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Про Програму «Креативна Європа»

«Креативна Європа» – це програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку культурного, креативного 
та аудіовізуального секторів. З 2014 до 2020 року на підтримку європейських проектів, що дають можливість 
подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися практичними навичками та вдосконалюватися, планується 
виділити 1,46 мільярда євро.

У 2015 році претендентами на співробітництво та суперництво у боротьбі за фінансування стали організації                    
із 38 країн, але можливість взяти участь в обох підпрограмах отримали й організації з третіх країн.

«Креативна Європа» складається із двох підпрограм: 
• «Культура», в рамках якої передбачено просування креативного та культурного секторів;
• «Медіа», що забезпечує підтримку розвитку та поширення аудіовізуальних творів.

На підпрограму «Медіа» припадає щонайменше 56% бюджету, близько 31% планується виділити на підпрограму 
«Культура», ще 13% відведено на новий напрямок – міжсекторальну взаємодію, реалізацію якого заплановано на 
2016 рік. Він включає фінансове забезпечення представництв програми «Креативна Європа» (Creative Europe Desks) 
і реалізацію механізму фінансової гарантії.

На сьогодні існує близько 18 каналів (часто іменованих «схеми» або «напрямки»), які надають можливість 
фінансування у рамках «Креативної Європи», кожен з яких охоплює окремий сектор або вид діяльності. Дізнайся 
більше.

«Креативна Європа» надасть фінансову підтримку лише тим проектам, які виконають поставлені перед 
нею завдання, а саме:
• зміцнення сектору та нарощування потенціалу;
• формування аудиторії;
• розробка нових бізнес-моделей;
• створення та підтримка віртуальних проектів.

Проекти, що виконають ці завдання, повинні також сприяти досягненню пріоритетних цілей «Креативної 
Європи». До них належать:
• зміцнення потенціалу сектору в плані функціонування на міжнаціональному рівні;
• стимулювання міжнаціонального поширення творів і операторів індустрії, а також завоювання нових 

аудиторій як у Європі, так і за кордоном;
• заохочення використання інноваційних і творчих підходів;
• зміцнення фінансового потенціалу сектора;
• зміцнення механізмів прийняття рішень.
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Вимоги до країн Східного партнерства для участі у програмі

Треті країни можуть взяти участь у програмі за умови підписання відповідних договорів. Актуальну інформацію 
щодо умов участі можна знайти тут: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-
eu-countries_en

Подати заявку на участь у підпрограмі «Культура», що здійснюється у рамках програми «Креативна Європа», 
можуть організації з таких країн Східного партнерства. Повноправна участь третіх країн у підпрограмі «МЕДІА» 
залежить від приведення їхнього законодавства у сфері аудіовізуалізаціі у відповідність до європейських законів 
у цій же сфері. У протилежному випадку вони зможуть взяти участь в окремих проектах підпрограми «МЕДІА»: 
Навчання, Фестивалі, Формування аудиторії та Доступ до ринків:
• Грузія
• Молдова 
• Україна

Після приєднання України до програми «Креативна Європа» українські організації у сфері культури та креативності 
з 1 січня 2016 року отримують можливість брати участь у заходах в рамках програми.
Заявку на участь у програмі можуть подавати тільки ті організації, які мають статус юридичної особи протягом 
двох років.

Вірменія, Азербайджан, Білорусь
Партнерські організації з інших країн Європейського партнерства, які бажають взяти участь у підпрограмі 
«Культура», можуть вступити до будь-якого Консорціуму, склад якого налічує мінімально необхідну кількість 
партнерів, які мають право на участь. Для забезпечення участі організацій з країн Європейського партнерства 
може бути виділено щонайбільше 30% від загального бюджету, передбаченого для проекту.

Партнери

«Креативна Європа» підтримує міжнародний обмін та співробітництво. Щоб подати заявку на отримання 
фінансування за такими каналами як European Networks («Європейські мережі»), Cooperation Projects («Проекти 
в галузі співробітництва») і European Platforms («Європейські платформи») у рамках підпрограми «Культура», вам 
необхідно буде працювати разом із партнерами. Пам’ятайте, найміцніші партнерські зв’язки формуються з плином 
часу та можуть послужити платформою для об’єднання як загальних, так і абсолютно протилежних цілей і творчої 
практики.

