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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027»:
Διαδικτυακά Σεμινάρια του Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» Κύπρου (9
& 17 Μαΐου 2022)
Σχετ: Το από 2/5/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Δημιουργική
Ευρώπη Κύπρου
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος,
αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο, σας γνωρίζουμε ότι με στόχο την
υποστήριξη των φορέων που δραστηριοποιούνται στους πολιτιστικούς και
δημιουργικούς τομείς για την υποβολή των προτάσεων τους για
χρηματοδότηση, το Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη» Κύπρου διοργανώνει
διαδικτυακά σεμινάρια παρουσίασης των οριζόντιων προτεραιοτήτων του
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027».
Τα εργαστήρια, τα οποία θα φιλοξενήσουν εμπειρογνώμονες του
κλάδου, στοχεύουν:
να βοηθήσουν τους πολιτιστικούς οργανισμούς να κατανοήσουν τις
οριζόντιες προτεραιότητες του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»,
οι οποίες ενδείκνυται να προωθούνται σε όλες τις προτάσεις,
• να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές των δικαιούχων να εντάξουν αυτές τις
οριζόντιες προτεραιότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προτάσεις
τους, έτσι ώστε οι αιτήσεις τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
•

Τα εργαστήρια για τις Οριζόντιες Προτεραιότητες του προγράμματος
Δημιουργική Ευρώπη» δίνουν την ευκαιρία στους δυνητικούς δικαιούχους να:
•
•

μάθουν περισσότερα για το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»
γενικά,
ενημερωθούν και να κατανοήσουν τις οριζόντιες προτεραιότητες που
αφορούν όλες τις Προσκλήσεις για Χρηματοδότηση όπως «Περιβάλλον
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•
•
•
•

και Κλιματική Αλλαγή», «Κοινωνική Συνοχή και Ισότητα Φύλων» και
«Πολιτισμός στις Ευρωπαϊκές Εξωτερικές Σχέσεις»,
ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στη συγγραφή των προτάσεών τους
για χρηματοδότηση,
ενημερωθούν για καλές πρακτικές από προηγούμενα επιτυχημένα
έργα,
ανταλλάξουν ιδέες με συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στο
δημιουργικό τομέα,
βρουν έμπνευση για πιθανά έργα συνεργασίας.

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης
μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Δημιουργική Ευρώπη": Οριζόντιες
Προτεραιότητες – Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 9 Μαΐου, 10:00-11:30, με προσκεκλημένες ομιλήτριες τις κ.κ.
Maria Hansen και Irene Garofalo, Executive Director και Community
Administrator αντίστοιχα, του ευρωπαϊκού δικτύου ELIA, το οποίο
δραστηριοποιείται στον τομέα της ανώτερης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Οι
δύο ομιλήτριες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού
έργου SHIFT - Shared Initiatives For Training στο πεδίο της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας, καθώς και βέλτιστες πρακτικές προσέγγισης των πιο πάνω
οριζόντιων προτεραιοτήτων που συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις
προσκλήσεις του προγράμματος "Δημιουργική Ευρώπη", και τις οποίες κάθε
Οργανισμός που ενδιαφέρεται να αιτηθεί θα πρέπει να αναπτύξει. Το
σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM και για τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, απαιτείται εγγραφή στον εξής
σύνδεσμο:
https://forms.gle/o5mMMwMQQq7bopfD6
Το
δεύτερο
διαδικτυακό
σεμινάριο
με
θέμα
«Ευκαιρίες
Χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Δημιουργική
Ευρώπη": Οριζόντιες Προτεραιότητες – Κοινωνική Συνοχή και Ισότητα
Φύλων», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαΐου, 11:00 - 12:30, με
προσκεκλημένες ομιλήτριες τις Sophie Dowden και Marta Keil. Το σεμινάριο
θα πραγματοποιηθεί, επίσης, μέσω της πλατφόρμας ZOOM και για τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, απαιτείται εγγραφή στον εξής
σύνδεσμο:
https://forms.gle/MEX9fcY8zqXs7bv66
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή των δράσεών 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 του άρθρου 203 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες), όπου
προβλέπεται η σχετική χορήγηση της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του
άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005.
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και
διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Κοινοποίηση:
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
5) ΚΕΔΕ
(E-mail: info@kedke.gr)
6) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
7) ΠΕΔ της Χώρας
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Υπηρεσία Συντονισμού
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ΔράσειςΔιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
7. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
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