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01. 

BEVEZETÉS 
 
 

A Jelentés a Kreatív Európa által 2018-ban elért eredményeket ismerteti, összhangban a program azon 
küldetésével, hogy megőrizze a kulturális sokszínűséget és erősítse a kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességét, különös tekintettel az audiovizuális ágazatra. A jelentés bemutatja az elvégzett 
tevékenységek széles körét és az elért eredményeket, ezzel szemléltetve a Kreatív Európa program egészének 
az értékét, amely meghaladja az egyes részek összegét. 

A program eredményeit egyszerre kell kulturális és művészi értékük, valamint gazdasági értékük 
szempontjából értékelni, ami jelzi a kulturális és kreatív ágazatok kettős jellegét. Az értékeléshez különböző 
forrásokból, többek között a program kedvezményezettjeitől származó minőségi és mennyiségi 
bizonyítékokra támaszkodtunk, és adott esetben teljesítménymutatókat is használtunk. 

 
Ez a monitoring-jelentés válaszképpen született a Kreatív Európa félidős értékelésének ajánlására, miszerint 
fokozni kell az eredmények évenkénti monitorozását. Célja ennélfogva az, hogy – összefüggésben az 
utódprogramról folyó megbeszélésekkel, amely a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben majd a program örökébe lép - jobban rávilágítson a program erősségeire és a továbbfejlesztést 
igénylő területekre. 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A jelentés először is megvizsgálja, hogy a Kreatív Európa program 2018-ban hogyan kísérte végig a kulturális és 

kreatív ágazatokról szóló szakpolitika fejlődését. A program közvetlen szerepet játszott a kulturális menetrend 

támogatásában és tevékenységeinek a végrehajtásában, támogatni fogja továbbá az új európai kulturális 

menetrendet. A Kreatív Európa az audiovizuális médiaszolgáltatásokról és szerzői jogról szóló irányelvek 

célkitűzéseinek megfelelően támogatta az alkotások határokon átnyúló forgalmát. 2018-ban kiemelt figyelmet 

kapott a nemek közötti egyensúly, amelyben meghatározó szerepet játszik az audiovizuális ágazat, valamint a 

kulturális örökség európai évének előmozdítása. 

 
A második fejezet bemutatja, hogyan sikerült a politikát hatékony támogatásnyújtáson keresztül átültetni a 

gyakorlatba. A Kreatív Európa hozzáadott értéket hoz létre transznacionális projektek, például koprodukciók 

támogatásával, amelyek Európa-szerte ösztönzik a kreatív szakemberek együttműködését. A program 

középpontjában a kedvezményezettek állnak, ezért folyamatosan törekszünk a végrehajtási eljárások javítására 

és egyszerűsítésére. 2018-ban ismét elköltöttük a költségvetés 100%-át. Ez annak köszönhető, hogy nagyszámú 

magas színvonalú projekt javaslatot kaptunk. A költségvetési korlátok miatt azonban számos javaslatot nem állt 

módunkban támogatni, különösen a MEDIA és a Kultúra alprogramok területén. A Bizottság javaslatot nyújtott 

be egy új Kreatív Európa programra a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan, amely ambiciózus költségvetést 

tartalmaz: a jelenlegi programhoz képest körülbelül 34%-os növekedést tervez, hogy még több lehetőséget 

teremtsen, továbbá támogassa az innovációt és kezelje az új prioritásokat. 

 
A Kreatív Európa általános célkitűzéseinek, azaz a kulturális sokszínűség megőrzésének és a versenyképesség 

erősítésének a megvalósítására tett előrelépést a 3. fejezet ismerteti. A fő teljesítménymutatókkal mért 

eredmények megmutatják különösen azt, hogyan sikerült megerősíteni a sokszínűséget – amely a kulturális és 

kreatív ágazatok számára az egyik legfőbb kihívás -, előmozdítva az európai tartalom szélesebb közönségekhez 

való eljutását. A fejezet kiemeli továbbá a gazdasági kilátásokat, bemutatva, milyen szerepet játszik a Kreatív 

Európa a minőségi garancia révén a befektetések ösztönzésében. 

 
A Kreatív Európa program a MEDIA és Kultúra alprogramokba valamint egy kulturális-kreatív ágba szerveződik. 

A 4-7. fejezetek részletesebben is megvizsgálják, milyen teljesítményt nyújtottak az egyes részek. 

 

A MEDIA az audiovizuális ágazat értékláncának kulcsfontosságú részein aktív. 2018-ban a MEDIA továbbra is 

nagymennyiségű új tartalomhoz nyújtott támogatást; fejlesztési támogatást biztosított több mint 413 filmhez, 

ami az európai filmgyártás mintegy 25%-ának felel meg. További kiemelt terület volt 2018-ban a minőségi 

tévéfilmek gyártása, amelyek megragadják az új, határokon átnyúló közönségek képzeletét. 2018. az újítások 

éve is volt a terjesztés és promóció terén: VOD platformokon elindult az európai online filmjegyzék prototípusa, 

valamint az európai művek online promóciója. 

 
A Kultúra alprogram továbbra is több száz partnerséget támogatott több ezer, Európa különböző részein 

található kulturális és kreatív szervezet között. 2018-ban 130 új partnerség jött létre a korábbi években 

elindított, de továbbra is igen aktív partnerségeken felül. Az eredmény: nemzetközi koprodukciók, közös 

alkotások, körutak, rezidensprogramok, műfordítások vagy tanulási lehetőségek formájában megjelenő 

impozáns mennyiségű projekt, ami jól szemlélteti az európai tehetség elképesztő kreativitását és fokozza a 

kulturális sokszínűséget. Emellett 2018. a kulturális örökség európai éve is volt, amelynek hangos sikeréhez a 

Kultúra alprogram is hozzájárult; a kulturális örökség európai éve 23.000 eseményen keresztül közel 12,8 millió 

embert ért el szerte Európában. 

 
A kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszközének (a továbbiakban: garanciaeszköz) eredményei felülmúlták 

a várakozásokat. Ez a piaci eszköz olyan módon egészíti ki a támogatáson alapuló finanszírozást, hogy a pénzügyi 

közvetítőket a kulturális és kreatív projekteknek való hitelezésre ösztönzi. 2018. az új eszköz működésének még 

csak a második teljes éve volt, mégis jelentős piaci igény mutatkozott iránta. Válaszképpen mozgósították az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot, hogy a garanciaeszközt egészítsék ki 60 millió euróval, ami az eredeti 

költségvetés 50%-ának felel meg. 2018-ban további három garancia megállapodást írtak alá pénzügyi 

közvetítőkkel, így év végére összesen már 12 megállapodás volt érvényben 9 résztvevő országban. 
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Más jellegű ágazatközi projektek is támogatást kaptak, ösztönözve ezzel az elszigetelt ágazati egységek közötti 

együttműködést. A legutóbbi példa, a technológia és művészet mesterképzési modul a kreativitás és a 

technológia találkozásánál tapasztalható szakképzettségi hiányosságok áthidalását szolgálja. 
 

 
KREATÍV EURÓPA 2018-BAN 

 

 

2.432 174 M EUR 100% KKV-K  

PROJEKT  KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTOTT KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSA 
 Magas felhasználási arány A kedvezményezettek többsége 

  mikro-, kis- és középvállalkozás 

 
FŐBB EREDMÉNYEK 
 
- MEGÚJULT PÁRBESZÉD 
ODAFIGYELÉS ÉS MEGOLDÁSKERESÉS 

 Az európai film fórumok inspirálják a MEDIA-t 
 A kultúra hangjai erősíti az együttműködést 

 
- KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE 
MÚLT ÉS JÖVŐ TALÁLKOZÁSA 

 23.000 megszervezett esemény 
 12,8 embert ért el 

 
PÉNZÜGYI ÉS SZABÁLYOZÓI INTÉZKEDÉS 
KÉZ A KÉZBEN 

 Irányelv elfogadása az audiovizuális szolgáltatásokról; 
 Előrelépés a szerzői jogi felülvizsgálat terén; 
 Elfogadták az új Kulturális menetrendet. 

 
A NEMEK KÖZÖTTI EGYENSÚLY FELÉ 
HOSSZÚ AZ ÚT 

 A MEDIA a nemekre vonatkozó adatok megosztásával támogatta az átláthatóságot; 
 A képzési programok résztvevőinek 50%-a nő volt, de a MEDIA pályázóinak csak 30%-a volt nő. 

 
A SOKSZÍNŰSÉG MEGŐRZÉSE 
KONKRÉT EREDMÉNYEK 

 A MEDIA 122 milliós közönséghez jutott el 
 35 film nyert 61 komolyabb díjat 
 A Music Moves Europe új művészeket kapcsolt össze új közönséggel 
 700 szervezet vett részt 2018 együttműködési projektben 

 
 

A VERSENYKÉPESSÉG MEGERŐSÍTÉSE 
ELŐRELÉPÉS 
 

 A Kreatív Európa a minőség garanciájaként működik, és szélesebb körben ösztönöz beruházásokra 
 A MEDIA támogatása 350 millió euróval egészült ki 

A Kultúra támogatása 50 millió euróval egészült ki 
 

 
A program egyszerűsítése az egyik prioritás 
A pályázók nagyra értékelt támogatást kapnak a Kreatív Európa irodáktól és az EACEA-tól 
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A KREATÍV ÉS KULTURÁLIS ÁGAZATOK 
 

A kultúra és a kreativitás napjaink társadalmaiban és európai jövőnk alakításában kettős – kulturális és gazdasági - 

szerepüknek köszönhetően központi szerepet játszanak, és pozitív hatást váltanak ki a társadalom egyéb szegmenseiben, 

mint az oktatás, az innováció vagy az egészségügy. Az audiovizuális tartalom, például a filmek és televíziós sorozatok, 

valamint a zene, irodalom, színház és az egyéb kulturális kifejezési formák a nagyhatású emberi történeteken és 

elbeszéléseken keresztül határokon átnyúló kapcsolatot teremtenek az emberek között. Ennélfogva Európa gazdag és 

sokszínű kultúrája nyomatékosan megjelenik az Unió polgárainak mindennapi életében, gazdagítva az életüket és erősítve 

egymás kölcsönös megértését. Emellett Európa kultúráját és kreativitását az egész világon elismerik, és hozzájárulnak az 

Európáról, mint kreatív földrészről alkotott kép megerősítéséhez, továbbá népszerűsítik az értékeinket. 

 
A kulturális és kreatív ágazatok teljes mértékben hozzájárulnak az Unió gazdasági fejlődéséhez. Munkahelyeket 

teremtenek és növekedést generálnak, és ezáltal kulcsszerepet játszanak Európa jövője szempontjából. A kulturális és 

kreatív ágazatok garanciaeszközén (amelyről a 7. fejezetben lesz részletesebben szó) keresztül szerzett tapasztalatok 

számos pozitív irányzatra derítenek fényt. A legújabb piaci elemzés(1) megerősíti, hogy a kulturális és kreatív ágazatok 

jelentős részt képviselnek az EU gazdaságából (az EU GDP-jének több mint 4%-a), és minőségi munkahelyeket kínálnak 

(6,7 millió munkahely), különösen a fiatalok számára. Tulajdonképpen az ágazat részesedése az EU GDP-jéből az IKT 

valamint a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatok részesedéséhez mérhető. A kulturális és kreatív vállalkozások 

alkalmazkodó képesek, felülmúlják a szolgáltató vállalkozások túlélési rátáját. 2008. óta a kulturális és kreatív ágazatok 

vállalatainak száma évi 4,3%-kal növekszik, és jelenleg az országok többségében már a szolgáltatási ágazat legalább 10%-

át teszik ki. Összességében a foglalkoztatás 2008. óta 1% éves növekedés mellett állandó volt, míg egyes ágazatokban – 

mint például az audiovizuális és a média – az éves növekedés mértéke 3%. Ráadásul az EU kereskedelmi mérlegének 

elmozdulása a kulturális javak tekintetében egy 1,85 milliárd eurós többlet irányába azt jelzi, hogy az EU kulturális javai 

iránt növekszik a globális kereslet. Az európai vállalatokat ott találjuk a vezető világmárkák között. Ugyanakkor a kulturális 

és kreatív ágazatok pozitív hatást gyakorolnak más iparágakra, amelyek ezen ágazatok kreatív tartalmától függenek, mint 

a szórakoztató elektronikai termékek, a telekommunikációs szolgáltatások és a turizmus. A Kreatív Európa támogatja a 

kulturális és kreatív ágazatokat, segítve az alkalmazkodásukat, hogy képesek legyenek kezelni az előttük álló kihívásokat 

és kiaknázni a nagyszerű lehetőségeket. Az európai kulturális és kreatív ágazatok rendkívül sokszínűek, tükrözve Európa 

különleges kulturális sokszínűségét. Ebből következik, hogy a kulturális piacok jellemzően a nemzeti és nyelvi határok 

mentén szétaprózódtak. Ez különösen jól megmutatkozik az audiovizuális ágazat vagy a zeneipar összetételében, amelyek 

kisebb független vállalatokból állnak. Ennélfogva az európai vállalatok számára kihívást jelent, hogy versenybe szálljanak 

a hollywoodi stúdiókkal vagy az online globális szereplőkel, akik élvezik a méretgazdaságosság és a hálózati hatások 

előnyeit. Ugyanakkor a sokszínűség Európai kulturális gazdagságának részét képezi, és határozott vonzerővel ruházza fel 

a kulturális és kreatív ágazatokat. Lehetőség van tehát arra, hogy növeljük a határokon átnyúló együttműködést és egyedi 

tartalmat hozzunk létre, például koprodukciós művek előállítása révén a mozi, televízió, zene, színház vagy kiadók 

számára. Ez emellett új lehetőségeket teremt a kulturális és kreatív ágazatok számára, hogy az európai polgárok között 

egymás jobb kölcsönös megértésének és az odatartozás közös érzésének a katalizátoraként jelentősebb társadalmi 

szerepet töltsenek be. 