Як ви можете зустрітися з організаціями-партнерами, щоб налагодити з ними співпрацю?
• Відвідуючи заходи, присвячені створенню та зміцненню ділових зв’язків, фестивалі та конференції за участю 

міжнародних або європейських представників.
• Приєднавшися до мережі європейських організацій. Для ознайомлення з переліком деяких наявних мереж 

натисніть тут.
• З деякими Європейськими культурними мережами, які наразі фінансує «Креативна Європа», можна 

ознайомитися тут: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/results_eac-s18-2013-selected_
projects_en.pdf
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Підпрограма «Культура»

Очікувані терміни подачі заявок

«Художній переклад» (Literary Translation) (категорія 1)   
«Європейські Платформи» (European Platforms)  
«Європейські мережі» (European Networks)   
«Проекти у галузі співробітництва» (Cooperation Projects)

* Для цих напрямків термін подачі заявок встановлюється щороку.

Для підпрограми «Культура» передбачено чотири схеми фінансування.

1. Підтримка проектів у галузі європейського співробітництва

Цей канал фінансування забезпечує найбільшу частину бюджетних коштів для підпрограми «Культура»                    
і передбачає можливість співпраці за проектами у галузі міжнаціональних культур, а також творчих проектів 
для найширшого спектру організацій культурного профілю з різних європейських країн. Цей канал фінансування 
поділяється на дві підкатегорії:

Категорія 1 – Маломасштабні проекти у галузі співробітництва

Трівалість проекту

Опис

Необхідна кількість партнерів

Обсяг фінансування

Категорія 2 – Великомасштабні проекти у галузі співробітництва

Трівалість проекту

Опис

Необхідна кількість партнерів

Обсяг фінансування

3 лютого 2016 *
5 жовтня 2016
5 жовтня 2016
7 жовтня 2015 *

Щонайдовше 48 місяців

Проекти у галузі міжнаціональної співпраці

Щонайменше 3 партнера принаймні з 3 країн, що мають право участі в проекті1

Максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту; 
до 200 000 євро на проект

1. Принаймні один партнер повинен бути зареєстрованим в ЄС, ЄАВТ або (що раніше мав право на участь у проекті) Швейцарії

Щонайдовше 48 місяців

Проекти у галузі міжнаціональної співпраці

Принаймні з 6 країн, які мають право участі в проекті

Виділяється 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту; 
до 2 млн євро на проект
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2. Підтримка проектів у галузі художнього перекладу

Цей канал фінансування сприяє здійсненню перекладу серії літературних робіт з однієї європейської мови на іншу. 
Витрати на видавництво та рекламу творів також покриваються у рамках цього каналу фінансування. 
Він поділяється на дві категорії:

Категорія 1 – Дворічні проекти

Трівалість проекту

Опис

Необхідна кількість партнерів

Обсяг фінансування

Категорія 2 – Рамкові партнерські угоди

Трівалість проекту

Опис

Необхідна кількість партнерів

Обсяг фінансування  

3. Підтримка «Європейських мереж співробітництва»

Цей канал фінансування використовують для спільного фінансування мереж співробітництва, що сприяють 
професійному вдосконаленню у секторі за допомогою спільної роботи, взаємного навчання на досвіді колег, 
обміну тощо. Передбачається досягти свого роду структурованості сектору, тому перевага у плані підтримки 
віддаватиметься обмеженій кількості мереж співробітництва з широким охопленням і збалансованою роботою за 
підсекторами.

До 2-х років

Надає підтримку у роботі з перекладу серії з 3-10 художніх творів, які 
відповідають вимогам проекту, з однієї європейської мови на іншу

Грант може надаватися одному видавництву або групі видавців

Максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту; 
до 100 000 євро на проект

У 2016 році буде оголошено конкурс щодо можливості укладення чотирирічних 
рамкових партнерських угод

Грант може надаватися одному видавництву або групі видавців

Надає підтримку у роботі з перекладу серії з 5-10 художніх творів, які 
відповідають вимогам проекту, з однієї європейської мови на іншу, щорічно. 
До заявки щодо можливості укладення рамкових партнерських угод необхідно 
додати план заходів на весь термін дії договору.

Щонайбільше 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту; 
до 100 000 євро на проект
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Трівалість проекту

Опис

 

Обсяг фінансування

4. Підтримка «Європейських платформ»

Цей канал фінансування використовують для спільного фінансування культурних і креативних організацій, що 
сприяють творчості та діяльності європейських авторів творів та інших діячів культури та мистецтва, особливо 
талановитих, через виключно загальноєвропейські програми. Передбачається досягти свого роду структурованості 
сектора, тому перевагу у плані підтримки віддаватимуть обмеженій кількості платформ.

