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Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
Α.Π. 8158

Προς:
1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του
Κράτους
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων
β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης
2) ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ‘∆ηµιουργική Ευρώπη, 2014-2020’:
Στήριξη της Ένταξης των Προσφύγων
ΣΧΕΤ: Τα υπ’ αριθ. 4378/12-2-2016, 39075/9-11-2015, 30183/31-8-2015,
51787/23-12-2013, 23679/16-2014 & 35363/18-9-2014 έγγραφά µας
1. Γενικά
Ένας από τους κύριους στόχους του προγράµµατος «∆ηµιουργική Ευρώπη»
είναι η διασφάλιση, η ανάπτυξη και η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισµικής
και γλωσσικής πολυµορφίας. Την ώρα που η Ευρώπη δέχεται πλήθος
προσφύγων, η στήριξη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ.
Τον Νοέµβριο του 2015, το Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας, Νεολαίας,
Πολιτισµού και Αθλητισµού επαναβεβαίωσε ότι ο διαπολιτισµικός διάλογος
µέσω του πολιτισµού και των τεχνών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την
ένταξη των προσφύγων. Ο πολιτισµός και ο κινηµατογράφος µπορούν να
γεφυρώσουν τις αποστάσεις και να βελτιώσουν την αµοιβαία κατανόηση
µεταξύ του πληθυσµού της χώρας υποδοχής και των προσφύγων.
2. Στόχοι της πρόσκλησης
Γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η
στήριξη πολιτιστικών, οπτικοακουστικών και διατοµεακών σχεδίων µε στόχο
τη διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, τη
βελτίωση της αµοιβαίας πολιτισµικής κατανόησης και την προαγωγή του
1

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28/4/2016

διαπολιτισµικού και του διαθρησκευτικού διαλόγου, της ανεκτικότητας και του
σεβασµού των άλλων πολιτισµών. Προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι ένας
περιορισµένος αριθµός κοινοπραξιών υψηλής ποιότητας απαρτιζόµενων από
φορείς που εργάζονται στους δηµιουργικούς και πολιτιστικούς τοµείς, οι
οποίοι θα δηµιουργήσουν και θα δοκιµάσουν πρωτοβουλίες σχεδιασµένες για
τη στήριξη της ένταξης των προσφύγων στις συµµετέχουσες χώρες και θα
ανταλλάξουν τα αποτελέσµατά τους και οι οποίοι θα αναφέρονται ως
∆ηµιουργικές Συνεργασίες.
Ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι η δηµιουργία διεθνικών
πολιτιστικών και οπτικοακουστικών σχεδίων τα οποία µπορούν:
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να κοινωνικοποιηθούν και να
εκφραστούν χωρίς κατ' ανάγκη να µιλούν αµέσως τη γλώσσα της
χώρας υποδοχής·
να αποτελέσουν πλατφόρµες µάθησης, υπό την ευρύτερη έννοια,
προάγοντας τον σεβασµό και την κατανόηση για την ποικιλοµορφία, τις
διαπολιτισµικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται µε την
ιδιότητα του πολίτη, τις δηµοκρατικές αξίες και την ιδιότητα του πολίτη·
να παράσχουν στους πολίτες της ΕΕ την ευκαιρία να ανακαλύψουν, να
κατανοήσουν και να διδαχθούν από τις αξίες και τους πολιτισµούς των
προσφύγων και, ταυτόχρονα, να ανακαλύψουν εκ νέου και να
εµπλουτίσουν τις δικές τους αξίες και τον δικό τους πολιτισµό·
να στηρίξουν την προβολή και την από κοινού δηµιουργία πολιτιστικών
ή/και οπτικοακουστικών έργων ανά την Ευρώπη·
να παράσχουν τη δυνατότητα συνεργασίας µε οργανισµούς σε άλλους
τοµείς ώστε να παροτρύνουν µια περιεκτικότερη, ταχύτερη,
αποτελεσµατικότερη και πιο µακροπρόθεσµη απάντηση στην
παγκόσµια αυτή πρόκληση.
3. Κριτήρια επιλεξιµότητας
Επιλέξιµοι αιτούντες για συµµετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι:
Νοµικά πρόσωπα µε πείρα όσον αφορά τους στόχους της
πρόσκλησης, τα οποία δραστηριοποιούνται στους πολιτιστικούς και
δηµιουργικούς τοµείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισµού
αριθ. 1295/2013.
Η κοινοπραξία µπορεί να περιλαµβάνει επίσης οργανισµούς από
άλλους τοµείς, όπως τον δηµόσιο τοµέα, τον τοµέα της εκπαίδευσης,
τον τοµέα της υγείας, τον κοινωνικό τοµέα, ή άλλους συναφείς τοµείς,
οι οποίοι πρέπει να συµµετάσχουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων.
Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιµα
Επιλέξιµες για συµµετοχή είναι µόνον αιτήσεις οι οποίες αφορούν νοµικά
πρόσωπα εγκαταστηµένα στις ακόλουθες χώρες:
τα 28 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τα κράτη ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία και Νορβηγία,
2