 
A globalizáció és a digitalizálódás tovább alakítja a gazdasági és társadalmi tájképet, és jelentős hatást gyakorol a kulturális 

tartalom létrehozásának és terjesztésének a módjára. Miközben tehát a moziba járás az európaiak egyik kedvenc kulturális 

tevékenysége, átlagosan csak a közönség egyharmada vált jegyet az európai filmekre, mivel a mozi piacot továbbra is az 

amerikai produkciók uralják. Ráadásul miközben a VOD-on elérhető uniós filmek részesedése növekszik, az amerikai 

filmekhez képest kevesebb országban hozzáférhetők(2). A digitalizálódás ugyanakkor új növekedési lehetőségeket is 

teremt, pl. a zenei és audiovizuális streaming szolgáltatások új előfizetési modelljei és új típusú történetmesélés, például 

a virtuális valóság. A technológia, például a mesterséges intelligencia ugyancsak lehetővé teheti a kulturális és kreatív 

ágazatok számára az olyan alapvető kihívások kezelését, mint a szélesebb és fiatalabb közönségek elérése, valamint az 

élményeik gazdagabbá tétele. Támogatásra van tehát szükség olyan tartalom létrehozásához, amely határokon átnyúlóan 

vonzza a közönséget, valamint a különböző csatornákon keresztül történő terjesztéséhez. 

  

                                                           
1 A kulturális és kreatív ágazatok piaci elemzése Európában, Európai Beruházási Alap, 2019 
2 Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet 
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A fenntartható és változatos finanszírozáshoz való hozzáférés továbbra is kulcskérdés marad. A kultúra állami 

finanszírozása az elmúlt években az EU tagállamainak többségében visszaesett. A magánforrásokhoz való hozzáférés 

továbbra is kihívást jelent, mivel a kereskedelmi pénzügyi intézmények hagyományosan túlságosan kockázatosnak 

tekintik a kulturális projekteket, mivel a javaik, azaz a tehetség és a kreativitás immateriálisak. Például az 

adósságfinanszírozás a film finanszírozásnak csak egy marginális részét teszi ki, az európai filmek költségvetésének 

mindössze 2%-át teszi ki. 

A kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszközének megvalósítása során szerzett tapasztalatok ugyanakkor azt 

mutatják, hogy nagyszerű lehetőség kínálkozik a finanszírozási rés áthidalására. Az egyik kulcstényező, hogy az 

új lehetőségeket bemutató célzott, friss üzleti információkon keresztül megváltoztassuk a pénzügyi szektornak 

a kulturális és kreatív ágazatokról alkotott véleményét. Ez beindíthatja a beruházás és a megújult növekedés 

pozitív körforgását. 
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A KREATÍV EURÓPA PROGRAM 
 
 

A Kreatív Európa az Európai Unió kulturális és kreatív ágazatokat támogató keretprogramja, amely a 2014-2020-as 

időszakban 1,46 milliárd EUR teljes költségvetéssel rendelkezett. Három korábbi program (MEDIA, Kultúra és MEDIA 

Mundus) egyesítésével jött létre egyetlen átfogó eszközként a hatékonyság javítása, a digitalizálódás kínálta lehetőségek 

eredményesebb megragadása és a piaci szétszabdaltságának kezelése érdekében. 

 
A Program felépítése elismeri a kulturális és kreatív ágazatok különbözőségét, eltérő célcsoportjaikat és a személyre 

szabott megközelítések szükségességét. Ez az oka annak, hogy a Program két független alprogram (a MEDIA és a Kultúra) 

valamint egy kulturális-kreatív ág köré szerveződik. 

› Az 1991-ben a „Televízió határok nélkül” irányelv kiegészítésére létrejött MEDIA jelenleg ismert formájában az 

audiovizuális ágazatot célozza meg, és előmozdítja az audiovizuális tartalom (filmek, televíziós sorozatok, 

videojátékok) létrehozását valamint azt, hogy az az európai és globális közönség számára valamennyi 

terjesztési csatornán keresztül hozzáférhető legyen. 

› A Kultúra alprogram a kulturális ágazat kezdeményezéseivel foglalkozik, mint például a határokon átnyúló 

együttműködés támogatása, platformok, hálózatépítés, műfordítás, valamint olyan különleges intézkedések, 

mint az Európa kulturális fővárosai vagy az építészet, kulturális örökség, könnyűzene, kortárs zene és az 

irodalom területén kiosztott díjak. 

› A kulturális-kreatív ág valamennyi kulturális-kreatív ágazatra kiterjedően magában foglal egy garanciaeszközt 

és támogatja az országokon átívelő szakpolitikai együttműködést. Ez az ág támogatja továbbá a résztvevő 

országokban található Kreatív Európa irodákat, amelyek az érdekelteket megszólítják. 

 
A Program a kultúra és az audiovizuális ágazat területén kiegészíti a nemzeti szintű intézkedéseket, megjelenítve az EU-

nak a kulturális és kreatív területeken érvényesülő szakpolitikai prioritásait. 

 
A Kreatív Európa programban részt vehetnek az EU tagállamok és bizonyos feltételek mellett egyes nem uniós országok 

kulturális és kreatív szervezetei. Jelenleg a Kreatív Európa az uniós tagállamokat és 13 nem uniós résztvevő országot 

foglal magában. A MEDIA programban való részvétel feltétele különösen a 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv – AVMSD) való megfelelés. 
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02. 

A KREATÍV EURÓPA ELŐMOZDÍTÁSA 
 
 

A Kreatív Európa, mint finanszírozási program értéke akkor mutatkozik meg teljes egészében, ha támogatási 
intézkedéseit szakpolitikai kereten belül integrálják. Ez a fejezet rámutat, milyen szerepe van a Kreatív Európa 
programnak az Európai Unió kulturális és kreatív ágazatokat érintő politikáinak kiegészítésében. 
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A SZAKPOLITIKA FEJLESZTÉS KULCSFONTOSSÁGÚ ÉVE 
 
 
2018-ban új szakasz kezdődött, mivel az Európai Unió megerősítette a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó keretet, 

a következőkre összpontosítva: 

› Új Európai Kulturális Menetrend elfogadása, az uniós szintű együttműködés jövőképének lefektetése a közös 

kihívások eredményesebb közös kezelése érdekében; 

› Az alkotások határokon átnyúló terjesztésének ösztönzése, különösen az Audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló felülvizsgált irányelv elfogadásával, és egy új szerzői jogi irányelvről valamint a műholdas és vezetékes 

műsorsugárzásról szóló irányelvet felváltó, a műsorszolgáltató szervezetek online közvetítéseiről valamint 

televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítéséről szóló új irányelvről folyó tárgyalások előrehaladásával; 

› Egy új Kreatív Európa Program javaslat benyújtása a 2020. utáni időszakra vonatkozóan, amely az eddig elért 

eredményekre épít és a legújabb fejleményekre reagálva fokozza az erőfeszítéseket. 

 
Intézkedéseket hoztak a kulturális és kreatív ágazatok kiemelt témáival kapcsolatban. A Kulturális Örökség Európai Éve 

közös örökségünket ünnepelte, mint Európa jövőjének forrását, kiemelve annak társadalmi és gazdasági értékét. 2018-

ban emellett a Kreatív Európa elismerte a nemek közötti egyensúly stratégiai fontosságát a kreatív és kulturális 

ágazatokban, különösen az audiovizuális ágazatban, és számos intézkedést hozott ennek kezelésére. 

 
2018. során strukturált párbeszéd folyt az érdekeltekkel annak érdekében, hogy az aggályaikat és javaslataikat a 

partnerség szellemében teljes mértékben figyelembe vegyék. 

 
A következő fejezet tárgyalja a fenti területeken elért eredményeket. 
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ÚJ EURÓPAI KULTURÁLIS MENETREND 
 
 

Az uniós szintű kulturális együttműködéshez jelentősen hozzájárult és a 2018-as év egyik kulcsfontosságú eredménye 

volt, hogy a Bizottság elfogadott egy új európai kulturális menetrend (május 22.), valamint az ennek megfelelő, a Tanács 

által elfogadott következtetések a 2019–2022-re szóló kulturális munkatervről (november 27.). 

 
Az új európai kulturális menetrend (az „új európai menetrend”) reagál az európai vezetők azon felhívására, miszerint 

többet kellene tenni a kultúrán és oktatáson keresztül az összetartóbb társadalmak létrehozása érdekében, és egy vonzó 

Európai Uniót bemutató jövőképet kellene kínálni(3). Célja, hogy a  kultúrában rejlő lehetőségeket  maximálisan 

kiaknázva segítsen egy befogadóbb és igazságosabb Uniót kialakítani, támogatva az innovációt, a kreativitást és a 

fenntartható munkahelyeket és növekedést. 

 
Az új európai menetrend három stratégiai célt tűzött ki, a társadalmi, gazdasági és külső dimenziókra összpontosítva. A 

társadalmi dimenzió a kultúrában és a kulturális sokszínűségben rejlő erőt használná fel a társadalmi kohézió érdekében. 

Az egyéb célok mellett a dokumentum kiemeli, hogy Európa kulturális öröksége, mint közös erőforrásunk védelmet és 

támogatást igényel. A gazdasági dimenzió keretében az új európai menetrend előmozdítja a kulturális és kreatív 

ágazatokban a munkahelyeket és a növekedést azáltal, hogy támogatja az oktatásban a művészeteket és a kultúrát. 

Felszólít továbbá a vonatkozó készségek, például a digitális, vállalkozói, hagyományos és speciális készségek javítására, 

és az innovációt ösztönzésére a kultúra területén. A külső dimenzió a nemzetközi kulturális kapcsolatok megerősítésére 

és a kulturális örökséggel kapcsolatos együttműködés megszilárdítására összpontosít. 

 
A 2018-as Kulturális örökség európai éve során rengeteg tevékenység zajlott EU-szerte helyi, regionális és nemzeti 

szinten egyaránt. Annak érdekében, hogy ezek az erőfeszítések 2018-at követően se múljanak el nyomtalanul, az új 

európai menetrend kiemeli, hogy az Európai Bizottság javasolja hosszú-távú projektek támogatását a következő négy 

alapvető célkitűzés mentén: szerepvállalás, fenntarthatóság, védelem és innováció. 

