
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2η έκδοση 

 

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σοκ στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία σε 
όλες τις χώρες του κόσμου. Παραμένει ακόμη δύσκολος ο υπολογισμός του κοινωνικού και 
οικονομικού αντίκτυπου, αλλά μπορεί να υποτεθεί ότι η κλίμακα των επιπτώσεων είναι 
τεράστια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
που είναι γενικά ευάλωτοι στις απότομες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την 
κοινότητα. Η προοπτική της οικονομικής επίπτωσης της UNESCO με τίτλο «Πολιτιστικές και 
Δημιουργικές Βιομηχανίες εν όψει του COVID 19», που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, 
αποκαλύπτει τα ακόλουθα ευρήματα σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ) σε περίοδο κρίσης (απόσπασμα): 

- Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες που εξαρτώνται περισσότερο από 

τη φυσική εμπειρία σε χώρους και τοποθεσίες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες 

οικονομικές απώλειες σε σχετικούς όρους, σε πολλά διαφορετικά εθνικά πλαίσια· 

- Μελέτες σε επίπεδο χώρας αναφέρουν με συνέπεια μια συνολική πτώση της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Βιομηχανίας το 2020· 

- Οι απώλειες στα έσοδα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών το 

2020 κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 40% περίπου σε διάφορες χώρες· 

- Οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν υψηλότερα επίπεδα απώλειας εισοδήματος και 

ανεργίας από άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα· 

- Καταγράφηκαν πολύ μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας στις Πολιτιστικές 

και Δημιουργικές Βιομηχανίες, που κυμαίνονται από 55% έως 13% πολύ 

σύντομα μετά την εκδήλωση της πανδημίας. 

Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν σε μια δύσκολη και μακρά διαδικασία ανάκαμψης για 

τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Περισσότερο από ποτέ, αυτοί οι τομείς χρειάζονται τη στήριξη των 

ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

στον τομέα, τη διατήρηση και τη σταδιακή αποκατάσταση των επιπέδων απασχόλησης και 

την οικοδόμηση ικανοτήτων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας.  

 

Ευκαιρίες για οικοδόμηση δεξιοτήτων για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της 

βιωσιμότητας των βιομηχανιών: 

Αν και δεν σχεδιάστηκε με αυτή τη λογική, το Erasmus+ έργο FENICE: Προώθηση της 

Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ) μέσω της Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης ήρθε ως έγκαιρη και καλή 

πρόταση για την υποστήριξη των δυνατοτήτων των δημιουργικών βιομηχανιών για 



βιωσιμότητα σε περιόδους μετά την κρίση. Αυτή η ακαδημαϊκή πρωτοβουλία στοχεύει στην 

ενίσχυση της ποιότητας και της συνάφειας της επιχειρηματικής και καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης για τις ΠΔΒ. Μέσω της γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ σπουδών σε επίπεδο 

επιχειρήσεων/οικονομικών, τεχνών, κληρονομιάς, πληροφορικής και ΜΜΕ, το FENICE θα 

προσφέρει καινοτόμα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά μαθήματα που θα συμβάλουν στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων για την υποστήριξη της επιχειρηματικής απόδοσης και της 

βιωσιμότητας των ελεύθερων επαγγελματιών του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

ακόμη και μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. 

 

Για το σκοπό αυτό, η ερευνητική ομάδα του FENICE ανέπτυξε με επιτυχία 4 αναλυτικά 

προγράμματα μαθημάτων στη «Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές 

και Δημιουργικές Βιομηχανίες». Σχεδιασμένα για: 

(1) Φοιτητές Bachelor και Master σε Επιχειρηματικές και Οικονομικές σπουδές 
(2) Φοιτητές Bachelor και Master σε Τέχνες και Ανθρωπιστικές επιστήμες (A&H) 
(3) Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι που έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική ή/και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σε επιχειρηματικές και οικονομικές σπουδές (B&E) και 
θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για την 
αναζήτηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον τομέα των πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών (ΠΔΒ). 
(4) Επαγγελματίες με υπόβαθρο στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (A&H) 
που επιδιώκουν την  αυτοαπασχόληση ή να διαχειριστούν δημιουργικές ομάδες στην 
καριέρα τους. 