Трівалість проекту

Опис

 

Обсяг фінансування

У 2016 році буде оголошено конкурс на можливість укладення чотирирічних 
рамкових партнерських угод (на підписання яких очікують у 2017 році)

Надає підтримку структурним групам організацій (мережам), які представляють 
культурний і креативний сектори. Європейські мережі співробітництва повинні 
налічувати щонайменше 15 організацій-членів, офіційно зареєстрованих 
принаймні у 10 різних країнах, що беруть участь в програмі.

Щонайбільше 250 000 євро на рік. Фінансове сприяння ЄС не повинне 
перевищувати 80% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту. 
Тому необхідно забезпечити 20% зустрічного фінансування.

Тривалість проектів, відібраних у 2015 році, складе щонайбільше 2 роки.
Термін дії заявок, відібраних у 2017 році, складе щонайбільше 4 роки.

Організації сформують юридично оформлений координаційний механізм            
і створять платформу, яка включатиме щонайменше 10 організацій-членів       
із принаймні 10 різних країн, що беруть участь у програмі.

Щонайбільше 500 000 євро на рік. Фінансове сприяння ЄС не повинне 
перевищувати 80% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту 
зі створення платформи. Тому необхідно забезпечити 20% зустрічного 
фінансування
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Підготовка до проекту

Підпрограма «Культура»

Найважливішим кроком у підготовці до спільного проекту є формування потужної команди партнерів або 
«співорганізаторів» з різних європейських країн, які бажають здійснювати спільне співробітництво культурного 
характеру. Поряд з оформленням чітких письмових домовленостей вельми важливим є встановлення тісних 
робочих відносин між співорганізаторами.

Обираючи спільний культурний проект для участі, рекомендуємо звернути увагу на наступні рекомендації
• Встановлення міцних відносин із потенційними співорганізаторами є необхідною умовою для забезпечення 

кожній стороні можливості рівноправної участі у плануванні проекту та чіткого розуміння своїх 
завдань у рамках проекту. Кожна зі сторін повинна бути абсолютно впевненою у можливості кожного                              
з співорганізаторів виконати свої грошові зобов’язання за проектом.

• Питання фінансового характеру та фінансування проекту повинні обговорюватися відкрито від самого 
початку. Кожна сторона повинна бути впевнена у тому, що кожен співорганізатор може надати кошти, які він 
готовий вкласти у проект.

• Щоб підготовкою проекту могли займатися усі співорганізатори, необхідно, щоб оперативні плани                  
та матеріали за проектом були готові уже на ранніх його етапах. Спільна робота співорганізаторів необхідна 
для того, щоб визначити:

- конкретну мету свого колективного проекту;
- учасників, які бажають взяти участь у проекті;
- цільову аудиторію і категорію громадськості;
- календарний план усіх проектних заходів;
- повні витрати та доходи за проектом.

Співорганізатори повинні регулярно обмінюватися  попередніми кошторисами витрат на реалізацію проекту 
та доходів від нього з актуальними даними. Це дозволить учасникам розумно освоювати бюджет або бути 
обізнаними щодо стану бюджету в цілому.

Перш ніж вступити у партнерські відносини, співорганізаторам слід провести особисті зустрічі для колективного 
обговорення актуальних питань. Далі співорганізаторам бажано організувати ще одну особисту зустріч для 
спільного погодження остаточного варіанту проектної пропозиції.

Обговорити попередні домовленості з іншими особами або організаціями, участь яких передбачено проектом 
(наприклад, із конкретними діячами культури та мистецтва, фахівцями у галузі збереження об’єктів культурної 
спадщини, можливими підрядниками, зокрема, проектною компанією або партнером, що має можливість надати 
майданчик або інші ресурси для реалізації проекту).

Залучити, крім співорганізаторів, інші організації для здійснення контролю над проектом та його оцінки.
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Між усіма співорганізаторами повинна бути оформлена правова угода, у якій заздалегідь детально викладають 
усі функції та супутні обов’язки кожного зі співорганізаторів у рамках проекту. Обговорити узгоджені методи 
обліку проектних витрат і такі моменти, наприклад, як розпорядитися створеними в ході проекту творами чи 
культурними ресурсами після його завершення.