Amint azt az új európai menetrendben bejelentették, az Európai Bizottság kulturális örökségre vonatkozó cselekvési 

tervet terjesztett elő az örökség évének a nyomon követéseként, felkérve a tagállamokat, hogy nemzeti szinten 

készítsenek hasonló terveket, és kövessék nyomon a 10 európai kezdeményezést. Az új európai menetrend tervei között 

szerepel, hogy az év eredményeit építsék be a jövőbeli uniós programokba és a kohéziós politikába. Végezetül a 

dokumentum a kulturális javak illegális kereskedelmére vonatkozó cselekvési terv révén támogatja a kulturális javak 

behozataláról szóló jövőbeli uniós rendelet végrehajtását. Megemlíti továbbá a veszélyeztetett kulturális örökséggel 

foglalkozó tudományos és szakpolitikai érdekelt felek társadalmi fórumának létrehozását. 

 
Az új európai menetrendet és munkatervet összehangolták az új Kreatív Európa programra (2021-2027) vonatkozó 

javaslatokkal. Javasolják a tagállamok fokozottabb részvételét a szakpolitikai együttműködésben, valamint a politika 

eredményeinek megvalósítását közös cselekvések révén. A tagállamok közötti nyitott koordinációs módszer eredményei 

is bekerülnek az új programba az olyan területeken, mint a nemek közötti egyenlőség, a társadalmi kohézió és az 

audiovizuális koprodukciók. 

 
A Tanács új munkaterve a már elvégzett munka eredményeit folytatja, és azokra épít. Nevezetesen lehetővé teszi, hogy 

a tagállamok folytassák a legelső kulturális menetrend elfogadását követően 2008-ban kezdeményezett párbeszédet a 

kulturális kérdésekről. 
 

  

                                                           
3  Pozsonyi nyilatkozat, 2016. szeptember 
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AZ ALKOTÁSOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TERJESZTÉSÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE 
 

A MEDIA fő célkitűzése - a digitális egységes piaci stratégiával összhangban - az európai alkotások határokon átnyúló 

terjesztésének fokozása volt, párhuzamosan az európai ökoszisztéma, értékek és kultúra védelmével és támogatásával. 

2018-ban fontos lépésekre került sor az audiovizuális ágazatra vonatkozó keret megerősítése és frissítése érdekében 

ebben a tekintetben. Az audiovizuális tartalmat érintő online kihívásokat ma már jobban kezeli az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv, amelyet 2018 novemberében fogadtak el. Nevezetesen, az irányelv 

megerősíti a lekérhető szolgáltatások szolgáltatóira vonatkozó azon kötelezettséget, hogy támogassák az európai 

alkotásokat. Az átdolgozott szabályok egyértelmű kötelezettségként róják az érintett szolgáltatókra, hogy az európai 

alkotások legalább 30%-os arányban szerepeljenek a műsorkínálatukban, és biztosítsák, hogy ezek az alkotások 

hangsúlyos helyen jelenjenek meg. Ezáltal biztosítható minden tagállamban az európai alkotások egy minimális szintű 

jelenléte. 

 
Emellett 2018 decemberében politikai megállapodás jött létre az online közvetítésekről valamint rádiós és televíziós 

műsorok továbbközvetítéséről szóló irányelvről. Az új szabályok elősegítik majd a rádiós és televíziós műsorok szélesebb 

körű terjesztését az Európai Unióban, és megkönnyítik az európai műsorszolgáltatók számára, hogy bizonyos műsorokat 

online is elérhetővé tegyenek, illetve a továbbközvetítő szervezetek több rádió és televízió csatornát kínáljanak a 

különböző tagállamokból (4). 

 
Jelentős előrelépés történt 2018-ban a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló javasolt irányelvről folytatott 

tárgyalásokon is, mivel a Tanács és az Európai Parlament elfogadták megbízásaikat. Az irányelv egyik célja több határokon 

átnyúló és online hozzáférést biztosítani a polgárok számára a szerzői joggal védett tartalomhoz, különösen az 

audiovizuális és kereskedelmi forgalomból kivont művekre vonatkozó engedélyek beszerzésének a megkönnyítése révén. 

A Bizottság segítette a társjogalkotókat a 2018 októberében kezdődött, intenzív háromoldalú tárgyalások során (5). 

További eredmény volt az online tartalomszolgáltatásoknak a határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló rendelet, amely 

lehetővé teszi az európaiak számára, hogy online tartalomszolgáltatásokat vegyenek igénybe az EU-ban tett utazásaik 

során. A rendelet alkalmazásának kezdete 2018. április 1. 

 
A szabályozási eszközök és a finanszírozási támogatás tehát kölcsönösen erősítik egymást a határokon átnyúló terjesztés 

megerősítése felé vezető úton. A megerősített szabályozási keret a MEDIA célkitűzéseivel összhangban alátámasztja az 

európai alkotások jelenlétét és láthatóságát. A MEDIA ugyanakkor kiegészíti a változó szabályozási keretrendszert azáltal, 

hogy a nagy terjesztési potenciállal rendelkező projektek támogatása érdekében elősegíti az értéklánc mentén az 

együttműködést. 

 
Ezen kívül a Bizottság 2018-ban nyitott koordinációs módszer alkalmazásával támogatta a tagállamok között az európai 

filmek terjesztésének javításáról folyó párbeszédet. Ez a folyamat elvezetett egy legjobb gyakorlatokon alapuló gyakorlati 

eszköztár összeállításához a politikai döntéshozók, ipari szereplők és alkotók részére, hogy ösztönzést nyújtson számukra 

a támogatási rendszerek megtervezése vagy a filmgyártás során. A csoport 10 ajánlást készített. Ezek között szerepel 

többek között a filmek promóciójának fokozása, például a szereplők részvételével zajló promóciós turnék szervezésével, 

az adatok megosztása és felhasználása a célközönség jobb elérése érdekében, és a koprodukciók ösztönzése.  

 
 
  

                                                           
4 Sikeres tárgyalásokat követően 2019. április 17-én elfogadták a 2019/789/EU irányelvet 
5Sikeres tárgyalásokat követően 2019. április 17-én elfogadták a 2019/790/EU irányelvet  
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AMBICIÓZUSABB KREATÍV EURÓPA (2021-2027) 
 
 

A Bizottság 2018 májusában előterjesztett egy javaslatot egy, a 2020-at követő időszakban érvényes új Kreatív Európa 

programra, és ennek szövegéről tárgyalások kezdődtek az EU valamennyi illetékes intézménye és testülete részvételével. 

A javaslat a jelenlegi program eredményeire épít, ugyanakkor a kulturális és kreatív ágazatok átalakulásának kezelése 

érdekében erősíti a reagálást.  Ennek érdekében további forrásokat és a meglévő intézkedések megerősítését ötvözi új 

tevékenységek és innovatív megközelítések bevezetésével. Az új Kreatív Európa Program a megfelelő támogató 

intézkedések finanszírozásával hozzájárul majd az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv és az új európai 

kulturális menetrend céljainak a megvalósításához. 

 
Az Európai Bizottság a következő hosszú-távú uniós költségvetésből (2021-2027) 2018-ban 1,85 milliárd EUR 

finanszírozást javasolt a Kreatív Európa program számára, ami a jelenlegi programhoz képest mintegy 34%-os 

növekedést jelent, különösen a MEDIA és a Kultúra alprogramok számára. A javaslat megőrizte a program meglévő 

felépítését, azaz a két alprogramot és a kulturális-kreatív ágat, amelyeket az alábbiakban mutatunk be. 

 
1. MEDIA: 

 
1 081 milliárd euróból audiovizuális projekteket finanszíroznának, és ösztönöznék az európai audiovizuális ágazatban a 

versenyképességet. A MEDIA továbbra is támogatná a készségek és tehetség fejlesztését, valamint az európai filmek, 

televíziós műsorok és videojátékok fejlesztését, terjesztését és promócióját. Az átfogó cél az audiovizuális alkotások 

áramlásának és fogyasztásának az ösztönzése az EU-n belül és kívül azzal a céllal, hogy javuljon az ágazat 

versenyképessége és a közönség megismerje Európa kulturális sokszínűségét. Hangsúlyt kapna a hálózatok ereje és az 

együttműködés. A meglévő Europa Cinemas hálózat, a program egyik legnagyobb sikerének a bővítését tervezzük, és 

erre a példára alapozva új hálózatokat tervezünk fesztiválokhoz és VOD szolgáltatásokhoz. Az elkövetkező években több 

pénzt fektetnénk az európai alkotások és innovatív történetmesélés, többek között a virtuális valóság nemzetközi 

promóciójába és terjesztésébe. Az európai filmek VOD-on hozzáférhető online jegyzéke továbbra is működne, hogy 

erősítsük az európai alkotások áramlását. 

 

2. KULTÚRA: 

 
Az új költségvetésből 609 millió eurót juttatnának Európa kulturális és kreatív ágazatainak a támogatására. 

Együttműködési projektek, hálózatok és platformok létesülnének, hogy Európa-szerte összekössék egymással a 

tehetséges művészeket és kulturális szervezeteket, és megkönnyítsék az alkotók és szakemberek számára a 

határokon átnyúló együttműködést. Új intézkedéseket vezetnénk be, például egy mobilitási rendszert művészek 

számára és bizonyos ágazatok - mint például a zene, kiadói tevékenység vagy építészet - célzott támogatását, 

hogy fokozzuk a program strukturális hatását. Támogatást kapnának olyan különleges intézkedések, mint az 

Európa kulturális fővárosai, az „Európai Örökség” cím, az EU kulturális díjai vagy a nagy földrajzi lefedettséggel 

rendelkező európai kulturális szervezetek. Megerősítenénk a nemzetközi dimenziót, többek között nemzetközi 

promócióval és export támogatással. 

 
3. A KULTURÁLIS ÉS MÉDIA ÁGAZATOKBAN: 

 

 
160 millió euróból támogatnánk azokat a tevékenységeket, amelyek egészében foglalkoznak a kulturális és 

kreatív ágazatokkal. Ösztönöznénk a szakpolitikai együttműködést és a tájékoztatást, többek között határokon 

átnyúló tapasztalatcsere és támogató intézkedések révén. Kreatív innovációs labort létesítenénk a kulturális és 

kreatív ágazatok találkozási pontjait érintő innovációk ösztönzésére, többek között technológiák felhasználása 

révén, valamint a tartalom hozzáférhetővé tétele, terjesztése, népszerűsítése és monetizálása érdekében. Az új 

program támogatná a hírmédia ágazatot a pluralizmuson és sokféleségen alapuló média támogatása érdekében, 

erősítve a minőségi újságírást és a médiaműveltséget. A Kreatív Európa programirodák továbbra is támogatást 

élveznének. Míg ez az ág korábban a garanciaeszközön keresztül támogatta a finanszírozáshoz való hozzáférést, 

ez a jövőben az InvestEU Alapon, egy új központosított eszközön keresztül valósulna meg, a Kreatív Európa 

programon kívül. 
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MEGÚJULT PÁRBESZÉD AZ ÉRDEKELTEKKEL 
 

Az Európai Bizottság egyik elsődleges feladatának tartja a folyamatos és strukturált párbeszéd fenntartását a Kreatív Európa program 

érdekeltjeivel. Mivel a kulturális és kreatív ágazatok mélyreható átalakuláson ennek keresztül, a párbeszéd létfontosságú egy közös 

jövőkép kialakításához. Ennek során eszmét cserélnek a legújabb fejleményekről, a hangsúlyt a jövőbeni prioritásokra és az innovációs 

lehetőség felderítésére fektetve. 

 

Az érdekeltekben – akik között megtalálhatók iparági vezetők, képviseleti szervezetek, helyi, nemzeti és nemzetközi finanszírozó 

testületek – idővel kialakult a Kreatív Európa programmal kapcsolatban a tulajdonosi szemlélet és a közösségi érzés, köszönhetően az 

így kialakult szoros kapcsolatoknak. 

 

Tehát az érdekeltekkel folytatott párbeszéd a program elválaszthatatlan részévé vált, és segít kijelölni a további fejlődési útját, továbbá 

biztosítani a program relevanciáját és hozzáadott értékét. A párbeszéd ugyanakkor lehetőség is a Bizottság számára arra, hogy az uniós 

szakpolitikák tágabb kontextusáról, például az EU egyéb releváns programjaival való szinergiákról eszmét cseréljen. 

 

A következő fejezet bemutatja, hogyan szervezi meg a MEDIA és a Kultúra az érdekeltekkel folytatott párbeszédet. 

