
Mida programmi raames toetatakse?
Piiriüleseid koostööprojekte kultuuri- ja 
loomeorganisatsioonide vahel ELis ja väljaspool.

Võrgustikke, mis aitavad kultuuri- ja loomesektorite 
konkurentsivõimet tugevdada ning rahvusvahelisel 
areenil tegutseda.

Kirjandusteoste tõlkimist ja reklaami ELi turgudel.

Kultuurikorraldajate platvorme, mille eesmärgiks 
on reklaamida kujunemisjärgus kunstnikke ning 
stimuleerida tõeliselt euroopalikku kultuuri- ja 
kunstitööde kavandamist.

Audiovisuaalsektori esindajate võimekuse 
arendamist ja erialast koolitust

Euroopa kinodele, televisiooniturgudele ja 
muudele platvormidele ilukirjanduse, animafilmide, 
loovdokumentaalide ja videomängude loomist.

Audiovisuaalsete tööde levitamist ja müüki 
Euroopas ja väljaspool.

Euroopa filme tutvustavaid filmifestivale.

Rahvusvaheliste filmide ühistootmist   
toetavaid fonde.

Publiku teadlikkuse tõstmist filmi valdkonnas ja 
huvi suurendamist Euroopa filmide vastu erinevate 
sündmuste kaudu.

Euroopa Liidu kultuuri- ja  
loomesektorite programm

2014-2020

Loov Euroopa toetab samuti … 
Euroopa kultuuripealinnu ja Euroopa 
kultuuripärandi märgist;

Euroopa auhindu kirjanduse, arhitektuuri, 
kultuuripärandi, filmikunsti ning rokk- ja 
popmuusika valdkonnas.

2016. aastast alates hakkab Loov Euroopa hõlmama 
ka 121 miljoni euro suurust finantstagatise 
vahendit, et lihtsustada kultuuri- ja loomesektorite 
juurdepääsu rahastamisvahenditele.

Kust leida täiendavat teavet?
http://ec.europa.eu/creative-europe 
#CreativeEurope

Kuidas saab toetust taotleda?
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja  
Kultuuri Täitevasutus
http://eacea.ec.europa.eu 
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Mida see minu jaoks tähendab?
Filmiloojad, levitajad, müügiesindajad ja 
muud audiovisuaalsektori esindajad saavad 
toetust tuhandete Euroopa filmide loomiseks, 
reklaamimiseks ja levitamiseks.

Filmihuvilised saavad nautida kõikjalt Euroopast 
pärinevaid filme sadades kinodes ja arvukatel 
festivalidel.

Kuni 250 000 kunstnikku ja kultuuritöötajat 
saavad toetust oma teoste levitamiseks raja taga.

Tuhanded loomeorganisatsioonid ja 
audiovisuaalsektori esindajad omandavad uusi 
oskusi ja tugevdavad oma võimekust rahvusvahelisel 
areenil tegutsemiseks.

Kirjastajad saavad toetust üle 4500  
kirjandusteose tõlkimiseks.

Lugemishuvilised saavad võimaluse nautida oma 
lemmikuid välisautoreid enda emakeeles.

Programmist rahastatud projektid jõuavad 
miljonite inimesteni.

Kultuuri- ja loomesektoritel on tugev 
potentsiaal Euroopa tööhõive ja 
majanduskasvu edendamiseks. Tänu ELi 
vahenditele saavad tuhanded kunstnikud raja 
taga tegutseda ning uute sihtgruppideni jõuda. 
Ilma sellise abita oleks neil raske või võimatu 
uutele turgudele siseneda.

Androulla Vassiliou
Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse  
ja noorte volinik

Miks Loov Euroopa?
Kultuuri- ja loomesektorid esindavad Euroopa ülimalt 
rikast ja mitmekesist kultuuripärandit
ning panustavad meie kogukondade arengusse.  
Need sektorid mängivad olulist rolli Euroopa 
majanduses ning aitavad kaasa majanduskasvule ja 
töökohtade loomisele.

Loov Euroopa võimaldab seitsme aasta jooksul  
1,46 miljardi euro suurust toetust Euroopa 
kultuuri- ja loomesektorite tugevdamiseks.

Programm:

   kaitseb ja edendab Euroopa kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust ning soodustab Euroopa  
kultuurilist rikkust;

   aitab kaasa Euroopa eesmärgile saavutada arukas, 
säästev ja kaasav majanduskasv;

   aitab kultuuri-ja loomesektoritel kohaneda 
digitaalajastu ja üleilmastumisega;

   avab ukse uute rahvusvaheliste võimaluste, 
turgude ja sihtrühmade juurde;

   toetub programmide MEDIA, MEDIA Mundus ja 
Kultuur edule.

Kujutle. Loo. Jaga.