 

Με μια πολύ ευρεία έννοια, οι στόχοι αυτών των μαθημάτων είναι να   εισάγουν τους 

μαθητές και τους ενήλικες εκπαιδευόμενους στην επιχειρηματική πραγματικότητα των ΠΔΒ. 

Σκοπός τους είναι να παρέχουν μια πολύπλευρη εισαγωγή στη λειτουργία των ΠΔΒ 

επιχειρήσεων, προσαρμοσμένη στην προηγούμενη γνώση και εμπειρία των μαθητών/ 

εκπαιδευόμενων και να διερευνήσουν πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες, επαγγελματίες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον 

τομέα του πολιτισμού. 

Και τα τέσσερα μαθήματα ακολουθούν παρόμοια δομή αλλά διαφέρουν ως προς την ουσία 

του περιεχομένου τους. Κάθε ένα από αυτά βασίζεται σε 2 κύριες θεματικές ενότητες, με 

συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και μαθησιακά αποτελέσματα: (1) Κατανόηση της 

επιχειρηματικότητας σε ΠΔΒ και (2) Επιχειρηματική πρακτική: Μοντελοποίηση μιας 

επιχείρησης ΠΔΒ. Συνολικά 10 υπο-θέματα κατανέμονται μεταξύ αυτών των θεμάτων. 

Τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων σχεδιάζονται ως ένα γενικό πρόγραμμα 

σπουδών που μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο των ακαδημαϊκών όσο 

και των μη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ο συνολικός φόρτος εργασίας των αναλυτικών 

προγραμμάτων είναι 30 ώρες και μπορεί να παραδοθεί δια ζώσης, διαδικτυακά ή σε 

συνδυασμό των δύο μορφών μάθησης, ακολουθώντας την πρακτική των ιδρυμάτων 

παρόχων. Τα μαθήματα βασίζονται στο μοντέλο βιωματικής μάθησης (ETL). 

Είστε ήδη περίεργοι; Τα αναλυτικά προγράμματα θα είναι διαθέσιμα σύντομα προς 

χρήση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: αναπτύσσουμε τώρα το εκπαιδευτικό 

υλικό των μαθημάτων και προετοιμάζουμε την πλατφόρμα e-learning όπου θα 

αποθηκεύονται τα μαθήματα. 



 

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης: 

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύει σε δράσεις που 

ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 

προκλήσεις των τομέων Πολιτισμού και δημιουργίας. Το πρόγραμμα «Δημιουργική 

Ευρώπη» 2021 - 2027 (CREA) έχει προϋπολογισμό 2,44 δισ. Ευρώ (υπερδιπλάσιο σε 

σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 2014 - 2020) και τους ακόλουθους στόχους: 

• Προστασία, ανάπτυξη και προώθηση της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής 

ποικιλομαορφίας και κληρονομιάς. 

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμικού των πολιτιστικών 

και δημιουργικών τομέων, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα. 

 

Το Πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης σε 3 συνιστώσες:  

(1) Η Συνιστώσα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και 

δημιουργικών τομέων, μεταξύ των οποίων: αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, 

σχέδιο/design, λογοτεχνία και εκδόσεις, μουσική, τέχνες του θεάματος. Το σκέλος του 

Πολιτισμού ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ πολιτιστικών 

οργανώσεων και καλλιτεχνών εντός και εκτός Ευρώπης. 

(2) Η Συνιστώσα «MEDIA» υποστηρίζει τις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες κινηματογράφου και 

οπτικοακουστικού τομές για την ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση Ευρωπαϊκών 

έργων, λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό ψηφιακό περιβάλλον. 

(3) Η ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ Συνιστώσα στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

διαφορετικών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, προκειμένου να τους βοηθήσει να 

αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να βρουν νέες καινοτόμες 

λύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται για παράδειγμα μέσω της συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, 

των υπηρεσιών που παρέχονται από το γραφείο Δημιουργική Ευρώπη και το Δημιουργικό 

Εργαστήριο Καινοτομίας (Creative Innovation Lab). 