 
EURÓPAI FILMFÓRUM 
 

Az Európai Filmfórum egy strukturált párbeszéd az érdekeltekkel, amelynek célja stratégiai irányvonalak kialakítása az audiovizuális 

ágazat megerősítésére a digitális korszakban. Egész évben folynak a megbeszélések, kihasználva a fesztiválok kínálta lehetőséget, 

amelyeken a teljes ágazat képviselteti magát. 

 

2018-ban elmélyült az eszmecsere arról a kérdésről, hogy vajon mi kerüljön a Kreatív Európa MEDIA alprogramjának középpontjába 

2020-at követően, mivel az új program előkészületeit időben meg kell kezdeni. A fórum nagyszerű környezetet biztosított az ipari 

értéklánc különböző pontjairól érkező képviselőkkel – többek között producerek, terjesztők, filmszínházak, műsorszolgáltatók és online 

platformok -, valamint az Európai Parlament tagjaival és a tagállamok finanszírozó szervezeteivel folytatott megbeszélésekhez. A 

megbeszélések összességében azt mutatták, hogy erős támogatottságot élvez egy ambiciózusabb program, amely lehetővé teszi, hogy 

az ágazat versenyképes legyen a digitális korszakban mind az európai színtéren, mind azon kívül. 

 

ÉVES ESEMÉNYEK A KEDVEZMÉNYEZETTEKKEL 
 

A Kultúra program hagyományosan éves eseményeket szervez a kedvezményezettek részvételével. Ezeknek az eseményeknek 

nemcsak az a célja, hogy tanácsot adjon különböző projekteknek – amelyek időnként rendkívül összetettek - a projekt vezetésével 

kapcsolatban, hanem, hogy kialakítsák a közösségi érzést a Kreatív Európa kedvezményezettjei és a Bizottság között, ami ugyanolyan 

fontos, hiszen közösek a céljaik. Többek között a következő események kerültek megrendezésre 2018-ban: 

› Találkozó a kulturális örökség európai éve keretében kiválasztott új projektekkel – Berlin, 2018. június – A találkozóra az 

Europa Nostra (a Kreatív Európa által alapított hálózat), a Német Kulturális Örökség Bizottság (DNK) és a Porosz Kulturális 

Örökség Alapítvány (SPK) által szervezett európai kulturális örökség csúcstalálkozó kapcsán került sor. Kedvezményezettjeink 

teljes hozzáférést kaptak a csúcstalálkozóhoz. A csúcstalálkozó, amelynek mottója a „Közös örökség – közös értékek” volt, az 

év legnagyobb európai eseménye volt több mint 1500 résztvevővel. 

› Éves európai hálózati ülések – Brüsszel, 2018. június: A Bizottság évente találkozik a Kreatív Európa program által 

finanszírozott 28 hálózattal (6), hogy véleményt cseréljenek a kultúra területét érintő jelenlegi és közelgő szakpolitikai 

kezdeményezésekről. A Kreatív Európa hálózatok több mint 4000 szervezetet és művészt képviselnek valamennyi kreatív és 

kulturális ágazatból. A tőlük, mint képviselő szervektől kapott visszajelzés fontos segítséget jelent a Bizottság számára a 

kultúrpolitika irányításához. 

› Együttműködési projektindító értekezlet – Brüsszel, 2018. október. Az újonnan kiválasztott együttműködési projekteket 

minden évben meghívják Brüsszelbe két napra, intenzív plenáris ülésekre és workshopokra a Bizottság és az Oktatási, 

Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség képviselőivel. 2018-ban több mint 350 ember vett részt ezen az eseményen, 

hogy megossza projekt céljait, kihívásait és megoldásait. Ezek az események összekötik a hálózatok és platformok képviselőit 

az új kedvezményezettekkel, hogy eszmecserét és párbeszédet folytathassanak egymással. 

  

                                                           
6 A teljes listát lásd a következő linken: https://ec.europa.eu/culture/resources/networks_en 

https://ec.europa.eu/culture/resources/networks_en
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1. táblázat: Az Európai Filmfórum találkozói 2018-ban 
 

Alkalom Címe Következtetések/konklúziók 

Berlini Nemzetközi A MEDIA jövője: 
Az európaiak összekapcsolása 
filmeken keresztül 
 
 

Nagyobb hozzáférés sokféle filmhez és televíziós sorozathoz, amelyek nagy 
hatású emberi történeteket mesélnek el és megtestesítik az európai 
értékeket, megteremtik a kölcsönös megértést és egy közös identitástudat 
érzését. A MEDIA hozzájárulhat az európai projekt kulturális dimenziójához 
azáltal, hogy segítségével az európai filmek határokon átnyúlóan, szélesebb 
és fiatalabb közönséghez jutnak el. A MEDIA képes hatékonyan mobilizálni 
az elszigetelt iparági egységek közötti együttműködést, hogy páneurópai 
kampányokkal megerősítse a filmek terjesztését és promócióját. Ennek az 
ambiciózus célnak az eléréséhez azonban jelentősen növelni kell a 
költségvetést. 

Filmfesztivál 

 
február 13. 

 
 
 
 

Cannes-i filmfesztivál Összefogás a szélesebb 
közönségért 

Az európai filmek többet is tehetnek azért, hogy eljussanak a 
közönségükhöz. Az online platformok a filmszínházi élményt kiegészítve 
közönséget építhetnek, például azzal, hogy a filmszínházi bemutató után 
meghosszabbítják a filmek élettartamát. Az iparág azonban meglehetősen 
lassan tanulta meg, hogyan érheti el online szélesebb és fiatalabb 
közönséget. 
A platformok, producerek, értékesítési ügynökök, terjesztők, mozik és 
szövetségek közötti jobb együttműködés kulcsfontosságú a technológia 
kiaknázásához, például a források összevonása, közös eszközök kiépítése és 
az adatok megosztása révén. 

 
május 14. 

 
 
 
 

CineEurope Barcelona Üzleti lehetőség az 
európai tartalom számára 

Az állami támogatás a tartalom előállításra helyezi a hangsúlyt, és Európa 
magas színvonalú, sokszínű filmeket gyárt. A független európai filmek 
közönsége azonban kicsi, és közülük kereskedelmi szempontból kevés 
életképes. Az iparág fenntarthatóságához több befektetésre van szükség a 
művek terjesztése és promóciója terén ahhoz, hogy az éles versenyben 
javuljon a láthatóságuk. Számos alternatív lehetőséget megvitattak. A 
terjesztőknek vállalniuk kell a kockázatot, és be kell fektetniük a filmek 
határokon átnyúló promóciójába. A streaming platformok segíthetnek 
megtalálni bizonyos filmek közönségét, habár a független gyártóknak 
ügyelniük kell arra, hogy mindenki számára előnyös partnerségeket 
biztosítsanak. A közönség jobb megismerése érdekében több adatot 
lehetne felhasználni, miközben tiszteletben tartják a kreatív szabadságot. 

 
június 11. 

 
 
 
 
 
  
  

Annecy Nemzetközi Márkaépítés: Az animációs művek európai szinten is sikeresek, mivel könnyebben 
meghódítják a fiatal közönséget és átlépik a kultúrák közötti határokat. A 
karakterek vagy márkák más kulturális ágazatokban is reprodukálhatók, 
például a kiadói, játék vagy divat ágazatban. A márkaépítés 
kulcsfontosságú, mivel a tartalommal kapcsolatos kereskedelmi termékekre 
adott licenc nagyon fontos bevételi forrás. A műsorszolgáltatókkal való 
együttműködés és a jól megtervezett marketing kampányok ebből a 
szempontból létfontosságúak. 2020. után egy megerősített Kreatív Európa 
program nagyobb hangsúlyt helyezhet az animációra pl. azzal, hogy 
támogatja a márkafejlesztéssel kapcsolatos együttműködést. 

Animációs Filmfesztivál út a sikerhez 

  
június 14.  
  
  
  
  

Velencei Nemzetközi Felhajtás a filmek körül: 
promóció, fesztiválok és a 
MEDIA szerepe 2020. után 

A filmfesztiválok központi szerepet játszanak a filmek népszerűsítésében, a 
hatékonyságuk azonban javítható lenne egy fokozottabb európai szintű 
együttműködés révén. 
A megbeszélések azt mutatták, hogy a fesztiválok a hálózatokon keresztül 
szorosabban együttműködhetnek egymással, olyan konkrét szinergiákra 
összpontosítva, mint a technológia és eszközfejlesztés, adatok megosztása, 
filmes oktatás és a kisebb országok támogatása. 
Nem létezik azonban egyetlen képlet, és minden hálózatnak a saját 
igényeire kell összpontosítania, engedve, hogy az egyes fesztiválok 
megőrizzék saját egyéniségüket. 

Filmfesztivál 

 
szeptember 1. 

 
 
 

San Sebastián Nemzetközi 
Filmfesztivál 
szeptember 24. 

Nemzetközi filmalapok: 
Koprodukciók és  
piacra jutás 

A koprodukciós alapok a nagyobb léptékű filmek ösztönzésének alapvető 
eszközei; felhasználhatók a filmek nemzetközi terjesztésére és a kisebb 
kapacitással rendelkező országok fejlesztésére. 

Lumière Filmfesztivál, Lyon A múlt filmjei a A filmek közös kultúránk ékszerei, amiket meg kell őriznünk és nagy 
becsben kell tartanunk; napjaink digitális technológiájának segítségével 
növelhető a klasszikus filmek elérhetősége, és növelhető a gazdasági 
sikerül; a klasszikus filmek fiatal európaiak új generációit ösztönözhetik a 
filmek szeretetére és Európa szeretetére. A MEDIA programnak a 
filmörökség támogatásában játszott szerepére mutatott rá az európai 
filmek jegyzékének bevezetése, amely a filmek online terjesztését fogja 
előmozdítani. 

 jövő közönségének 
október 18.  
  
  
  

Tallinni Fekete Éjszakák Kreativitás, technológia, 
finanszírozás: az európai 
sokszínűség fenntartása 
2020. után 

Az audiovizuális ágazatnak alkalmazkodnia kell három irányzathoz, amelyek 
az innováció hajtóerejét jelentik: új üzleti modellek, pl. kockázati tőke 
alkalmazása; új technológiák, pl. blokklánc alkalmazása a tranzakciók 
kezelésére; a sokszínű történetmesélés és promóció új formáinak 
kialakítása, pl. a kiterjesztett és virtuális valóság. 

Filmfesztivál 

 
november 30. 
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A KULTÚRA KREATÍV HANGJAI  

 

Az európai kulturális menetrend egyik központi eleme, az Európa kreatív hangjai keretet biztosít a kultúráról 

folyó megbeszélésekhez az uniós civil társadalmi szereplők és az Európai Bizottság között. A párbeszéd célja a 

kulturális ágazat érdekvédelmi képességének a megerősítése a kultúráról folyó európai szintű szakpolitikai 

vitákban, ugyanakkor arra ösztönözni az ágazatot, hogy dolgozzon együttműködőbb módon. 

 
A folyamat, amely 2015-ben indult el a kulturális szervezetekkel 2008-ban megkezdett strukturált párbeszéd 

folyományaként, az első kulturális menetrend elfogadásával együtt, 2018-ra nyolc témát ölelt fel.  
 

A témákat a kulturális munkaterv 2015-2018 prioritásainak megfelelően választották ki, amely lefekteti a 

kulturális politikai döntéshozatal terén folytatott európai együttműködés prioritásait. A Tanács ezzel a 

stratégiai dokumentummal tagállami munkacsoportokat is létrehozott, hogy nyitott koordinációs módszer 

(laza, de strukturált módszer az uniós tagállamok európai szintű együttműködéséhez) keretében dolgozzanak 

a prioritásokon. Mind a kultúra hangjai, mind a nyitott koordinációs módszer révén megjelennek valamennyi 

érintett érdekelt fél észrevételei – legyenek azok kulturális szervezetek, helyi és nemzeti hatóságok vagy a 

Bizottság – arról, hogy milyen módon lehetne a legjobban támogatni Európában a kulturális és kreatív ágazatok 

további fejlődését, és reagálni a felmerülő kihívásokra. Az alábbi ábra mutatja az érintett témák széles körét. 
 