Сформувати в рамках календарного плану проекту графік зустрічей співорганізаторів, на яких 
обговорюватимуться результати робіт за проектом, а також спільні дії усіх сторін щодо виходу з проблемних 
ситуацій, у разі виникнення таких у ході проекту.

Асоційовані партнери

Якщо спільне фінансування є недоцільним для організації, вона може стати «асоційованим партнером». 
Асоційований партнер – це суб’єкт культурної діяльності з країни, що має право на участь у проектах, або з третьої 
країни, яка бере участь у діяльності, але в інших масштабах і на іншому рівні участі, ніж співорганізатори. Витрати, 
понесені асоційованими партнерами, не є санкціонованими витратами, якщо тільки такі витрати не компенсуються 
безпосередньо координатором та/або партнерами.

Порядок подання заявки

Заявки подають безпосередньо до Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів              
і культури (EACEA) у Брюсселі.

Подання заявок у режимі онлайн

Претенденти повинні заповнити та направити свої онлайн-заявки завчасно, до настання граничних термінів подачі, 
оскільки дотримання цих термінів суворо контролюється.

Перед подачею електронної заявки, претенденти (Керівник проекту та партнери) повинні зареєструвати свої 
організації на Порталі учасників і отримати Ідентифікаційний код учасника (Participant Identification Code – PIC). 
Цей код необхідно буде зазначити у заявці. Детальніше про процедуру реєстрації можна дізнатися тут.

Форми онлайн-заявок, а також електронна версія керівництва щодо порядку подання заявок, доступні на сайті 
EACEA на вкладці відповідного каналу фінансування.

Для завантаження та заповнення онлайн-заявки, на Вашому комп’ютері повинна бути встановлена програма 
Adobe Reader 9-ї або новішої версії. Якщо така програма не встановлена на Вашому комп’ютері , перейдіть          
за посиланням http://get.adobe.com/reader/ для завантаження програми.
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Адреса для подачі заявок

Заповнену заявку далі необхідно роздрукувати та, додавши до неї усі необхідні документи, направити поштою   
(або доставити особисто) на адресу:

Education, Audiovisual & Culture Executive AgencyCreative Europe Programme (2014-2020) Culture Programme – 
Strand xAvenue du Bourget 1 (BOUR 04/02) B – 1049 BrusselsBelgium
(Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Програма «Креативна Європа» (2014-
2020), Напрямок – Програма «Культура» х Авеню дю Бурже, 1 (BOUR 04/02) B-тисяча сорок дев’ять Брюссель, 
Бельгія)

Важлива примітка:
Терміни подання онлайн-заявок зазначено EACEA за центральноєвропейським часом (СЕТ). Заявки, надіслані 
пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть.

Спільне фінансування:
Жодних конкретних сум у якості мінімального внеску для партнерів за проектом не передбачено.

Спільне фінансування може бути забезпечене за рахунок:
Отримання грантів від інших організацій (місцевих регіональних або національних органів влади, фондів тощо)
Діяльності, спрямованої на залучення коштів
Спонсорства
Власних ресурсів

ЄС не передбачає подвійного фінансування ані для культурних проектів, ані для будь-яких інших представлених 
програм.

 
Правова відповідальність:
Партнери за проектом повинні підписати документ, за яким особа, що підписує цей документ, надає 
координатору повноваження діяти від його імені та за його рахунок на час реалізації проекту, а також 
зобов’язується здійснити певний фінансовий внесок у проект. Такий документ, підписаний усіма партнерами, 
повинен бути доданий до заявки.
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Підпрограма «МЕДІА»

Підпрограма «МЕДІА», що проводиться у рамках програми «Креативна Європа», надає фінансову підтримку для 
розвитку, поширення та популяризації кіно- та аудіовізуальної індустрій Європейського Союзу. Вона також сприяє 
реалізації проектів європейського масштабу та розвитку нових технологій; завдяки цій підпрограмі європейські 
фільми та аудіовізуальні твори, у тому числі повнометражні художні кінофільми, телесеріали, документальні 
фільми та нові медіа, виходять на нові ринки за межі національних і європейських кордонів; вона також фінансує 
навчання та проекти зі створення кінострічок.

