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Ρόδος, 10.10.2016 
 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών \ Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών 
Ενισχύσεων δημοσιεύτηκε η πιο κάτω Πρόσκληση :  
 

 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με το έγγραφο Α.Π29751/28.09.2016 για το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» 
 
Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. 
Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διαθέτει προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ για διάστημα 
επτά ετών με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων της Ευρώπης. 
Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θα συνεχίσει να απευθύνεται στην οπτικοακουστική 
βιομηχανία μέσα από το υπο-πρόγραμμα MEDIA και για τον πολιτιστικό τομέα, μέσω του 
υποπρογράμματος πολιτισμού. Επιπρόσθετα το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 
περιλαμβάνει ένα κοινό δια-τομεακό σκέλος (Cross-sectorial strand) που συμπεριλαμβάνει ένα 
νέο οικονομικό ταμείο εγγυήσεων για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες που θα 
ξεκινήσουν μετά το 2014. 
Η κατανομή του προϋπολογισμού που έχει συμφωνηθεί είναι τουλάχιστον 56% για το υπο-
πρόγραμμα MEDIA, τουλάχιστον 31% για το υπο-πρόγραμμα πολιτισμός και 13% μέγιστο για 
το δια-τομεακό σκέλος (Crosssectorial strand). 
Το Πρόγραμμα: 
 Διασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και 

ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης. 
 Συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομική ανάπτυξη. 
 Βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν στην ψηφιακή 

εποχή και στην παγκοσμιοποίηση. 
 Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια. 
 Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία των προγραμμάτων MEDIA, MEDIA Mundus και Culture. 
 
Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της «ψηφιακής εποχής», και την παγκοσμιοποίηση. Οι εν λόγω 
τομείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για αειφόρο ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή. 
Επιπλέον Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια. Οικοδομεί πάνω στην 
επιτυχία των προγραμμάτων MEDIA, MEDIA Mundus και Culture. 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
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Το Πρόγραμμα υποστηρίζει: 
 
 Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών δημιουργικών οργανώσεων εντός 

της Ε.Ε. και πέραν αυτής. 
 Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να ενεργοποιηθούν σε 

διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
 Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της Ε.Ε. 
 Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες και 

ενθαρρύνουν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
έργων. 

 Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για επαγγελματίες του 
οπτικοακουστικού τομέα. 

 Ανάπτυξη έργων μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, δημιουργικών ντοκιμαντέρ και 
βιντεοπαιχνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και για 
άλλες πλατφόρμες. 

 Διανομή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός Ευρώπης. 
 Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες. 
 Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. 
 Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και για αύξηση 

του ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
 
 

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 23 Νοεμβρίου 2016. 
 

 
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων εδώ ενώ για περισσότερες 
πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους φορείς εδώ . 

 

 
 
 
Για την ΑΝΔΩ ΑΕ 
Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 
Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 30) 
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