1. ábra: A kulturális szereplőkkel folytatott párbeszéd fő témái 
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ÉRDEKELTEK 
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POTENCIÁLJÁNAK 
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IRÁNYÍTÁSA 

KÖZÖNSÉGFEJLESZTÉS 
DIGITÁLIS ESZKÖZÖK 
SEGÍTSÉGÉVEL 

 

 
 
 

2018-ban két témakör kapott kiemelt figyelmet: 

„Társadalmi integráció, partnerség más ágazatokkal”: 

Hogyan mozdíthatják elő az állami politikák a kultúra hozzájárulását a társadalmi integrációhoz a más ágazatokkal 

létrejövő partnerségen keresztül? A megbeszélések eredménye egy brainstorming jelentés lett, amelyben 

felsorolták a kritikus sikertényezőket és az akadályokat, és javaslatokat tettek arra, hogyan lehetne javítani a 

partneri viszonyt a kulturális és egyéb ágazatok között. A jelentés foglalkozik emellett a lakosság szélesebb körében 

tapasztalható fokozódó kirekesztő hozzáállás problémájával is, és lehetséges intézkedéseket javasol. 

 

„A kultúra és örökség hangjai”: 

A felhívás célja az volt, hogy párbeszéd kezdődjön a civil társadalommal és a kulturális örökség területén 

aktív érdekeltekkel, és megindulhasson az információcsere a 2018-as kulturális örökség európai évében 

az EU és az érdekeltek által tervezett elképzelésekről és tevékenységekről. A felhívás keretében létrejött 

a 35 szervezetből álló érdekeltek bizottsága, akik közösen fektették le az év sikerének az alapjait. 
 

 
 

 
 

https://ec.europa.eu/culture/news/2014/2711-work-plan-culture_en
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Music Moves Europe 
 

2018-ban folytatódott egy másik különleges tevékenység, a „Music Moves Europe” (A zene mozgatja Európát) 

párbeszéd, amely a zeneipar szereplőit célozta meg. A zene az európai kultúra egyik fontos pillére, és a kulturális 

sokszínűség, a társadalmi integráció és a „puha befolyás” eszközeit alkalmazó diplomácia hatásos eszköze. A 

„Music Moves Europe” (MME) az Európai Bizottság európai zeneipart támogató kezdeményezéseinek és 

intézkedéseinek átfogó kerete. 

 
Az ágazattal folytatott párbeszéd már 2015 végén megindult azzal a céllal, hogy meghatározzák az ágazat előtt álló 

főbb kihívásokat. A párbeszéd eredményeit az AB Music munkacsoport jelentés* foglalta össze. Azóta a Bizottság 

rendszeresen részt vett az európai szemléken, zenei vásárokon és fesztiválokon, hogy információkat cseréljen a 

zeneiparral. 2018-ra az Európai Parlament 1,5 millió eurós költségvetést biztosított a „Music Moves Europe: Az 

európai zenei sokszínűség és tehetség fellendítése” című program számára. Az előkészítő intézkedést hivatalosan 

Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztos indította útjára. A cél az volt, hogy teszteljék 

a 2020-at követő időszakban a zene célzottabb uniós finanszírozását szolgáló megfelelő intézkedéseket. A 

Bizottság ezt követően négy további pályázati felhívást tett közzé a következő témákban: offline és online 

terjesztés, művész és repertoár fejlesztés, szakmaiság és szakképzés, valamint az európai zene exportja Európán 

kívülre. A 2018-as sikeres első finanszírozási évet követően az Európai Parlament megszavazta az előkészítő 

intézkedés meghosszabbítását, megduplázva a költségvetést (3 millió EUR 2019-re). A Bizottság 2019 tavaszán 

elindította az ágazattal az új „Music Moves Europe” párbeszédet, hogy megvitassák az európai zenei 

sokszínűséggel és az ágazat versenyképességével kapcsolatos legidőszerűbb kérdéseket. 
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KÖZÉPPONTBAN A NEMEK KÖZÖTTI EGYENSÚLY 
 

A nők és férfiak egyenlősége alapvető uniós érték, az EU egyik célkitűzése és a gazdasági növekedés motorja. A 

Kreatív Európa program elismerte a nemi diverzitás stratégiai jelentőségét, különösen az audiovizuális ágazatban, 

amely mintaként szolgál, és 2018-ban lépéseket tett a kérdés rendezésére. 

 
2018-ban a Kreatív Európa MEDIA alprogramja adatokat gyűjtött a programban a nemek közötti egyensúlyról. A 

számok azt mutatják, hogy összességében a MEDIA kedvezőbb képet mutat, mint a szélesebb irányzatok. Például 

az összes európai filmnek mindössze körülbelül 20%-át rendezte nő*, míg a MEDIA által támogatott filmek vagy 

televíziós projektek 39%-ának a rendezője volt nő, és a MEDIA által támogatott képzési programok résztvevőink 

50%-a nő volt. Továbbá a kiválasztási folyamat során nincsenek negatív nemi előítéletek, mivel a női pályázók 

sikeraránya némileg magasabb, mint a férfiaké. 

 
Mindazonáltal a férfi és női pályázók teljes részaránya 71 %/29 % volt a 2014-2018. közötti időszakban. Tehát a 

MEDIA bizonyos részein megfelelő a nemek egyensúlya, míg máshol rosszabb. Ez azt mutatja, hogy a MEDIA valóban 

támogatja a változást, de bőven van még tennivaló és van hová fejlődni. 

 

Mariya Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos kezdeményezte, hogy a 2018. évi 

Cannes-i filmfesztiválon osszák meg a MEDIA nemekkel kapcsolatos eredményeit, ezzel előmozdítva az 

átláthatóságot. Az eredmények nyomon követésére a Lumière 2018 Grand Lyon filmfesztiválon került sor 

októberben, különösen egy bizonyos film, a Women Pioneers in European Cinema (Az európai mozi úttörő női) 

vetítése kapcsán, ami a MEDIA és az Európai Nők Audiovizuális Hálózata (European Women in Audiovisual Hálózat 

/ EWA) koprodukciójában készült. 

 
Ezt követően az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet (European Audiovisual Observatory / EAO) egy 

decemberi workshopja úgy határozott, hogy az EAO a nemek közötti szakadék közös meghatározása alapján 

kidolgozna egy közös módszertant, és ezzel segítene összehangolni a különböző nemzeti ellenőrzéseket. 

 
A 2018-ban tett lépéseket további intézkedések követik majd a jelenlegi Kreatív Európa program keretében és 

2020. után. 
 
 
* Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet 2016 
 

A Kreatív Európa program Kultúra alprogramjában is egyre több olyan projekt jelent meg, amelyek konkrét 
stratégiákat javasolnak a nők és az alulreprezentált csoportok  szerepének erősítésével kapcsolatban, világos 
mérföldköveket jelölnek ki, amelyek mentén az ágazatoknak a nemek közötti egyensúly terén fejlődniük kellene, 
és arra hívnak fel, hogy legyen befogadóbb. 
 
A Keychange (egy támogatott együttműködési projekt), az Egyesült Királyság PRS alapítványának egy úttörő jellegű 

nemzetközi kezdeményezése például lehetővé teszi a nők számára, hogy átformálják a zene jövőjét. A projekt és 

a keretében elindított nemzetközi kampány konkrét mérföldköveket jelölt ki, amelyeket el kell érniük azoknak a 

fesztiváloknak, amelyek készek bizonyítani a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségüket. Hatvan 

feltörekvő művészt és újítót hívnak meg Európa minden részéről nemzetközi fesztiválokra, hogy vegyenek részt 

egy sor szemlén, együttműködésben és kreatív laborokban. A Keychange, amely egy innovációs alap támogatását 

élvezi, szeretné felgyorsítani a változást és egy jobb, befogadóbb zeneipart létrehozni a jelen és jövő generációi 

számára. A projektpartnerek küzdenek a diszkrimináció ellen, miközben lehetővé teszik a női művészek számára, 

hogy fenntartható nemzetközi arculatot alakítsanak ki, új üzleti modelleket fejlesszenek ki és új közönségekhez 

jussanak el Európában és azon túl. 
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A 2018. óta működő Wom@rts a nemek közötti egyenlőtlenséggel kapcsolatos figyelemfelhívó projektek egy 

újabb példája. A Wom@rts* egy négyéves projekt, amit nyolc különböző európai országból (Spanyolország, 

Finnország, Litvánia, Franciaország, Írország, Egyesült Királyság, Horvátország és Szlovénia) származó tíz partner és 

20 társult partner javasolt. A projekt egy transznacionális hálózatból és platformból áll, és a kulturális és kreatív 

ágazatokban tapasztalható nemek közötti egyenlőtlenség tudatosításán dolgozik, segítve a női művészek 

láthatóságát. A projekt célja, hogy ágazatközi nézőpontból kiemelje és támogassa a nők kreativitását, olyan 

területekre összpontosítva, mint az irodalom/kiadói tevékenység/képregény, képzőművészet és vizuális művészet 

(többek között nyomatkészítés, lencse alapú média, új digitális irányzatok), előadó-művészet (zene és előadások) 

valamint a mozi. Keresztirányban azt tervezi, hogy kiemelt figyelmet fordít a női kreatív művészek marketing és 

vállalkozói képességeire. 

 
A női alkotók és művészek egyértelműen hozzájárulnak Európa kulturális sokszínűségéhez, a Wom@rts pedig a 

Kreatív Európa program általános célkitűzéseivel összhangban hozzá kell, hogy járuljon ezeknek az értékeknek 

a megmentéséhez és támogatásához. 
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KÖZÉPPONTBAN A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE 
 
 

A 2018-as kulturális örökség európai éve (KÖEÉ) az Európa jövőjének egyik forrását jelentő közös európai 

örökségünk rendkívüli ünnepe volt. A kulturális örökség európai éve, amely a Juncker-Bizottság egyetlen európai 

éve volt, széles körű és befogadó kezdeményezés volt, amelyben részt vett az EU valamennyi intézménye és 

tagállama, kilenc partnerország, valamint kulturális szereplők és nemzetközi szervezetek széles köre, az Európa 

Tanács és az UNESCO. A célja az volt, hogy ösztönözze Európa kulturális örökségének a megosztását és 

megbecsülését, felhívja a figyelmet közös történelmünkre és értékeinkre, és erősítse azt az érzést, hogy egy közös 

európai térhez tartozunk. Az európai év lehetőséget kínált arra, hogy kiemeljük az örökség társadalmi és nevelési 

értékét, gazdasági jelentőségét és azt a szerepet, amit az EU ismertségének növelésében a világban betölt. 

 
Több mint 23.000 eseményt rendeztek Európa-szerte az év során, amit hivatalosan Navracsics Tibor uniós biztos 

indított útjára az Európai Kulturális Fórumon Milánóban, 2017 decemberében. Az események együttesen csaknem 

12,8 millió embert értek el. Szemléltették az örökség kulturális, társadalmi és nevelési értékét, gazdasági 

jelentőségét, valamint azt a szerepet, amit az örökség az EU ismertségének növelésében a világban betölt. Közel 

14.2000 kezdeményezés kapta meg a kulturális örökség európai éve hivatalos címet. Emellett a 2018. évi Európai 

Örökség Napok – amelynek társfinanszírozója a Kreatív Európa program Kultúra alprogramja volt – mintegy 30 

millió embert vonzottak több mint 60.000 eseményre egész Európában, ráirányítva a figyelmet a kulturális örökség 

európai dimenziójára. 

 
2018 decemberében az európai év maradandó örökségeként a Bizottság kiadott egy kulturális örökséggel 

kapcsolatos európai cselekvési keretet, amely 65, 2019. és 2020. során végrehajtandó intézkedést tartalmazott. 

 
A Kreatív Európa program többféleképpen is hozzájárult a KÖEÉ sikeréhez. 5 millió eurót különítettek el egy 

együttműködés projektekre vonatkozó pályázati felhívásra. Huszonkilenc kiemelkedő projektet választottak ki. E 

projektek a megemlékezéstől a kulturális örökség által inspirált kortárs alkotásokig, a gasztronómiától és tánctól a 

régészetig és építészetig különböző területeket öleltek fel, és mozgalmasabbá, színesebbé tették az évet. 

Megrendezésre került továbbá októberben egy, az európai filmörökségnek szentelt különleges esemény a 

klasszikus filmek Lumière 2018 Grand Lyon fesztiválján. Ugyanakkor az Európai Parlament által módosított 

költségvetésnek köszönhetően a film és a kulturális örökség integrációját támogató ágazatközi kezdeményezések 

követik 2019-ben a KÖEÉ-t (lásd az ágazatközi együttműködésről szóló részt). 