Повну інформацію про Конкурси проектів можна знайти тут: -
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en

Навчання 
Підпрограма «МЕДІА», що проводиться у рамках програми «Креативна Європа», здійснює підтримку програм 
навчання за такими напрямками: «Менеджмент», «Нові технології» і «Сценарна справа». Такі курси дозволять 
європейським кінопродюсерам, кінопрокатникам, сценаристам, режисерам і розробникам ігор перейти на новий 
професійний рівень та стати конкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Коротка інформація щодо курсів навчання, за якими надається підтримка в рамках підпрограми «МЕДІА», 
представлена у Довіднику щодо програм навчання і мереж співробітництва.

Формування аудиторії

Одним із пріоритетних напрямків підпрограми «МЕДІА» є сприяння у формуванні аудиторії як засобу для 
стимулювання інтересу та розширення доступу до європейських аудіовізуальних творів, зокрема за допомогою 
проведення цільових кампаній, заходів, кінематографічних лікнепів і фестивалів.

План сприяння формуванню аудиторії має два напрямки:

Кінограмотність
Підтримка надається проектам, які забезпечують механізми розвитку співробітництва між європейськими 
ініціативами щодо поширення кінограмотності з метою підвищення ефективності та розширення європейських 
масштабів цих ініціатив.

Заходи, спрямовані на формування аудиторії
Підтримка надається заходам, спрямованим на формування аудиторії, які у більшій мірі зосереджуються на 
використанні інноваційних та інтерактивних стратегій, що охоплюють ширші аудиторії (особливо молоду аудиторію) 
європейськими кінострічками.
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Фестивалі 

Підпрограма «МЕДІА» щороку надає підтримку у проведенні більше 100 європейських фестивалів, що славляться 
своєю особливо різноманітною програмою європейських фільмів, із залученням широкої громадськості та великої 
кількості фахівців. Одним із пріоритетів підпрограми «МЕДІА», що проводиться у рамках програми «Креативна 
Європа», є сприяння формуванню аудиторії як засобу для стимулювання інтересу та розширення доступу до 
європейських аудіовізуальних творів.

Під час подання заявки на отримання підтримки для проведення фестивалів також необхідно надати ініціативи 
щодо формування аудиторії, зокрема, ініціативи, спрямовані на молоду аудиторію.

Принаймні 70% від програми фестивалю, передбаченої для показу публіці, або щонайменше 100 повнометражних 
(або 400 короткометражних) художніх кінофільмів повинні бути вироблені у країнах, що беруть участь у 
підпрограмі «МЕДІА».

Така програма повинна передбачати наступне:

50% кінострічок повинні бути іноземними.
Повинні бути представлені принаймні 15 із таких країн

Доступ до ринків

Метою підпрограми «МЕДІА», що проводиться у рамках програми «Креативна Європа», є розширення доступу до 
галузевих ярмарок і професійних аудіовізуальних ринків для європейських фахівців шляхом сприяння організації 
європейських майданчиків на провідних ринках, зустрічей і форумів, присвячених питанням спільного виробництва, 
конференцій, а також створенню баз даних. «МЕДІА» надає майданчики для європейських фахівців на провідних 
аудіовізуальних ринках, таких як MIP TV, MIPCOM, Каннський кінофестиваль і кінофестиваль Берлінале.

Інформацію щодо майданчиків, які будуть організовані в рамках підпрограми «МЕДІА» на найближчих ринках, 
можна знайти на сайті Media-Stands.eu.

«МЕДІА» надає безпосередню підтримку спеціалізованим і тематичним ринкам, таким як Documentary Forum 
(Форум документального кіно), CARTOON Forum (Форум мультиплікаційного кіно), а також нішевим ринкам 
і семінарам, присвяченим документальному кіно, які координує Європейська мережа документального кіно 
(European Documentary Network).

«МЕДІА» також здійснює підтримку баз даних і онлайн-інструментів, таких як Cineuropa.

Європейські організації можуть подати заявку на отримання фінансування для проведення заходів, описаних у 
розділі «Доступ до ринків».
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Підтримка Міжнародних фондів спільного виробництва

Програма надає підтримку фондам спільного виробництва, термін існування яких становить не менше 12 місяців,  
а їхньою основною діяльністю є підтримка міжнародних спільних проектів. Вона заохочує співпрацю з країнами, 
які не беруть участі у «Креативній Європі» на основі спільних внесків.

