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ΘΕΜΑ: Εςπωπαϊκό Ππόγπαμμα ‘Δημιοςπγική Εςπώπη, 2014-2020’:
Επιδόηηζη Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος
ΥΕΣ: Σα ςπ’ απιθ. 30183/31-8-2015, 51787/23-12-2013, 23679/16-2014 &
35363/18-9-2014 έγγπαθά μαρ
1. Γενικά
Τν Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε δηαζθαιίδεη θαη πξνσζεί ηελ πνιηηηζηηθή
θαη γισζζηθή πνιπκνξθία θαη εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ
πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ ηνκέα. Τν πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή
Δπξψπε δηαζέηεη πξνυπνινγηζκφ 1,46 δηζ. επξψ γηα δηάζηεκα επηά εηψλ κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηνκέσλ ηεο
Δπξψπεο. Τν Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε ζα ζπλερίζεη λα απεπζχλεηαη
ζηελ νπηηθναθνπζηηθή βηνκεραλία κέζα απφ ην ππν-πξφγξακκα MEDIA θαη
γηα ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα, κέζσ ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο πνιηηηζκνχ.
Δπηπξφζζεηα ην Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε πεξηιακβάλεη έλα θνηλφ
δηα-ηνκεαθφ ζθέινο (Cross-sectorial strand) πνπ ζπκπεξηιακβάλεη έλα λέν
νηθνλνκηθφ ηακείν εγγπήζεσλ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο
πνπ ζα μεθηλήζνπλ κεηά ην 2014. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη
ζπκθσλεζεί είλαη ηνπιάρηζηνλ 56% γηα ην ππν-πξφγξακκα MEDIA,
ηνπιάρηζηνλ 31% γηα ην ππν-πξφγξακκα πνιηηηζκφο θαη 13% κέγηζην γηα ην
δηα-ηνκεαθφ ζθέινο (Cross-sectorial strand ). Τν πξφγξακκα:
 Γηαζθαιίδεη θαη πξνσζεί ηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή
πνηθηινκνξθία θαη εληζρχεη ηνλ πνιηηηζηηθφ πινχην ηεο Δπξψπεο.
 Σπκβάιιεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξψπεο γηα επθπή, βηψζηκε θαη ρσξίο
απνθιεηζκνχο νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
1

 Βνεζά ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη δεκηνπξγηθνχο ηνκείο λα πξνζαξκνζηνχλ
ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε.
 Γεκηνπξγεί λέεο δηεζλείο επθαηξίεο, αγνξέο θαη αθξναηήξηα.
 Οηθνδνκεί πάλσ ζηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ MEDIA, MEDIA
Mundus θαη Culture.
Τν Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθή Δπξψπε βνεζά ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη
δεκηνπξγηθνχο ηνκείο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο ηεο «ςεθηαθήο επνρήο»,
θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Οη ελ ιφγσ ηνκείο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
θαη ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 γηα
αεηθφξν αλάπηπμε, απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Δπηπιένλ Γεκηνπξγεί
λέεο δηεζλείο επθαηξίεο, αγνξέο θαη αθξναηήξηα. Οηθνδνκεί πάλσ ζηελ επηηπρία
ησλ πξνγξακκάησλ MEDIA, MEDIA Mundus θαη Culture.
Τν Πξφγξακκα ππνζηεξίδεη:
 Έξγα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πνιηηηζηηθψλ δεκηνπξγηθψλ

νξγαλψζεσλ εληφο ηεο Δ.Δ θαη πέξαλ απηήο.
 Γίθηπα πνπ βνεζνχλ ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη δεκηνπξγηθνχο ηνκείο λα














ελεξγνπνηεζνχλ ζε δηεζληθφ επίπεδν θαη λα εληζρχζνπλ ηελ
αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.
Μεηάθξαζε θαη πξνψζεζε ινγνηερληθψλ έξγσλ ζηηο αγνξέο
νιφθιεξεο ηεο ΔΔ.
Πιαηθφξκεο πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ πνπ πξνσζνχλ αλεξρφκελνπο
θαιιηηέρλεο θαη ελζαξξχλνπλ έλα πξαγκαηηθά (-ν) επξσπατθφ
πξνγξακκαηηζκφ πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ.
Γεκηνπξγία ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα επαγγεικαηίεο
ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα.
Αλάπηπμε έξγσλ κπζνπιαζίαο, θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, δεκηνπξγηθψλ
ληνθηκαληέξ θαη βηληενπαηρληδηψλ γηα ηηο επξσπατθέο αγνξέο ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο ηειεφξαζεο θαη γηα άιιεο πιαηθφξκεο.
Γηαλνκή θαη πσιήζεηο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο
Δπξψπεο.
Φεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ πνπ πξνσζνχλ ηηο επξσπατθέο
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο.
Κνλδχιηα γηα ηε δηεζλή ζπκπαξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ.
Αλάπηπμε αθξναηεξίνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο
παηδείαο θαη γηα αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο επξσπατθέο
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κέζα απφ έλα επξχ θάζκα εθδειψζεσλ.
Σήκα Δπξσπατθήο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο.