 
 

 
‹ Az Europa Nostra, a Kreatív Európa program által támogatott vezető európai örökséggel foglalkozó szervezet és az Európai Beruházási Bank Intézete 
bejelentették 2018. legveszélyeztetettebb európai örökségi helyszíneit. A hét legveszélyeztetettebb helyet tartalmazó új listát a kulturális örökség 
európai éve során jelentették be. Céljuk, hogy technikai tanácsot adjanak, meghatározzák a finanszírozás lehetséges forrásait és széles körű támogatást 
mozgósítsanak az örökség ezen nevezetes darabjainak a megmentésére. 
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03. 

A KREATÍV EURÓPA PROGRAM 
MEGVALÓSÍTÁSA 

 
 

2018-ban a program összesen 2.432 projektet támogatott (2.195 projektet a MEDIA, és 237-et a Kultúra), amelyek 
174 millió EUR uniós finanszírozást testesítettek meg. Ez a fejezet azt elemzi, hogyan osztották fel és költötték el 
ezt a költségvetést, és áttekintést ad a támogatott projektek típusáról, a költségvetés végrehajtási arányáról, a 
tagállamok részvételéről és azokról az intézkedésekről, amelyeket a kedvezményezettek részvételének az 
egyszerűsítésére hoztak. 
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A PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK TÉMÁNKÉNTI ÁTTEKINTÉSE  
 
 

Az alábbiakban áttekintést adunk az alprogramokról, bemutatva, hogyan szervezték meg a támogatást az ágazatok igényeinek 

figyelembevételével. 

 
A MEDIA a teljes értéklánc mentén nyújt támogatást, és négy fő területre összpontosított: 

› Készségek: segíteni az audiovizuális szakembereknek az európai szintű működés szempontjából lényeges kreatív, 

műszaki és üzleti készségeik fejlesztésében. 

› Minőségi tartalom: a terjeszthető tartalom támogatása új audiovizuális művek létrehozásával és bizonyos televíziós 

alkotások gyártásának a támogatásával. 

› Terjesztés és együttműködés: a filmek határokon átnyúló filmszínházi terjesztésének a növelése. 

› Promóció és közönségek: az európai filmek elérhetőségének az előmozdítás fesztiválok, filmszínházak és online 

szolgáltatások révén. 

 
2. ábra: A MEDIA költségvetésének megoszlása témánként, 2018 
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2018-ban a KULTÚRA alprogram támogatását négy fő témán keresztül folyósították: 

› Együttműködési projektek, amelyek lehetőséget kínálnak az európai szervezetek számára, hogy összefogjanak 

és személyre szabott projekteket fejlesszenek. Ide tartozott egy pályázati felhívás kisebb és nagyobb 

terjedelmű együttműködési projektekre és a kulturális örökség európai évéhez (KÖEÉ) kapcsolódó rendkívüli 

együttműködésre; 

› Európai szakmai hálózatok – a kreatív és kulturális ágazatok strukturálásának egy fontos építőköve; 

› Platformok a feltörekvő művészek támogatására – újszerű mechanizmus, amely új európai 
közönségekkel kapcsolja össze a feltörekvő művészeket; 

› Műfordítás – az európai kiadók támogatása európai könyvek lefordításában és népszerűsítésében.  

 
4. ábra: A Kultúra költségvetésének megoszlása témánként, 2018 
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EGYENLETESEN MAGAS ABSZORPCIÓS KAPACITÁS 
 
 

A Kreatív Európa program abszorpciós kapacitása folyamatosan magas. 2018-ban a Kultúra és a MEDIA ágakban 

a költségvetés 100%-át előirányozták és elköltötték. 

 
A pályázatok sikerrátája sajnos számos területen alacsony, mivel nagyszámú színvonalas projekt volt, amelyeket 

a rendelkezésre álló költségvetésből nem lehetett támogatni. A Kultúra alprogramban az együttműködési ág 

átlagos kiválasztási aránya 2018-ban 14,8% volt. A MEDIA alprogramban a kiválasztási arány alacsony, 19% volt 

a Fejlesztés – Egyedi projektek területen. 

 
A 2. táblázat mutatja, milyen nagy az igény a program iránt, valamint a színvonalas projektek számát, 

amelyeknek nem jutott támogatás 2018-ban. Meg kell jegyezni, hogy a Bizottság olyan költségvetést javasolt a 

2021-2027-es időszakra az új Kreatív Európa program számára, amely körülbelül 34%-os növekedésnek felel meg 

a jelenlegi programhoz képest, és ez különösen a MEDIA és a Kultúra alprogramokat érinti. (7). 

A költségvetési korlátokat az is világosan mutatja, amikor a kedvezményezettek csökkentett szintű 

támogatásban részesültek. Ennek legjobb példája az Europa Cinemas, egy nagyon sikeres, európai filmekre 

szakosodott mozi hálózat. Míg a hálózat egyenletesen, több mint 23%-kal növekedett, és a mozivásznak száma 

a 2014. évi 2.2209-ről 2018-ra 2.709 mozivászonra nőtt, a költségvetése 1,5%-kal csökkent, így az egy vászonra 

jutó átlagos támogatási szint is csökkent, 2,2 millió eurónak megfelelő összeggel. 

 
Más esetekben a pénzügyi támogatás szintje nem tartott lépést a piac fejlődésével. Ez a helyzet áll fenn a 

színvonalas televíziós sorozatok esetében, amelyeknek a jelentősége kulturális szempontból az elmúlt években 

egyre nőtt. Ezek a sorozatok a mozifilmek tehetséges művészei és közönsége számára is vonzóvá váltak, a 

gyártási költségeik azonban ugyancsak jelentősen meghaladták az 1 millió EUR/órát. Például a Babylon Berlin 

című sorozat becsült költsége 40 millió euró volt, míg a MEDIA hozzájárulását 1 millió euróban maximálták. 
 
 

2. táblázat: Azok a területek, ahol a legmagasabb a költségvetés elégtelensége miatt elutasított színvonalas 
pályázatok részaránya, 2018 

 

A legalacsonyabb kiválasztási 

arányú pályázatok 

Elutasított 

színvonalas 

projektek 

A finanszírozásukhoz 

szükséges felvételezett 

költségvetés [M EUR] 

Az ág költségvetésének a 

finanszírozásukhoz 

szükséges %-os növelése 

Fejlesztés- Egyedi projektek 171 6.9 6.3% 

Fejlesztés - Csomagtervek 43 7.1 6.5% 

Televíziós műsorgyártás 32 11.1 10.2% 

Fesztiválok 22 0.9 0.8% 

MEDIA RÉSZÖSSZEG 268 27.4 23.8% 

Kisebb együttműködési 

projektek 

30 5.7 8.9% 

Nagyobb együttműködési 
projektek 

20 29.5 45.9% 

KULTÚRA RÉSZÖSSZEGE 50 35.3 54.8% 

KREATÍV EURÓPA ÖSSZESEN 318 62.4 35.8% 

 
  

                                                           
7 A számítás alapja a 75%-os minőségi küszöb 
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AZ ÁGAZATOK MÉRETÉHEZ KÉPEST VISZONYLAG KIS KÖLTSÉGVETÉS 
 
 

A kulturális és kreatív ágazatok mérete a becslések szerint az EU GDP-jének 4%-a, azaz 290 milliárd EUR hozzáadott 

értékben (8). A Kreatív Európa program költségvetése az ágazat nagyságrendjéhez képest viszonylag korlátozott. 

Tulajdonképpen a Kreatív Európa alapok értéke a 2014-2020-as időszakra átlagosan évi 209 millió eurónak felel 

meg, ami az ágazat európai értékének mindössze 0,07%-át teszi ki. Ez az arány rámutat arra, hogy a támogatást 

célzottan azokra a területekre szükséges irányítani, amelyek a legnagyobb hozzáadott értéket kínálják. A program 

félidős értékelése megállapította, hogy a költségvetés jelentős növelésére lenne szükség ahhoz, hogy strukturáló 

hatást gyakoroljon az ágazatra. 

 
KKV-K TÁMOGATÁSA 

 
 

Európa kulturális és kreatív ágazatainak szerkezetét elsősorban kis- vagy középvállalkozások és kulturális 

szervezetek alkotják. A Kultúra alprogramban az együttműködési projektek fő résztvevői és kedvezményezettjei 

kisebb szervezetek. 2014 és 2018 között a kedvezményezettek több mint 70%-a mikro vagy kis szervezet volt. Részt 

vettek az alprogram kínálta lehetőségekben az együttműködés, hálózatépítés, jó gyakorlatok cseréje, mobilitás, 

koprodukció és kapacitásépítés terén. A kedvezményezettek többsége a MEDIA alprogramban is KKV-nak minősül. 

 
Ezek a számok azt mutatják, hogy a Kreatív Európa program a kisebb szereplőkhöz is elér. Tekintettel azonban az 

erős nemzetközi versenyre és az egységes digitális piaci megjelenésére, ahol a tartalom egyre inkább határokon 

átnyúlóan hozzáférhető, szükség van olyan együttműködési és egyéb üzleti modellek kialakítására is, amelyek 

lehetővé teszik az európai szereplők számára a méretnövekedést. 
 
 

 
5. ábra: A Kreatív Európa program éves költségvetése, 2014-2018 [millió EUR] 
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8 Eurostat, EIB 
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A KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZVÉTELÉNEK EGYSZERŰSÍTÉSE 
 
 

A prioritások közé tartozik, hogy az európai kulturális szervezetek számára méretükre vagy elhelyezkedésükre való 

tekintet nélkül biztosítani kell az uniós alapokhoz való széles körű és egyszerű hozzáférést. 

 
A program megvalósításáért felelős Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (EACEA) információt és 

támogatást nyújt a Kreatív Európa kedvezményezettjei számára (például éves projektindító megbeszélések révén), 

és figyelemmel követi a finanszírozott projekteket (minden egyes projekt kap egy saját projektfelelőst). Az EACEA 

a papírmentes kapcsolattartásra törekszik: online pályázati űrlapokat készített, melyek segítségével a program 

elérhető, és online beszámolókon keresztül gyűjti az adatokat és sikertörténeteket a finanszírozott projektektől. 

Az EACEA az irányelvek és a pénzügyi támogatás javítása érdekében folyamatosan visszacsatolást és szakpolitikai 

támogatást nyújt az Európai Bizottság számára. 

 
Az EACEA 2018-ban egy értékelő felmérést küldött szét a pályázóinak és kedvezményezettjeinek, amely azt 

mutatta, hogy a Kreatív Európa programban a válaszadók 79%-a elégedett volt az Ügynökség által nyújtott 

szolgáltatással. Az EACEA kedvezményezettjei a legpozitívabban az Ügynökség munkatársainak udvariasságát, 

elkötelezettségét és hozzáértését értékelték, míg az információhoz való hozzáférésre, többek között a honlapra és 

egyéb információs anyagokra vonatkozó visszajelzések azt mutatták, hogy van még hová fejlődni. 

 
A programhoz tartozik még egy 44 Kreatív Európa irodából álló hálózat; az irodák minden résztvevő országban 

megtalálhatók. Az irodák segítenek a kulturális és kreatív ágazatoknak finanszírozáshoz jutni a Kreatív Európa 

programból (a pályázóknak nyújtott tanácsadással és támogatással), népszerűsítik a programot és segítenek 

optimalizálni a finanszírozott projektek hatókörét. 