Ця програма підтримує Фонди спільного виробництва з країн-учасниць, які інвестують або просувають проекти, 
що реалізуються у співпраці з країнами, що не беруть участь.
Перелік таких Фондів представлений тут:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en

Між стандартними умовами участі, передбаченими для підпрограми «Культура», та деталізованими технічними 
умовами для конкурсів, що проводять у рамках підпрограми «МЕДІА», існує істотна різниця. Щоб детальніше 
дізнатися про умови участі у кожній програмі, зверніться до відповідних Вказівок.
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Підготовка проекту

Підпрограма «МЕДІА»

Реєстрація
Заявники повинні зареєструвати свою компанію на Порталі для потенційних учасників, присвяченому питанням 
освіти, аудіовізуальних засобів, культури, громадянської приналежності: 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal

За допомогою цього інструменту заявники також можуть завантажувати різні документи, що стосуються їхньої 
організації. Такі документи необхідно завантажити лише один раз, і у майбутньому цій організації уже не 
знадобиться завантажувати їх повторно. До таких документів належать:

1. Юридично чинна ідентифікаційна форма, підписана особою, уповноваженою брати на себе юридичні зобов’язання           
від імені заявника

    http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm ).
 
    Для приватних підприємств: виписка з офіційної газети/торгового реєстру, а також свідоцтво платника ПДВ.   
    У деяких країнах номер із торгового реєстру та номер платника ПДВ – це одне і те ж.

    Для бюджетних організацій: юридично чинна постанова або рішення про створення організації, або інший  офіційний 
документ, визначений суб’єктом публічного права. Копія правовстановлюючих документів організації, що передбачають 
можливість участі в акціонерному капіталі європейських компаній.

2. Ідентифікаційна форма банку
    http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm  

3. Якщо сума потенційного фонду перевищує 60 000 євро: форма про фінансові можливості
    https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en

-   Для комерційних організацій: заповнені та затверджені річні звіти (бухгалтерський Баланс, Звіт про прибуток                    
та збитки та необхідні додатки) за 2 останні роки.

-   Для некомерційних організацій: заповнені та затверджені річні звіти (бухгалтерський Баланс, Звіт про прибуток                
та збитки та необхідні додатки) за останній рік.

Після успішної реєстрації ви отримаєте Ідентифікаційний код учасника (Participant Identification Code – код PIC). 
Цей код є індивідуальним для кожної компанії і його необхідно зазначити у заявці.

У разі зміни даних про компанію, вам необхідно оновити цю інформацію на Порталі, а також повторно 
завантажити необхідні документи з актуальними даними.

Заявки необхідно надсилати, використовуючи електронну форму: ttps://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
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Подання заявок у режимі онлайн

На Вашому комп’ютері повинна бути встановлена програма Adobe Reader 8.1.5 або новішої версії. На веб-сторінці 
із заявкою також можна знайти інформацію про те, як протестувати електронну форму, а також корисні поради 
щодо налаштувань безпеки Adobe. Перш ніж приступити до заповнення електронної форми, її необхідно зберегти 
на своєму комп’ютері (або локальному мережевому диску).

У разі виникнення технічних проблем зверніться до розділу «Додаткова допомога» за посиланням: https://eacea.
ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en Про виникнення будь-яких технічних 
проблем прохання повідомляти до закінчення термінів подання заявок.

Перед відправкою заявки переконайтеся, що електронна адреса контактної особи зазначена правильно, оскільки 
підтвердження про отримання заявки буде надіслано саме на цю адресу безпосередньо після успішної подачі 
заявки.
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Ресурси програми «Креативна Європа»

Соціальні мережі 

Facebook
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU

Twitter
@europe_creative
@culture360_asef

Групи в мережі Linked In
KEA Creative Europe 4,047 учасників
Закрита група. Щоб надіслати запит про вступ до групи, клікніть «Приєднатися» і Ваш запит буде розглянуто 
адміністрацією групи. На інтернет-ресурсах KEA користувачі діляться ідеями й обговорюють питання щодо 
тенденцій розвитку культури, медіа та креативності в Європі.
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3019282

Програма «Креативна Європа» 2014-2020 (Пошук партнерів)

1,000 учасників
Цю групу створено з метою об’єднання на своїх просторах потенційних партнерів з усієї Європи, а також надання 
платформи для обміну ідеями, проектами та об’єднання зусиль для участі у майбутніх Конкурсах у межах програми 
«Креативна Європа», які планується провести наприкінці 2013 року за трьома підпрограмами (Culture – MEDIA – 
MEDIA Mundus). https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5179084

«Креативна Європа»: підпрограма «Культура»: Партнери та питання 
289 учасників
Консультації з питань членства в Connexus
Ця група слугує свого роду платформою, на якій учасники можуть розміщувати свої запити щодо пошуку партнерів 
або вести обговорення щодо будь-яких аспектів програми «Культура». Тут також можна ставити запитання, які 
потребують роз’яснення, або, наприклад, ділитися знаннями щодо правильного заповнення заявок або досвідом 
успішної участі у певному проекті.

