Ζχουν νομικι υπόςταςθ επί τουλάχιςτον 2 ζτθ 
4. Ζχουν χρθματοοικονομικι και επιχειρθςιακι ικανότθτα  
 

Ωςτόςο, περίπου 250.000 άτομα κα επωφελθκοφν από τθ χρθματοδότθςθ μζςω των ίδιων 

των ζργων. Γραφεία Δθμιουργικισ Ευρϊπθσ ζχουν ςυςτακεί ςε όλα τα Κράτθ Μζλθ για τθν 

παροχι ςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ ςτουσ αιτοφντεσ. 

 

Επιλζξιμεσ χώρεσ: 

 Τα 28 κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε.  

 Οι υποψιφιεσ (Σερβία, Μαυροβοφνιο, Τουρκία, FYROM) και δυνάμει υποψιφιεσ χϊρεσ 
(Αλβανία, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ) 

 Οι χϊρεσ τθσ Ε.Η.Ε.Σ. *Νορβθγία, Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν (Ε.Ο.Χ.) + Ελβετία+ 

 Χϊρεσ τθσ ευρωπαϊκισ γειτονίασ *α) Αίγυπτοσ, Αλγερία, Ιορδανία, Ιςραιλ, Λίβανοσ, 
Λιβφθ, Μαρόκο, Συρία, Τυνθςία και Παλαιςτίνθ και β) Αηερμπαϊτηάν, Αρμενία, Γεωργία, 
Μολδαβία, Λευκορωςία και Ουκρανία+ 

Από τισ επιλζξιμεσ χϊρεσ, εκείνεσ που υπογράφουν Μνθμόνιο Συνεργαςίασ γίνονται 
ςυμμετζχουςεσ (38) 
 

1.3 Ποςοςτά χρηματοδότηςησ 

Τα επιμζρουσ ποςοςτά χρθματοδότθςθσ επιμερίηονται ωσ εξισ: 

 Το υποπρόγραμμα για τον Πολιτιςμό 31% τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ για το 2014-
2020 

 Το υποπρόγραμμα Media 56% τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ 2014-2020 

 Το Διατομεακό ςκζλοσ 13% τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ   
Οι δικαιοφχοι χρθματοδοτοφνται κυρίωσ ςε ποςοςτό 50% (ενϊ υπάρχουν και διακυμάνςεισ 
κατά περίπτωςθ)  
 

1.4 Ειδικζσ ςυνθήκεσ 

Το πρόγραμμα CreativeEurope ζχει και ζνα διατομεακό ςκζλοσ το οποίο αποτελείται από δφο 

μζρθ. Τθ Χρθματοδοτικι Διευκόλυνςθ Εγγυιςεων τθν οποία διαχειρίηεται το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδφςεων και κα ξεκινιςει να λειτουργεί από το 2016 με ςτόχο να διευκολφνει τισ 

μικρζσ επιχειριςεισ να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε τραπεηικό δανειςμό. Το δεφτερο μζροσ του 

διατομεακοφ ςκζλουσ ςτοχεφει ςτθν παροχι ςτιριξθσ για τθν εκπαίδευςθ, τθν ανάλυςθ και 

ςυλλογι δεδομζνων ϊςτε να βελτιωκεί θ διαδικαςία χάραξθσ πολιτικισ βάςει ςτοιχείων, με τθ 

χρθματοδότθςθ πειραματικϊν ζργων που ενεργοποιοφν τισ ςυνζργειεσ  μεταξφ του 

οπτικοακουςτικοφ, του πολιτιςτικοφ και του δθμιουργικοφ κλάδου.   

1.5 Ιςτοςελίδεσ ενδιαφζροντοσ 



https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/documents/ce-
presentation_en.pdf  
 

1.6 Συνδζςεισ για άντληςη υλικοφ & πληροφοριών 

http://creative-europe.culture.gr 
http://ec.europa.eu/creative-europe#CreativeEurope 
 

1.7 Εθνικό ςημείο & Λοιπά διαδικτυακά ςημεία ενδιαφζροντοσ 

Για το πρόγραμμα για τον Πολιτιςμό: 
Γραφείο «Δθμιουργικι Ευρϊπθ Ελλάδοσ» 
Διεφκυνςθ Διεκνϊν Σχζςεων & Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
Τμιμα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  Υπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων  
Ερμοφ 17, 10563 Ακινα 
E-mail: ced.greece@culture.gr 
Ιςτοςελίδα: http://creative-europe.culture.gr  
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 2103230894, 2103230323 
Αρμόδια: Ειρινθ Κομνθνοφ 
Επικοινωνία:  Φλϊρου Α.Μ.,Σπανόσ Κ. 
 