 
2018-ban a Kultúra alprogram pályázóinak több mint háromnegyed része jelezte, hogy a pályázat beadása előtt 

kapcsolatba léptek a helyi Kreatív Európa irodájukkal. A részarány alacsonyabb (43%) volt a MEDIA alprogram 

esetében, ahol bizonyos programok, amelyekre nagy mennyiségű pályázat érkezik, nem igényelnek különleges 

tanácsadást (pl. Automatikus mozi forgalmazás). Csaknem valamennyi pályázó (99%), aki a pályázata benyújtása 

előtt kapcsolatba lépett az irodával, elégedett volt a nyújtott szolgáltatásokkal. 
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6. ábra: A Kreatív Európa intézményi feladatkörei 
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Szakpolitika fejlesztés, nyomon követés, felügyelet, kísérleti intézkedések, párbeszéd az érdekeltekkel 
 
OKTATÁSI, AUDIOVIZUÁLIS ÉS KULTURÁLIS ÜGYNÖKSÉG 
A Kreatív Európa program megvalósítása 
 
KREATÍV EURÓPA IRODÁK 
A program népszerűsítése és segítségnyújtás a pályázó és kedvezményezett szervezetek számára 
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AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A MEDIA ALPROGRAMBAN 
 

A Kreatív Európa támogatásokat objektív kritériumok alapján ítélik oda a projekteknek, hogy megtalálják a 

származási helyüktől függetlenül legjobb, színvonalas pályázatokat. A tagállamok MEDIA alprogramban 

való részvételi aránya igen eltérő, ami elsősorban az országok közötti méretbeli különbségeket és az 

audiovizuális iparuk kapacitása közötti különbségeket tükrözi. Amíg azonban a nagyobb audiovizuális 

iparral rendelkező országok részvétele a MEDIA alprogramban általában jelentősebb, az a tendencia is 

megfigyelhető, hogy a kisebb kapacitással rendelkező országok részvétele meghaladja azt a szintet, amit a 

relatív méretük alapján feltételeznénk. A MEDIA alprogram tehát európai szinten befogadó hatást gyakorol. 

Az uniós Tagállamok részvételét a MEDIA alprogramban a 7. ábra mutatja. 

 
Emellett teljes mértékben el kell ismerni a MEDIA transznacionális értékét. A MEDIA támogatja a helyi 

terjesztőket a más országokból származó alkotások terjesztésében, és ezáltal a producerek közvetett 

kedvezményezettek. Például 2018-ban 2,2 millió eurót ítéltek oda Európában a belga filmek terjesztésére 

és 2 millió eurót a dán és a lengyel filmek terjesztésére. 

A MEDIA európai hálózatokat is támogat. A 3. táblázat az Europa Cinemas hálózat tagjainak nyújtott 

támogatást mutatja országonkénti bontásban. A Belgiumra vonatkozó adat azonban tartalmaz 13 olyan 

hálózatot, amelyek történelmi okokból hivatalosan Brüsszelben találhatók, de valójában az Európa-szerte 

megtalálható tagjaik számára nyújtanak támogatást. 

 
A MEDIA nagy hangsúlyt fektet a koprodukciók támogatására is, amelyek határokon átnyúló 

együttműködések keretében hozzák össze a kreatív szakembereket. Habár a költségvetés elszámolása a 

támogatás társkedvezményezettek közötti felosztása szerint történik, nem szabad elfelejteni, hogy ezek 

közös projektek. A színvonalas televíziós sorozatok terén, ahol a gyártási költségek a közönségért vívott 

harc élesedésével emelkednek, a koprodukciók hozzáadott értékkel rendelkeznek, mivel segíthetnek a 

különböző forrásokból származó finanszírozásokat egyesíteni. A koprodukciók tehát segítenek növelni a 

produkciók méretét és javítani a versenyképességüket. A MEDIA alprogram támogatását a koprodukciós 

megállapodásaik szerint osztják fel a partnerek között. 

 

7. ábra: A tagállamok részesedése a MEDIA támogatásból a nem nemzeti filmbemutatókhoz képest 
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A MEDIA az azonos versenyfeltételek megteremtésén dolgozik, hogy biztosítsa a különböző audiovizuális 

kapacitással rendelkező tagállamok részvételét a MEDIA alprogramban. Egy, a MEDIA által 2018-ban 

közzétett tanulmány ajánlásokat tesz egy átfogó megközelítésre, és az azonos versenyfeltételek következő 

definícióját javasolta: 

 
„Az azonos versenyfeltételek biztosítják, hogy a MEDIA alprogram elhelyezkedésétől függetlenül a 

legkiválóbb tehetségeket támogassa, hogy határokon átnyúlóan és nemzetközi szinten működhessenek. 

Biztosítja továbbá, hogy a MEDIA támogassa az alacsony kapacitású országok és/vagy a korlátozott földrajzi 

és nyelvi területtel rendelkező országok vagy régiók igényeit, különösen olyan magas színvonalú alkotások 

transznacionális terjesztése révén, amelyekben benne rejlik a lehetőség, hogy minden tagállamból 

eljussanak az összes tagállam közönségeihez. Előmozdítják tehát a MEDIA azon célkitűzését, hogy egész 

Európában elősegítse a kulturális és nyelvi sokszínűséget.” 

 
A beszámoló javasolta, hogy a kapacitás felmérésekor az ágazat gyártással és terjesztéssel foglalkozó részeit 

is vegyék figyelembe, hogy teljesebb képet kapjanak. A tanulmány javasolt emellett egy sor intézkedési 

lehetőséget az azonos versenyfeltételek hatékony támogatására, elkerülve ugyanakkor a MEDIA támogatás 

nem kívánatos torzító hatását. 

 
A Bizottság figyelembe fogja venni a tanulmányt, és folytatja a párbeszédet a tagállamokkal. Ennek alapján 

a 2020-at követő utódprogram keretében javaslatokat készít egy átdolgozott megközelítésre, hogy 

megkönnyítse az összes tagállam részvételét a MEDIA alprogramban. 

 
8. ábra: Különböző kapacitású országok között létrejött televíziós műsorgyártási koprodukciók. 

 

 
A legmagasabb koprodukciós részesedéssel rendelkező két koproduceres országok  
 
 

Koprodukciók és televíziós alkotások 
 
A koprodukciók mindig kiemelt figyelmet kapnak a televíziós műsorgyártási fázist támogató MEDIA 

programokban. A televíziós sorozatok támogatásán belül a koprodukciók teszik ki az összes projekt 

csaknem 80%-át. Többségükben eltérő nyelvű országok vesznek részt, ahol az egyik fél magas audiovizuális 

kapacitású országból (MKO), a másik egy közepes audiovizuális kapacitású országból (KKO) érkezik. A 

számok azt mutatják, hogy a MEDIA segített előmozdítani a határokon átnyúló együttműködést, de van 

még tennivaló az alacsony audiovizuális kapacitású országokkal (AKO) folytatott együttműködések 

előmozdítása érdekében.  
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9. ábra: MEDIA támogatások megoszlása a partnerek között a televíziós koprodukciók területén, 2018 
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04. 

A KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG MEGŐRZÉSE, A VERSENYKÉPESSÉG 

MEGERŐSÍTÉSE 
 
 

A Kreatív Európa program támogatásának két egymással összefüggő általános célja van: megőrizni a 
kulturális és nyelvi sokszínűséget, és megerősíteni a versenyképességet. Az európai film és egyéb kulturális 
kifejezési formák tükrözik Európa sokszínűségét, ugyanakkor azt is bemutatják, mi bennünk a hasonló. 
Ezáltal segítenek közelebb hozni egymáshoz az embereket, mivel erősítik a közöttünk meglévő 
különbözőségek jobb kölcsönös megértését, miközben a közös európai identitás érzését is táplálják. A 
program nemzetközi szinten is hozzájárul az EU nyilvános diplomáciájához. 

Ugyanakkor a kulturális és kreatív ágazatoknak gazdasági szempontból erőteljes iparágaknak kell lenniük 
ahhoz, hogy a befektetésekért és közönségért folyó globális versenyben megállják a helyüket egy olyan 
piacon, amelyik az egész világon folyamatosan növekszik, és hajtóereje a kreativitás és az innováció. A 
Kreatív Európa többféle módon is hozzájárult a fenti célok eléréséhez, amint az a következő oldalakon 
kifejtésre kerül. 
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SZÉLESEBB KÖZÖNSÉGEK ELÉRÉSE 
 
 

A közönségek állnak a Kreatív Európa program fókuszpontjában. A MEDIA segít az európai filmeknek és 

sorozatoknak, hogy a hollywoodi stúdiók mozi pénztáraknál tapasztalható dominanciájával, valamint a 

globális online platformoknak az elterjedésével megküzdve megtalálják a közönségüket. A produkciók 

növekvő száma azt jelenti, hogy a nézőkért folytatott verseny keményebb, mint valaha. A MEDIA először is a 

tartalom terjesztését támogatja az emberek felé különböző csatornákon keresztül, a mozitól a televízión 

keresztül a VOD-ig. Másodszor, segít felkelteni az igényt és kiváltani az elismerést az európai filmek különleges 

jellege iránt azzal, hogy filmfesztiválokat és filmes oktató tevékenységeket támogat, a fiatalokra 

összpontosítva annak érdekében, hogy elősegítse a mozirajongók következő generációjának a 

megteremtését. 

2018-ban mindezen tevékenységeknek köszönhetően a befejezett MEDIA projektek akkori állapot szerint egy 

122 milliós fős közönséghez jutottak el (9). 

 
A Kultúra alprogram által támogatott ZENE jó példája az olyan ágazatoknak, amelyek számára a Kreatív Európa 

előnyöket nyújthat azáltal, hogy segít a kevésbé reprezentált műfajoknak vagy országoknak, hogy 

közönségüket saját hazájuk határain kívül kibővítsék, Európában és azon kívül. 2018-ban a Kultúra alprogram 

a becslések szerint mintegy 20 zenei projektet finanszírozott különböző programokon keresztül, az európai 

zene sokszínűségét új közönségekkel kapcsolva össze. 

  

                                                           
9 A 122 milliós szám csak a MEDIA kedvezményezett terjesztők beszámolóin alapul. Ez azt jelenti, hogy a MEDIA által támogatott alkotások teljes fogyasztása ennél 

magasabb is lehet 
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Projektpéldák 
 

FEDORA – A European Circle of Philanthropists of Opera and Ballet (európai opera- és balett barátok köre) 

(támogatott platform) új üzleti és finanszírozási modelleket dolgozott ki: díjakat ajánl fel ígéretes opera és 

balett koprodukciós csapatoknak. Amikor megkapta a Kultúra alprogram támogatását, a vállalati szponzorok 

ezt a platform hitelességének és törekvéseinek az elismeréseként érzékelték, és a FEDORA ezt követően új 

magán finanszírozási forrásokat tudott szerezni.  
 

Az IRODALOM újabb példa arra, hogy a sokszínűség európai szintű megőrzése pozitív intézkedéseket kíván.  Az 
európai könyvek – különösen a kisebb területekről származók – számára nem könnyű átjutni a határokon, és 
amikor mégis átlépik a határokat, akkor promócióra van szükségük ahhoz, hogy felkeltsék a potenciális új olvasók 
érdeklődését. A Kultúra alprogram támogatja az európai kiadók arra irányuló szüntelen erőfeszítéseit, hogy az 
európai könyveket egy különféle olvasóközönségekhez juttassák el. Évente mintegy 60 kiadó kap támogatást, és 
2018-ban becslések szerint 440 könyvet fordítottak le és népszerűsítettek hagyományos és digitális csatornákon 
keresztül. Az összes fordítás több mint 70%-a a kisebb nyelveket érintette, így a Kreatív Európa által támogatott 
könyvek gyűjteménye tökéletesen tükrözi az európai történetek nyelvi és kreatív sokszínűségét. 

 

A Kultúra alprogramnak köszönhetően a VBZ nevű horvát kiadó saját hazájában növelte az elismertségét 

azzal, hogy „30 könyvvel Európa körül” néven létrehozott egy tekintélyes, 30 országból származó könyveket 

tartalmazó gyűjteményt, amellyel bemutatja az európai irodalom gazdagságát, míg az Iperbora, egy 

skandináv irodalomra szakosodott olasz kiadó a kínálatét gyerekkönyvekkel tudta változatosabbá tenni. 

 

A LIVEUROPE (támogatott platform) egy olyan platform, amely koncert helyszíneket támogat abban, hogy 
előmozdítsák a feltörekvő európai művészek szülőhazájuk határain kívüli terjesztését. Biztonsági hálóként 
működnek, amely arra bátorítja a zenei helyszíneket, hogy vállaljanak kockázatot és hívjanak meg több 
előadást a földrajzi komfortzónájukon kívülről. A Kreatív Európa program Kultúra alprogramjának 
köszönhetően a Liveurope létrehozott egy ösztönző finanszírozási mechanizmust, amely arra bátorítja a 
helyszíneket, hogy több fiatal európai művészt hívjanak meg. A Liveurope 2014-es elindulása óta több mint 
30 különböző nemzetet képviselő több mint 1.800 művészt támogatott (évente átlagosan 360 művészt), és 
jelenleg 14 országban vannak tagjai.  
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SZÍNVONALAS, NEMZETKÖZILEG ELISMERT TARTALOM 
 
 

A Kreatív Európa program kulturális sokszínűség megőrzése terén elért sikerének egyik fokmérője a program által 

támogatott alkotások nemzetközi kritikai elismerése. 