Програма «Креативна Європа» для аудіовізуальних проектів
206 учасників
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=7428581
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Веб-посилання

Офіційні сайти ЄС:

«Креативна Європа»
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

«Креативна Європа»: Що цікавого я можу почерпнути з неї?
http://bookshop.europa.eu/en

Представництва «Креативної Європи» в інших країнах
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm

Конкурси, що проводяться ЄС у рамках підпрограми «Культура»
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm

Підпрограма «Культура»: Робочий план Європейської Комісії для підпрограми «Культура» (2015-2018)
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/index_en.htm

Підпрограма «Культура»: Інформаційна записка щодо фінансування і можливостей підпрограми «Культура», 
що проводиться у рамках програми «Креативна Європа» 
http://www.creativeeuropeuk.eu/sites/default/files/2015_%20Intro%20to%20Creative%20Europe%20-%20UK%20
-%20New%20Website.pdf

Європейський Союз: путівник для фахівців у сфері аудіовізуалізаціі
http://www.creative-europe-desk.de/downloads/European_Union_Guide.pdf 

Підпрограма «Медіа», що проводиться у рамках програми «Креативна Європа»
http://www.creative-europe-media.eu

Довідкові матеріали з підпрограми «Медіа»:

Мережі взаємодії та програми з навчання у рамках підпрограми «Медіа»
http://www.creative-europe-media.eu/trainings/courses

Фестивалі в рамках підпрограми «Медіа»
http://www.creative-europe-media.eu/festivals/festivals

Ринки в рамках підпрограми «Медіа»
http://www.creative-europe-media.eu/markets/markets

Інші сайти:

Представництво програми «Креативна Європа» у Великій Британії
www.creativeeuropeuk.eu

Представництво програми «Креативна Європа» у Німеччині
http://www.creative-europe-desk.de
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«Креативна Європа»: Auf Einen Blick. Teil Program MEDIA (німецькою мовою)
http://www.creative-europe-desk.de/downloads/Creative%20Europe%20-%20Auf%20einen%20Blick_MEDIA_low.pdf

«Креативна Європа»: Auf Einen Blick. Teil Program Kultur (німецькою мовою)
http://www.creative-europe-desk.de/downloads/Creative%20Europe%20-%20Auf%20einen%20Blick_Kultur_low.pdf

European Funding Network
European Funding Network, організація-член Національної ради волонтерських організацій, є експертом з питань 
освоєння єврофондів, а також надає підтримку організаціям громадянського суспільства у розширенні для них 
доступу до європейських фондів. European Funding Network просуває інтереси сектору у Великій Британії і Європі, 
сприяє розвитку програм з фінансування, сприяє співпраці з Партнерствами місцевих підприємств (LEPs) і ділиться 
провідним досвідом.
http://europeanfundingnetwork.eu

Представництво програми «Креативна Європа» в Ірландії. Поширені запитання.
http://www.ccp.ie/faqs

Результати огляду впливу програми «Медіа 2007» (2007-2013) на ірландську аудіовізуальну індустрію можна 
завантажити за посиланням MEDIA 2007-2013 Review

Сторінки з пошуку партнерів

Сполучене Королівство
http://partners.culturefund.eu/partner-search/

Словенія
http://www.ccp.si/english/izpis.php?id=319

Італія
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/partnersearch/

culture360
Довідник культурних організацій у 46 країнах Європи та Азії
www.culture360.asef.org

Програма «МЕДІА»: 
Огляд індустрії мультиплікації в Європі 
«Анімація в центрі уваги» доступна за посиланням 
http://www.creativeeuropeuk.eu/publications
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Інформацію стосовно програми “Креативна Європа”
можна відслідкувати на сайті Міністерства культури України 

mincult.kmu.gov.ua

на період до набуття чинності Угодою та відкриття бюро програми в Україні 
або на сайті Програми ЄС-Східного Партнерства «Культура та Креативність» 

culturepartnership.eu

2015
Програма фінансується
Європейським Союзом