Για το πρόγραμμα MEDIA: 
Ελλθνικό Κζντρο Κινθματογράφου 
Αρμόδια: Άννα Καςςιμάτθ 
Αρεοπαγίτου 7, 11742 Ακινα 
Τθλ. 210 32 34 414 - Fax 210 3234444 
E-mails: info@mediadeskhellas.eu - anna.kasimati@gfc.gr 
 

1.8 Περιοδικότητα προςκλήςεων & προςκλήςεισ για το 2015 (ημερομηνίεσ λήξησ) 

► Πρόγραμμα Media 

Ακολουκεί πίνακασ με τισ ανοικτζσ  και αναμενόμενεσ προςκλιςεισ του προγράμματοσ Media 

για το 2015 – 2016: 

 

Ανοιχτζσ προςκλήςεισ 

Προθεςμία 

υποβολήσ 

αιτήςεων 

Κωδικόσ 

πρόςκληςησ 

αναφοράσ 

Διανομι - Σφςτθμα Αυτόματθσ 

υποςτιριξθσ 
31/7/2015 EAC/S28/2013 

Διανομι – Σφςτθμα υποςτιριξθσ ςε 1/3/2017 EACEA/07/2015 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/documents/ce-presentation_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/documents/ce-presentation_en.pdf
http://creative-europe.culture.gr/
http://ec.europa.eu/creative-europe#CreativeEurope
mailto:ced.greece@culture.gr
http://creative-europe.culture.gr/
mailto:info@mediadeskhellas.eu
mailto:anna.kasimati@gfc.gr


εξουςιοδοτθμζνουσ πωλθτζσ 2015 

Διανομι – Σφςτθμα υποςτιριξθσ ςε 

εξουςιοδοτθμζνουσ πωλθτζσ  
1/3/2016 EAC/S21/2013 

Σχιμα Επιλεκτικισ Διανομισ – Στιριξθ 

για τθ διακρατικι διανομι των 

Ευρωπαϊκϊν Ταινιϊν 2015 

2/7/2015 EACEA/23/2014 

Διανομι - Σφςτθμα Αυτόματθσ 

υποςτιριξθσ 2015 
2/8/2016 EACEA/27/2014 

Τθλεοπτικόσ Προγραμματιςμόσ 2015 28/5/2015 EACEA 24/2014 

  
 
► Το υποπρόγραμμα Πολιτιςμόσ περιλαμβάνει: 
  
1. Ζργα διαςυνοριακήσ ςυνεργαςίασ μεταξφ οργανιςμϊν του πολιτιςτικοφ και δθμιουργικοφ 
τομζα, που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα, εντόσ και εκτόσ 
τθσ Ε.Ε.  
http://www.unimi.it/cataloghi/finanziamenti_ricerca/Fin_Int_AltriPrg_UE_Creative_Europe_ele
gible_countries_noEU.pdf 
 
 Η επόμενη πρόςκληςη πρόκειται να βγει τον Αφγουςτο του 2015 με προθεςμία υποβολήσ 
προτάςεων τον Οκτώβριο 2015. Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-
support/cooperation_en.htm 
 
2. Μετάφραςη και προώθηςη λογοτεχνικών ζργων ςτισ αγορζσ ολόκλθρθσ τθσ Ε.Ε.  
Αυτι θ χρθματοδότθςθ βοθκά τουσ εκδότεσ να αυξιςουν τθ μετάφραςθ, τθν προϊκθςθ και 
τθν αναγνωςιμότθτασ τθσ ευρωπαϊκισ λογοτεχνίασ , μζςω των παραδοςιακϊν και των 
ψθφιακϊν διαφλων. 
 
 Η πρόςκληςη αναρτήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 με καταληκτική ημερομηνία 4/2/2015. Για 
περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/literary-
translation_en.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/literary-translation-
2015_en 
 
3. Δίκτυα που βοηθοφν τουσ πολιτιςτικοφσ και δθμιουργικοφσ τομείσ να επεκτακοφν ςε 
διεκνζσ επίπεδο και να ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ: 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/eu-
networks_en.htm 
 
4. Πλατφόρμεσ πολιτιςτικών φορζων που προωκοφν ανερχόμενουσ καλλιτζχνεσ και 
ενκαρρφνουν τον ευρωπαϊκό προγραμματιςμό πολιτιςτικϊν και καλλιτεχνικϊν ζργων.  
 

http://www.unimi.it/cataloghi/finanziamenti_ricerca/Fin_Int_AltriPrg_UE_Creative_Europe_elegible_countries_noEU.pdf
http://www.unimi.it/cataloghi/finanziamenti_ricerca/Fin_Int_AltriPrg_UE_Creative_Europe_elegible_countries_noEU.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/cooperation_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/cooperation_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/literary-translation_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/literary-translation_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/literary-translation-2015_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/literary-translation-2015_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/eu-networks_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/eu-networks_en.htm


 Η πρόςκληςη αναρτήθηκε τον Δεκέμβριο 2014 με καταληκτική ημερομηνία 25/2/2015. 
 

 

 

 