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28/4/2016

τις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, Αλβανία, Σερβία,
Μαυροβούνιο και πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας,
τις δυνητικά υποψήφιες χώρες: Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
άλλες χώρες οι οποίες συµµετέχουν στο υποπρόγραµµα Πολιτισµός:
Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία.
Οι αιτούντες σχηµατίζουν κοινοπραξία απαρτιζόµενη από τρεις (3)
τουλάχιστον εταίρους σε δύο τουλάχιστον χώρες, η οποία αποτελείται από
έναν επικεφαλής αίτησης και εταίρους. Τουλάχιστον ο επικεφαλής αίτησης (ο
συντονιστής) και ένας εκ των εταίρων πρέπει
να είναι νόµιµα εγκαταστηµένος σε µια από τις χώρες που αναφέρονται
ανωτέρω·
να είναι πολιτιστικός ή οπτικοακουστικός φορέας, ο οποίος
δραστηριοποιείται στους πολιτιστικούς και δηµιουργικούς τοµείς, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισµού αριθ. 1295/2013.
Οι λοιποί αιτούντες µπορούν να προέρχονται από άλλους συναφείς
τοµείς και να είναι νόµιµα εγκαταστηµένοι σε οποιαδήποτε από τις
επιλέξιµες χώρες που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
οργανισµού που είναι επικεφαλής της αίτησης για λογαριασµό όλων των
αιτούντων
4. Κριτήρια απονοµής
Τα κριτήρια ανάθεσης για τη χρηµατοδότηση µιας αίτησης είναι τα εξής:
Συνάφεια της ιδέας του σχεδίου και σχετικές στρατηγικές (40 βαθµοί)
Στο πλαίσιο των κύριων στόχων της παρούσας πρόσκλησης, το συγκεκριµένο
κριτήριο αξιολογεί σε ποια έκταση το σχέδιο και η σύµπραξη θα συµβάλουν
και θα βοηθήσουν στην ένταξη των προσφύγων στην ΕΕ και στην παροχή
ευκαιριών προς τους πολίτες της ΕΕ, ώστε να γνωρίσουν και να κατανοήσουν
τον πληθυσµό των µεταναστών µέσω πολιτιστικών και δηµιουργικών µέσων,
συµπεριλαµβανοµένων ταινιών και οπτικοακουστικών δηµιουργιών.
Ποιότητα του περιεχοµένου του σχεδίου και δραστηριότητες της
δηµιουργικής σύµπραξης (30 βαθµοί)
Το συγκεκριµένο κριτήριο αξιολογεί τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου στην
πράξη (ποιότητα των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων καθώς και
ρυθµίσεις εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργικής σύµπραξης).
∆ιάδοση και δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου (30 βαθµοί)
Το συγκεκριµένο κριτήριο αξιολογεί την επικοινωνιακή προσέγγιση του
σχεδίου όσον αφορά τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατά του και την
ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών µε άλλους οργανισµούς ή οµάδες που
επιδιώκουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα που αφορούν τους πρόσφυγες.
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Στόχος είναι να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσµάτων του
σχεδίου, δηµοσιοποιώντας τα όσο το δυνατόν ευρύτερα σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η ακτίνα επιρροής τους να
ξεπερνά όσους σχετίζονται άµεσα µε το σχέδιο και ο αντίκτυπός τους να
υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής του σχεδίου.
5. Προϋπολογισµός
Το ύψος των επιχορηγήσεων θα κυµαίνεται από 100.000 έως 200.000 ευρώ.
Το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ανέρχεται σε 80% του επιλέξιµου
κόστους. Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη συγχρηµατοδότηση
σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 1,6
εκατοµµύριο ευρώ και αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν 8-12 σχέδια.
6. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι τις 28 Απριλίου 2016.
Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το συνοδευτικό υλικό της παρούσας
πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να λάβουν από την εξής
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες από τα
καθ’ ύλην αρµόδια εθνικά σηµεία επαφής:
Υπο-πρόγραµµα Πολιτισµός:
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ερµού 17, 105 63 Αθήνα
Τηλ.: 210 3230894, 210 3230675
E-mail: ced.greece@culture.gr
Επικοινωνία: Φλώρου Α.Μ., Σπανός Κ.
Υπο-πρόγραµµα MEDIA:
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου
Υπόψιν κας Άννας Κασιµάτη
Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα,
Τηλ. 210 32 34 414
Fax 210 32 34444
E-mails: info@mediadeskhellas.eu - anna.kasimati@gfc.gr
Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε
αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και τις

4

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28/4/2016

όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης
(E-mail: ced.greece@culture.gr)
2) Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου
Αρεοπαγίτου 7, Τ.Κ. 11742 Αθήνα
(E-mails: info@mediadeskhellas.eu & anna.kasimati@gfc.gr)
3) Ειδική Υπηρεσία Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣ∆Α (Τοµέας
Εσωτερικών)
(E-mails: pgavogianni@mou.gr, dkambouras@mou.gr)
4) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
5) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
6) ΠΕ∆ της Χώρας
7) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr)
8) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
11) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
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Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
12) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,
Επικεφαλής
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς

Κέντρων

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γ.
Μουζάλα
3. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη
5. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής
Υποστήριξης, κ. Κ. Θεοδωρόπουλου
6.
∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ∆ράσεις∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & ΣυνεργασίεςΕνηµερώσεις-Ανακοινώσεις)
7. ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων)
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