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ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 
Ποιοί είναι οι επιλζξιμοι φορείσ;  
 

 
Επιλζξιμοι φορείσ είναι όλοι οι δθμόςιοι, ιδιωτικοί, ΜΚΟ και άλλοι οργανιςμοί και 
εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον δθμιουργικό, οπτικοακουςτικό και πολιτιςτικό 

τομζα, που είναι νομίμωσ εγκατεςτθμζνοι ςε μία από τισ χώρεσ που ςυμμετζχουν 
ςτο υποπρόγραμμα «Πολιτιςμόσ» - 39 ςτο ςφνολο - και ζχουν ςυςτακεί τουλάχιςτον 
2 χρόνια πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ πρόταςθσ. Επίςθσ, οι 
διμοι και οι περιφζρειεσ, κακώσ και τα νομικά τουσ πρόςωπα που δραςτθριοποιοφνται 
ςε κζματα πολιτιςμοφ κεωροφνται επιλζξιμοι φορείσ. 

 

 
Ζνασ πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ είναι επιλζξιμοσ φορζασ;  
 
 

 
Τα ζργα είναι ανοικτά ςε πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ που διακζτουν νομικι 
προςωπικότθτα για τουλάχιςτον 2 ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ προκεςμίασ για τθν 
υποβολι των αιτιςεων και είναι ςε κζςθ να αποδείξουν τθν υπόςταςι τουσ ωσ 
νομικών προςώπων εγκατεςτθμζνων ςε μία από τισ χώρεσ που ςυμμετζχουν ςτο 
υποπρόγραμμα «Πολιτιςμόσ». 

 

 
Μια ΚΟΙΝ.ΕΠ. είναι επιλζξιμθ;  
 
 

 
Μια ΚΟΙΝ.ΕΠ που δραςτθριοποιείται ςτον πολιτιςτικό τομζα και είναι νομίμωσ 
εγκατεςτθμζνθ ςε μία από τισ χώρεσ που ςυμμετζχουν ςτο υποπρόγραμμα 
«Πολιτιςμόσ», με διετι ςφςταςθ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ 
τθσ πρόταςθσ είναι επιλζξιμθ. 

 

 
Υπάρχει δυνατότθτα ομάδα ενδιαφερομζνων φορζων 

 
Τζτοιου είδουσ ςυνεργαςίεσ είναι δυνατζσ, εφόςον ο ςυμμετζχων ςτο 
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να ςυμπράξουν άτυπα ι και τυπικά και ςτθν πρόταςθ 
να ςυμμετζχει μόνο ο επικεφαλισ ι ο επιλεγμζνοσ 
από τθν ςφμπραξθ εκπρόςωποσ; 
 
 

πρόγραμμα φορζασ μπορεί να τεκμθριώςει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
επιλζγει να ςυνεργαςτεί με άλλουσ φορείσ. 

 
Πώσ υποςτθρίηεται ο ενδιαφερόμενοσ να υποβάλει 
πρόταςθ φορζασ ςτθν εφρεςθ εταίρων ςε άλλεσ χώρεσ; 
 

 
Το Γραφείο Δθμιουργικι Ευρώπθ Ελλάδασ παρζχει διευκρινιςεισ και ςυμβουλζσ 
ςχετικά με τθν διαδικαςία υποβολισ τθσ πρόταςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, 
το προτεινόμενο ςχζδιο δεν μπορεί παρά να είναι το αποτζλεςμα τθσ 
διαβοφλευςθσ μεταξφ των εταίρων. Επίςθσ, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα 
Γραφεία Δθμιουργικι Ευρώπθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ χώρεσ, το Γραφείο μασ 
μπορεί να διαδώςει το ενδιαφζρον κάποιου φορζα για ςυμμετοχι ςε κάποια 
δράςθ, κακώσ επίςθσ και να ενθμερώςει για ευκαιρίεσ ςυνεργαςίασ από φορείσ 
άλλων χωρών.  

 
Πωσ υποςτθρίηεται ο ενδιαφερόμενοσ να υποβάλει 

πρόταςθ φορζασ, ςτθ διαδικαςία οικονομικισ 
διαχείριςθσ και ςφνταξθσ του προχπολογιςμοφ τθσ 
υποβολισ πρόταςθσ; 
 
 

 
Το Γραφείο Δθμιουργικι Ευρώπθ Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΤΑΑ κα 
διοργανώςει το α΄ εξάμθνο του 2016 επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ. (Ωςτόςο, οι 
μικροί διμοι κα μποροφν να ςυμμετζχουν ωσ εταίροι ςε μικρζσ δράςεισ με 
ςαφινεια ςτοχοκετθμζνεσ, προσ όφελοσ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ.) 

 
Η ιδία ςυμμετοχι μπορεί να καλυφκεί από ειςιτιρια 
πολιτιςτικών δράςεων; 

Ζνα μζροσ μόνο τθσ ιδίασ οικονομικισ ςυμμετοχισ κα μποροφςε να καλυφκεί 
από ζςοδα που κα ζχει θ δράςθ, όπωσ π.χ. ειςιτιρια πολιτιςτικών δράςεων. 
Διευκρινίηεται ότι τα επιλζξιμα ςχζδια για το πρόγραμμα Δθμιουργικι Ευρώπθ 
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Το πρόγραμμα χρθματοδοτεί ζργα υποδομών; 
 
 

δεν είναι δυνατόν να ζχουν κερδοςκοπικό προςανατολιςμό. 
 
 
Το πρόγραμμα CREATIVE EUROPE δεν χρθματοδοτεί ζργα υποδομών. Θα ιταν 
δυνατόν, όμωσ, να είναι επιλζξιμθ μία δαπάνθ για προμικεια εξοπλιςμοφ 
εντελώσ απαραίτθτου για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ.  

 