2. ηόσοι ηηρ ππόζκληζηρ
Σην πιαίζην ηνπ ηνκέα πξνψζεζεο ηεο δηαθξαηηθήο θπθινθνξίαο, κηα απφ ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο MEDIA είλαη ε ππνζηήξημε ηεο
αλάπηπμεο αθξναηεξίνπ σο κέζνπ ηφλσζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη βειηίσζεο
ηεο πξφζβαζεο ζε επξσπατθά νπηηθναθνπζηηθά έξγα, ηδίσο κέζσ ελεξγεηψλ
πξνψζεζεο, εθδειψζεσλ, θηλεκαηνγξαθηθήο κφξθσζεο θαη θεζηηβάι. Τν
ππνπξφγξακκα MEDIA παξέρεη ζηήξημε γηα ηα εμήο κέηξα:
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 ζηήξημε πξσηνβνπιηψλ πνπ πξνβάιινπλ θαη πξνσζνχλ πιεζψξα
επξσπατθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ·
 ζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηνπ αθξναηεξίνπ ζε επξσπατθά νπηηθναθνπζηηθά έξγα.
3. Κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ
Οη αηηνχληεο πξέπεη λα είλαη επξσπατθνί θνξείο (ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε
θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, ελψζεηο, θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, ηδξχκαηα,
δήκνη/δεκνηηθά ζπκβνχιηα, θ.ιπ.), λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε κία απφ ηηο
ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ππνπξφγξακκα MEDIA θαη λα ηεινχλ ππφ ηελ
θπξηφηεηα, είηε άκεζα είηε κε πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή, πνιηηψλ απφ απηέο ηηο
ρψξέο. Οη αηηήζεηο απφ λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε κία απφ ηηο
αθφινπζεο ρψξεο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε ζέζπηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή Δπξψπε»:
 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ·
 πξνζρσξνχζεο ρψξεο, ππνςήθηεο ρψξεο θαη δπλεηηθά ππνςήθηεο
ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη πξνεληαμηαθή ζηξαηεγηθή, ζχκθσλα κε
ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ρσξψλ
απηψλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Έλσζεο, αξρέο θαη φξνη πνπ ζεζπίδνληαη
ζηηο αληίζηνηρεο ζπκθσλίεο-πιαίζηα, ζηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ
Σχλδεζεο ή ζε παξφκνηεο ζπκθσλίεο·
 ρψξεο ηεο ΔΕΔΣ πνπ είλαη κέιε ηνπ ΔΟΦ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ζπκθσλίαο ΔΟΦ·
 ηελ Διβεηηθή Σπλνκνζπνλδία, κε βάζε δηκεξή ζπκθσλία πνπ ζα
ζπλαθζεί κε ηε ρψξα απηή·
 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ ρψξεο βάζεη ησλ
ζπκθσληψλ-πιαηζίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Τν πξφγξακκα είλαη αλνηθηφ ζε δξάζεηο δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο
πνπ απεπζχλνληαη εηδηθά ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ή πεξηθέξεηεο κε βάζε
ζπκπιεξσκαηηθέο πηζηψζεηο πνπ ζα θαηαβάιινπλ απηέο νη ρψξεο ή
πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε εηδηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε απηέο.
Τν πξφγξακκα θαζηζηά εθηθηέο ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ιήςε θνηλψλ ελεξγεηψλ
κε ρψξεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο
νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ θαη ηνλ δεκηνπξγηθφ ηνκέα,
φπσο ε Unesco, ην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο
Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ή ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Γηαλνεηηθήο
Ηδηνθηεζίαο, βάζεη ηεο απφ θνηλνχ ζπκβνιήο ηνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
4. Κπιηήπια αξιολόγηζηρ
Μφλνλ νη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ επηιέμηκεο νληφηεηεο πνπ
δηνξγαλψλνπλ νπηηθναθνπζηηθά θεζηηβάι ζε ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
ππνπξφγξακκα MEDIA ζα γίλνληαη δεθηέο. Τνπιάρηζηνλ ην 70% ηνπ
επηιέμηκνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
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θεζηηβάι. Ή ηνπιάρηζηνλ 100 θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο (ή
400 ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο – ζε πεξίπησζε θεζηηβάι ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο)
πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ππνπξφγξακκα
MEDIA. Σην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο «απφ ρψξεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην ππνπξφγξακκα MEDIA»:
 Τν 50% ησλ ηαηληψλ πξέπεη λα είλαη κε εγρψξηεο.
 Πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη ηνπιάρηζηνλ 15 ηέηνηεο ρψξεο .
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ κεηαμχ 1/5/2016 θαη 31/10/2016.
5. Κπιηήπια απονομήρ
Οη επηιέμηκεο αηηήζεηο ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
 Σπλάθεηα (40 βαζκνί): αιιειεπίδξαζε κε ην αθξναηήξην θαη εηδηθφηεξα
κεραληζκνί πξνβνιήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ησλ
ηειεπηαίσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ, φπσο κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη δξάζεσλ θηλεκαηνγξαθηθήο κφξθσζεο ηνπ
ζρεδίνπ.
 Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ (20 βαζκνί): Ζ
επξσπατθή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πνιηηηζηηθήο θαη γεσγξαθηθήο ηνπ πνιπκνξθίαο.
 Γηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, αληίθηππνο θαη βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ
(30 βαζκνί): Μέγεζνο ηνπ αθξναηεξίνπ θαη αληίθηππνο ζηελ πξνψζεζε
θαη θπθινθνξία επξσπατθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ (ρξήζε
ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη κεραληζκψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
εκπνξηθήο ή ελαιιαθηηθήο δηαλνκήο).
 Οξγάλσζε ηεο νκάδαο (10 βαζκνί): Ζ θαηαλνκή ησλ ξφισλ θαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηνπο εηδηθνχο .
6. Πποϋπολογιζμόρ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε
ζρεδίσλ εθηηκάηαη ζε 3 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά ηεο
ΔΔ ζα ιάβεη ηε κνξθή θαη’ απνθνπή πνζνχ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
επξσπατθψλ ηαηληψλ ζην πξφγξακκα, θαη ζα θπκαίλεηαη απφ 19.000 έσο
75.000 επξψ.
7. Τποβολή αίηηζηρ, πποθεζμία και πληποθοπίερ
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή κέρξη ηηο 17 Δεκεμβπίος 2015.
Τα έληππα ησλ αηηήζεσλ αιιά θαη φιν ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ ηελ εμήο
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο απφ ην θαζ’
χιελ αξκφδην εθνικό ζημείο επαθήρ ηνπ ππν-πξνγξάκκαηνο MEDIA:
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Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ
Υπφςηλ θαο Άλλαο Καζζηκάηε
Αξενπαγίηνπ 7, 11742 Αζήλα,
Τει. 210 32 34 414
Fax 210 32 34444
E-mails: info@mediadeskhellas.eu - anna.kasimati@gfc.gr
Πεξαηηέξσ, ζαο ππελζπκίδνπκε φηη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην αλσηέξσ
πξφγξακκα, εθφζνλ πξνυπνηίζεηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ εηαηξηθή ζρέζε κε
αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 219 παξ.3 ηνπ λ.3463/2006 (γηα ηνπο δήκνπο) θαη ηηο
φκνηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.1 ηνπ λ.3852/2010 (γηα ηηο πεξηθέξεηεο).
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο.

H ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΤ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1) Ελληνικό Κένηπο Κινημαηογπάθος
Αξενπαγίηνπ 7, Τ.Κ. 11742 Αζήλα
(E-mails: info@mediadeskhellas.eu & anna.kasimati@gfc.gr)
2) ΕΟΕ ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ
Βχξσλνο 29, Τ.Κ. 10558 Αζήλα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕ ΕΤΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέηξνπια 3, ΤΚ 13341 Άλσ Ληφζηα
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΕΔ ηηρ Υώπαρ
5) Κ.Ε.Δ.Ε.
Αθαδεκίαο 65 θαη Γελαδίνπ 8, Τ.Κ 10678 Αζήλα
(E-mail: info@kedke.gr)
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεζνγείσλ 15, Τ.Κ 11526 Αζήλα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Ελληνική Εηαιπεία Σοπικήρ
Ανάπηςξηρ & Αςηοδιοίκηζηρ (ΕΕΣΑΑ ΑΕ.),
Μπιιέξνπ 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΖΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
8) Ανηιπποζωπεία ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ ζηην Ελλάδα
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Βαζ.Σνθίαο 2, Τ.Κ 10674 Αζήλα
(α) Αλαπιεξσηή Δπηθεθαιήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, θ. Ά. Πεξνπιάθε
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
(β) Δπηθεθαιήο Σπληνληζκνχ Γηθηχσλ Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe
Direct, θα Κ. Σφθνιε (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
9) Γπαθείο Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος ζηην Ελλάδα
Λεσθ. Ακαιίαο 8, Τ.Κ 10557 Αζήλα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Πξντζηάκελν θαη επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Λ. Αλησλαθφπνπιν
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
Εζωηεπική Διανομή:
- Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ
- Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ
- Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
-Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Υπνζηήξημεο
-Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζην
site ηνπ Υπνπξγείνπ, ζηε δηαδξνκή: To Υπνπξγείν-Πνιηηηθέο θαη ΓξάζεηοΓηεζλή θαη Δπξσπατθά Θέκαηα ΟΤΑ-Πξνγξάκκαηα & ΣπλεξγαζίεοΔλεκεξψζεηο-Αλαθνηλψζεηο)
-Γ/λζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Τκήκα Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
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