Επί του παρόντος, το Πρόγραμμα CREA 2021 - 2027 παρέχει πλήθος ευκαιριών 

χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων: 

 

Πρόσκληση Τύπος δράσης/ στόχοι προθεσμία 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΝΕΩΝ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

Το Πρόγραμμα αυτό θα υποστηρίξει έργα που 

στοχεύουν στην αύξηση της προβολής και της 

κυκλοφορίας των Ευρωπαίων αναδυόμενων 

καλλιτεχνών και έργων εκτός των συνόρων 

τους,  στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ακόμη, 

επιδιώκει,  να αυξήσει την πρόσβαση και τη 

συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες, καθώς και τη συμμετοχή και 

την ανάπτυξη του κοινού. Τέτοια σχέδια έχουν 

επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην 
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https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-plat;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


εφαρμογή των προτεραιοτήτων πολιτικής της 

ΕΕ στον πολιτιστικό τομέα. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα σχέδια που 

αφορούν στη δημιουργία των πλατφορμών 

πρέπει να έχουν ως στόχο την παρουσίαση των 

καλλιτεχνών και δημιουργών και προϋποθέτουν 

την ύπαρξη ενός συντονιστή, καθώς και 

ορισμένα μέλη που καθοδηγούνται από τον 

συντονιστή. 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ 

(CREA-MEDIA-2021-

AUDFILMEDU) 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

• αύξηση της γνώσης και του ενδιαφέροντος 

του ακροατηρίου για τα Ευρωπαϊκά 

οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένης 

της οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής 

κληρονομιάς 

• Ενίσχυση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας 

για καινοτόμα έργα ανάπτυξης κοινού και 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης, ειδικά με τη 

χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων 

• Αύξηση του πανευρωπαϊκό αντίκτυπο και 

την προσέγγιση κοινού 

• Ανάπτυξη έργων κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκές και μη Ευρωπαϊκές 

περιοχές 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που 

παρουσιάζουν κατάλληλες στρατηγικές για τη 

διασφάλιση πιο βιώσιμης και περιβαλλοντικά 

σεβαστής βιομηχανίας και για την εξασφάλιση 

ισορροπίας μεταξύ φύλων, ένταξης, 

ποικιλομορφίας και αντιπροσωπευτικότητας 
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 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (CREA-CULT-

2021-LIT) 

 

 

Στόχοι 

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 
υποστηρίζει σχέδια (projects) που ενθαρρύνουν 
τη μετάφραση, δημοσίευση και κυκλοφορία 
λογοτεχνικών έργων. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, χρηματοδοτείται έως ένα ποσοστό η 
μετάφραση και κυκλοφορία Ευρωπαϊκών 
λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε να αναδειχθεί η 
ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Ο 
τελευταίος αυτός στόχος επιτυγχάνεται όταν 
λογοτεχνικά έργα που προέρχονται από 
λιγότερο διαδεδομένες Ευρωπαϊκές γλώσσες 
(π.χ., η Ελληνική) μεταφράζονται σε 
περισσότερο διαδεδομένες, στην Ευρώπη 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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γλώσσες (όπως είναι η Αγγλική, η Γερμανική και 
η Γαλλική). 

• Οι αιτούντες μπορούν, να συμπεριλάβουν στο 

σχέδιο τους και κάποιο επιχειρησιακό πλάνο, το 

οποίο θα προωθούσε τις πωλήσεις των 

Ευρωπαϊκών, μεταφραστικών δικαιωμάτων 

των λογοτεχνικών έργων, τόσο εντός της 

Ευρώπης όσο και εκτός. 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

(CREA-CROSS-2021-

INNOVLAB) 

Το Εργαστήριο Δημιουργικής Καινοτομίας 

(Creative Innovation Lab) υποστηρίζει 

επαγγελματίες από διαφορετικούς 

πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς που 

θέλουν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν 

καινοτόμες, ψηφιακές δράσεις με έναν 

μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στον 

πολιτιστικό τομέα. Το Innovation Lab θα 

βοηθήσει στη δημιουργία νέων μεθοδολογιών 

και στην κατασκευή νέων ψηφιακών μοντέλων, 

τα οποία θα έχουν (κάποιον σαφή, άμεσο ή 

έμμεσο) αντίκτυπο στον οπτικοακουστικό 

τομέα. 

