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Vatandaşlarımıza ne sunuyor:
• Film yapımcıları, dağıtımcılar, satış temsilcileri ve diğer görsel-
işitsel profesyoneller binlerce Avrupa filminin geliştirilmesi, tanıtımı 
ve dağıtımı için sağlanan fonlardan yararlanacak

• Sinemaseverler tüm Avrupa’da yüzlerce sinemada ve festivalde 
tüm Avrupa’dan filmleri izleyebilecek

• 250.000 sanatçı ve kültür profesyoneline çalışmalarını sınır ötesi 
paylaşmaları için destek sağlanacak

• Binlerce kreatif kurum ve görsel-işitsel profesyonel yeni beceriler 
kazanacak ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterme kapasiteleri 
güçlenecek

• Yayıncılar, 4.500’ün üzerinde edebi eseri tercüme etmek için 
fondan destek alacak

• Kitapseverler sevdikleri yabancı yazarları kendi dillerinde 
okuyabilecek

• Program tarafından finanse edilen projeler sayesinde binlerce 
kişiye ulaşılacak



Kültürel ve Yaratıcı Sektörler Programı olan Yaratıcı Avrupa, 1 Ocak 2014 - 
31 Aralık 2020 döneminde 1.462.724.000 Avroluk bütçe ile uygulanacaktır. 
Programın temel hedefleri; Avrupa kültür ve dil çeşitliliğinin korunması, 
geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması, 
akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek Avrupa kültür ve 
yaratıcı sektörlerin, özellikle görsel-işitsel sektörün, rekabet edebilirliğinin 
güçlendirilmesi olarak tanımlanmıştır. Yaratıcı Avrupa Programının Ulusal 
Koordinasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Program 3 alt programdan oluşmaktadır:

a. MEDYA alt programı (ülkemiz başvuru sahiplerine belirli alanlarda 
destek sağlanmaktadır): 

• Görsel işitsel alandaki meslek sahiplerinin yetenek kazanım ve 
geliştirmelerinin kolaylaştırılması,

• Dijital teknolojinin kullanımı da dâhil şebekelerin geliştirilmesi,

• Avrupa görsel işitsel eserlerinin geliştirilmesi için görsel işitsel alandaki 
operatörlerin kapasitelerinin artırılması,

• İşletmeler arası (B2B) değişimin desteklenmesi,

• Ulus aşırı pazarlama, markalaşma, dağıtım ve görsel işitsel eserlerin 
sergilenmesi yoluyla tiyatronun desteklenmesi,

• Tiyatro harici alanlarda ulus aşırı pazarlama, markalaşma ve görsel işitsel 
eserlerin dağıtımının desteklenmesi,

• Tanıtım, film okuryazarlığı ve festivaller yoluyla Avrupa görsel işitsel eserlere 
erişim ve ilginin artırılarak seyirci/dinleyici gelişiminin desteklenmesi,

• Yeni iş modellerinin ortaya çıkmasının desteklenmesi.

b. Kültür alt programı: 

• Dijital teknolojiye uyum, seyirci/dinleyici gelişimine yönelik yenilikçi 
yaklaşımların test edilmesi ile yeni iş ve yönetim modellerinin test edilmesi 
dâhil kültürel ve yaratıcı sektörlerin güçlendirilmesine katkı sağlayan 
yetenek ve bilginin kültürel ve yaratıcı aktörlere aktarılmasını sağlayacak 
eylemlerin desteklenmesi,

• Kültürel ve yaratıcı aktörlerin uluslararası işbirliğinin desteklenmesi,

• Mesleki fırsatlara erişimi kolaylaştırmak için Avrupa kültürel ve yaratıcı 
örgütlerin güçlendirilmesine destek verilmesi,

• Uluslararası tur, sergi ve festivallerin desteklenmesi,

• Avrupa edebi eserlerinin dolaşımının desteklenmesi,

• Avrupa kültürel ve yaratıcı eserler ile somut olan ve olmayan kültürel mirasa 
erişim ve ilginin arttırılarak seyirci/dinleyici gelişiminin desteklenmesi.

c. Sektör Ötesi Ayak “garanti fonu”:

• Kültürel ve yaratıcı sektörlerde KOBİ’lerin finansmana erişiminin 
kolaylaştırılması,

• Kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’lere finansman sağlayan katılımcı 
mali aracı kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi.
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Neyi Destekliyor?
• AB içinde ve dışında kültürel ve kreatif kurumlar arasındaki sınır ötesi 
işbirliği projeleri 

• Milletlerarası çalışma ve rekabet gücünü arttırmak için kültürel ve yaratıcı 
sektörlere yardım eden işbirliği yapıları

• Edebi eserlerin tercümesi ve AB pazarlarında tanıtım/Görsel-işitsel 
eserlerin Avrupa ve dışında dağıtımı ve satışı

• Yeni yetenekleri destekleyen ve kültür-sanat alanında gerçek bir Avrupa 
programı oluşmasını sağlayan kültürel kurum ve platformları

• Görsel-işitsel alanda çalışma yapan profesyoneller için kapasite 
oluşturma ve mesleki eğitim

• Avrupa sineması, televizyon piyasaları ve diğer platformlar için kurgu, 
animasyon, yaratıcı belgeseller ve bilgisayar oyunlarının geliştirilmesi

• Avrupa filmlerinin tanıtımını yapan filmlerin film festivalleri

• Uluslararası alanda ortak film yapımları

• Sinema okuryazarlığını teşvik etmek ve çeşitli etkinliklerle Avrupa 
filmlerine olan ilgiyi arttırmak için izleyicinin geliştirilmesi