05 

Οκτωβρίου 

2021 

17:00:00 

ώρα 

Βρυξελλών 

Έργα ευρωπαϊκής 

συνεργασίας μικρής 

κλίμακας  (CREA-

CULT-2021-COOP-1) 

 

Έργα ευρωπαϊκής 

συνεργασίας 

μεσαίας κλίμακας 

(CREA-CULT-2021-

COOP-2) 

 

Έργα ευρωπαϊκής 

συνεργασίας 

μεγάλης κλίμακας 

(CREA-CULT-2021-

COOP) 

Η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που 

περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία παικτών 

που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς 

πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, για την 

πραγματοποίηση ενός ευρέος φάσματος 

δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. 

Οι δράσεις είναι αγκυροβολημένες στο πλαίσιο 
πολιτικής του υποπρογράμματους Πολιτισμός 
του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, και 
σχετίζεται με ζητήματα όπως η συμπερίληψη, 
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
η ισότητα των φύλων. Ακόμη, τα σχέδια 
ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι σχεδιασμένα να 
συμβάλουν στην υλοποίηση αναδυόμενων 
πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ, όπως το ‘’New 
European Bauhaus’’. 

Τα έργα Ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ανοικτά 
σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς 
τομείς. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δράση αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη των 
στόχων του τομέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του 
προγράμματος, τα έργα που αφορούν 
αποκλειστικά οργανισμούς από τον 
οπτικοακουστικό τομέα και έργα 
αποκλειστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου 
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δεν προορίζονται για χρηματοδότηση βάσει 
αυτού. 

Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που 
συμβάλλουν στους ακόλουθους στόχους: 

Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και 
κυκλοφορία: ενίσχυση της διακρατικής 
δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών 
έργων και καλλιτεχνών. 

Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της 

ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και 

δημιουργικών τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, 

να καινοτομούν, να ευημερούν και να 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξης. 

 Ευρωπαϊκά δίκτυα 

και φορείς VOD 

(CREA-MEDIA-2021-

VODNET) 

Στόχος: 

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της 

διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των 

υφιστάμενων ευρωπαϊκών υπηρεσιών VOD. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών πλατφορμών VOD 
μέσω κοινών / συνεργατικών δραστηριοτήτων 
για την αύξηση του διαδικτυακού κοινού 
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου. 

Ενίσχυση της ελκυστικότητας των επιλέξιμων 
ευρωπαϊκών πλατφορμών VOD για 
διασυνοριακό κοινό και διαδικτυακή 
κατανάλωση σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

Βελτίωση της ψηφιακής κυκλοφορίας και της 
κατανάλωσης ευρωπαϊκού περιεχομένου, 
ενισχύοντας την ορατότητά του, την 
ανακάλυψη και την προβολή του. 

Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και 
επίτευξη διασυνοριακών οικονομιών πεδίου και 
κλίμακας. 
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Ευρωπαϊκή 

συνεργασία (CREA-

MEDIA-2021-CODEV) 

 

Στόχος: 

Ο στόχος της στήριξης της Ευρωπαϊκής 

συνεργασίας/συν-ανάπτυξης είναι η 

υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ 

Ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής που 

αναπτύσσουν έργα με ισχυρό διεθνές δυναμικό 

κοινού. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Αυξημένη συνεργασία σε στάδιο ανάπτυξης 
μεταξύ Ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής από 
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διαφορετικές χώρες και διαφορετικές αγορές 
και κατά συνέπεια αυξημένος αριθμός 
συμπαραγωγών. 

Αυξημένη ποιότητα, σκοπιμότητα, 
διασυνοριακό δυναμικό και αγοραία αξία 
επιλεγμένων έργων. 

Ισχυρότερη θέση σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς 

αγορές για εταιρείες που επιλέγονται στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

 

Σας ενδιαφέρει; Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης ΕΕ 2021 - 2027 βρίσκονται στην 

αρχή τους: ελέγξτε τακτικά την πύλη δυνατοτήτων χρηματοδότησης και 

διαγωνισμών της ΕΕ για ενημερώσεις και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 

CREA και άλλα προγράμματα. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