 
2018-ban (3. táblázat) a MEDIA által támogatott 34 film 61 jelentősebb nemzetközi díjat nyert el, míg 2017-ben az 

elnyert díjak száma 50 volt. 

A program emellett a többi kulturális és kreatív ágazatban is támogat különböző díjakat és jutalmakat. Ezeket 

képviseleti szervezetek szervezik a feltörekvő tehetségek jutalmazására és az európai kulturális gazdagság és 

kreativitás jobb láthatósága érdekében. 

 
3. táblázat: A MEDIA által támogatott, 2018-ban díjazott filmek 
 

Film 

(eredeti cím, rendező) 

Gyártó 

ország 

Díjak 

száma 

Díjátadó Kategória 

HIDEGHÁBORÚ 

 
(Zimna wojna, rendező: Pawel 
Pawlikowski) 

PL, UK 6 Cannes Legjobb rendező 

  
Európai Filmdíj forgatókönyv; film; rendező; színész; 

   vágó 

LÁNY BE, NL 6 Cannes Un Certain Regard szekció: legjobb 
színész; 
Un Certain Regard: FIPRESCI-díj; 
Arany Kamera-díj 

(rendező: Lukas Dhont)    

   
San Sebastian A legjobb európai film 

közönségdíja; 

Sebastiane-díj 

    

   
Európai Filmdíj 
 

Európai Discovery – FIPRESCI Award 

    

DOGMAN – Kutyák királya 
(rendező: Matteo Garrone) 

IT, FR 4 Cannes Legjobb színész 

    
  Európai Filmdíj színész; jelmeztervező; fodrász- és 

sminkmester    

AZ ÖRÖKÖSÖK 
(Las Herederas, 
rendező: Marcelo Martinessi) 

PY, FR, DE, 4 Berlinale Ezüst medve Alfred Bauer-díj; legjobb női 
alakításért járó Ezüst Medve-díj; 
FIPRESCI-díj kritikusok díja; Teddy 
Readers-díj 

BR, IT   
   

A KENYÉRKERESŐ 
(rendező: Nora Twomey) 

IE, CA, LU, US 3 Annecy A zsűri díja; Közönségdíj; Legjobb eredeti 
zene    

VÖRÖS AR, BR, FR, NL, 3 San Sebastian Ezüst Kagyló a legjobb rendezőnek; 
Ezüst Kagyló a legjobb színésznek; 
Legjobb operatőr 

(Rojo, rendező: Benjamin Naishtat) DE, BE   
    

MÉG EGY NAP ÉLET PL, ES, DE 2 San Sebastian Közönségdíj 

(Un día más con vida,     
rendező: Raúl de la Fuente; 
DamianNenow) 

  Európai Filmdíj Legjobb animációs játékfilm 

     

HATÁRESET SE, DK 2 Cannes Un Certain Regard 

(Gräns, rendező: Ali Abbasi)     
   Európai Filmdíj Legjobb trükkmester 
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Film 

(eredeti cím, rendező) 

Gyártó 

ország 

Díjak 

száma 

Díjátadó Kategória 

SZÓLÍTS A NEVEDEN 
 
(Chiamami col tuo nome, rendező: 
Luca Guadagnino) 

IT, FR, BR, US 2 Oscar Legjobb adaptált forgatókönyv 

  
Európai Filmdíj Közönségdíj 

    

IN THE AISLES DE 2 Berlinale Ökumenikus Zsűri díja; Guild 
film-díj  (In den Gängen,    

rendező: Thomas Stuber)    

A KEDVENC IE, UK, U 2 Velence Ezüst Oroszlán, a zsűri nagydíja; Coppa 

(The Favourite, rendező: Jannis 
Lanthimos) 

   Volpi Kupa a legjobb női főszereplőnek 

NE ÉRINTS MEG! RO, DE, CZ, 2 Berlinale Arany Medve, legjobb film; Legjobb első 
film díja (Touch me not, rendező: Adina 

Pintilie) 
BG, FR   

UTOYA, JÚLIUS 22. 
 
(Utøya 22. Juli, rendező: Erik Poppe) 

NO 2 Berlinale Az ökumenikus zsűri külön dicsérete; 

  
Európai Filmdíj Legjobb operatőr(Carlo di Palma-díj) 

    

3 NAP QUIBERONBAN DE, AT, FR 1 Európai Filmdíj Zeneszerző 

(3 Tage in Quiberon,     
rendező: Emily Alef)     

A HŰSÉGES FÉRFI FR 1 San Sebastian Legjobb forgatókönyv (ex aequo) 
(L’homme fidèle, rendező: Louis 
Garrel) 

    

EGY FANTASZTIKUS NŐ CO, DE, ES, US 1 Oscar Legjobb idegen nyelvű film 
(Una Mujer Fantástica,     
rendező: Sebastián Lelio)     

BERGMAN – A YEAR IN A LIFE SE, NO 1 EFA Dokumentumfilm 
(Bergman – Ett År, ett Liv,     
rendező: Jane Magnusson)     

EKSZTÁZIS DE, BE 1 Cannes Rendezők kéthete szekció fődíja 

(Climax, rendező: Gaspar Noe)     

DONYECI TÖRTÉNETEK DE, UA, FR, 1 Cannes Un Certain Regard szekció: legjobb 
rendező (Donbass, rendező: Sergei Loznitza) NL, RO   

FUNAN FR, LU, BE 1 Annecy (MIFA) Kristály-díj, játékfilm 

(rendező: Denis Do)     

A SZENT ÉS A FARKAS IT, CH, FR, DE 1 Cannes Legjobb forgatókönyv 
(Lazzaro Felice, rendező: Alice 
Rohrwacher) 

    

CSILLAGOK HATÁRÁN UK, FR, DE, 1 San Sebastian FIPRESCI-díj 

(High Life, rendező: Claire Denis) PL, US    

SÖTÉTBEN DE, FR, IT 1 Golden Globe Legjobb idegen nyelvű film 

(Aus Dem Nichts, rendező: Fatih Akin)     

ARC PL 1 Berlinale Ezüst Medve  Grand Prix Jury 
(Twarz, rendező: Malgorzata 
Szumowska) 

   

QUIÉN TE CANTARÁ ES, FR 1 San Sebastian Zinemaldia FEROZ díj 
(rendező: Carlos Vermut)     

A csúnya, gonosz róka és más mesék FR, BE 1 Annecy André-Martin-díj a legjobb francia 
játékfilmnek    

(Le Grand Méchant Renard et Autres    
Contes,    
rendező: Patrick Imbert, Benjamin 
Renner) 
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Film 

(eredeti cím, rendező) 

Gyártó 

ország 

Díjak 

száma 

Díjátadó Kategória 

THE CAPTAIN 
(Der Hauptmann; rendező: Robert 
Schwentke) 

DE, FR, PL, CN 1 Európai Filmdíj Legjobb hangzástervező 

THE DAY I LOST MY SHADOW 
(rendező: Soudade Kaadan) 

SY, FR, LB, QA 1 Velence A Jövő Oroszlánja (a legjobb első 

filmnek járó L. de Laurentiis díj) 

SZTÁLIN HALÁLA 

(The Death of Stalin, rendező: Armando 
Iannucci) 

UK, FR, BE, 

CA, US 

1 Európai Filmdíj Komédia 

AZ IMA FR 1 Berlinale Ezüst Medve, legjobb színész 

(La Prière, rendező: Cédric Kahn)     

CSAK A BAJ VAN VELED! FR 1 Cannes Kritikusok hete SACD-díj 
(En Liberté! rendező: Pierre Salvadori)     

A SAMOUNI CSALÁD ÚTJA IT, FR 1 Cannes Arany Szem 
(La Strada dei Samouni,     
rendező: Stefano Savona)     

SOFIA FR, QA, BE, MA 1 Cannes Un Certain Regard szekció: legjobb 
forgatókönyv (rendező: Meryem Benm’Barek-Aloisi)    

IZLANDI AMAZON IS, FR, UA 1 Cannes Kritikusok hete SACD-díj 
(Kona fer í stríðo, rendező: Benedikt 
Erlingsson) 
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4. táblázat: A Kultúra alprogram által támogatott díjak 

  

FIATAL TEHETSÉG 

ÉPÍTÉSZETI DÍJ 

 
2018-ban másodszor ítélték oda a fiatal tehetségek építészeti díját. 

A díj a Kreatív Európa, a Fundació Mies van der Rohe, az Építészek 

Európai Tanácsa és az Építészeti Oktatás Európai Szövetsége közös 

kezdeményezése. Frissen végzett építészeket, várostervezőket és 

tájépítészeket támogat a legjobb európai és Európán kívüli (2018-

ban Kína és Dél-Korea voltak a vendég országok) az elmúlt két év 

legjobb diplomamunkáinak a díjazásával. 2018-ban a négy nyertes 

– akiket 451 diák által benyújtott 334 projekt közül választottak ki – 

Hendrik Brinkmann (DE), Julio Gotor Valcárcel (ES), Matthew 

Gregorowski (UK) és Loed Stolte (NL) volt. 

  

AZ EURÓPAI UNIÓ IRODALMI 

DÍJA 

 
Az EU irodalmi díját a Kreatív Európa program támogatásával 

egy konzorcium szervezi, amelynek tagjai az Európai Írók 

Tanácsa, az Európai Kiadók Szövetsége valamint az Európai és 

Nemzetközi Könyvkereskedők Szövetsége. 2008-as első 

megjelenése óta a díjnak köszönhetően 37 európai ország 108 

feltörekvő szerzőjét fordították le számos nyelvre, és jutottak el 

új piacokra. 2018-ban a díj 10. évfordulójának megünneplésére 

valamennyi díjazottat meghívtak, hogy vegyenek részt egy 

különleges Európáról szóló versenyben: „Európai történet: Az 

EU irodalmi díjának nyertesei megírják Európát”. 

 

  

MUSIC MOVES EUROPE 

TEHETSÉGEK DÍJA (MMETA) 

 
2018-ban az európai Border Breakers díjakat felváltotta az MMETA, 

mint az EU könnyűzenéért és kortárs zenéért odaítélt éves díja. Az 

elmúlt években a Border Breakers díj indította el Adele, Stromae és 

Dua Lipa karrierjét. 2018-ban a cél változatlan volt: díjazni az olyan 

fiatal zenészek transznacionális és kulturális törekvéseit, mint a 

spanyol művész Rosalia (R’N’B/Urban), a brit Bishop Briggs (Pop), az 

izlandi Reykjavikurdaetur (rap) vagy a svéd Albin Lee Meldau. 

 
  

EUROPA NOSTRA 

DÍJAK 

 
Az Európai Örökség díjának is nevezett díjak a példaértékű 

eredményeket ismerik el az örökséggel kapcsolatban végzett 

védelmi és kutatási tevékenység, kiemelkedő teljesítmény, 

oktatás és figyelem felkeltés terén. 2018-ban 29 díjazott volt, 

többek között a Velencét védő nem kormányzati szervezetek 

hálózata és egy fiatalok számára szervezett állami oktatási 

program Finnországban. 
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BERUHÁZÁS-ÖSZTÖNZÉS, NÖVEKEDÉS-TÁMOGATÁS 
 

A Kreatív Európa által elért gazdasági hatás meghaladja a program nyújtotta pénzügyi támogatást azáltal, 

hogy számos partnert ösztönöz befektetésre a projektek közös létrehozása érdekében. 

 
A MEDIA az audiovizuális ökoszisztéma valamennyi területén aktív, a korszerű képzési programok 

támogatásától kezdve a nemzetközi elismerést elnyert filmeken keresztül a piacra jutás támogatásáig. 

Korábbi sikerei lehetővé tették, hogy a minőség védjegyévé váljon, és más forrásokból is mozgósítson 

forrásokat. 2018-ban a MEDIA alprogram teljes 110 millió eurós támogatása 350 millió eurót mozgósított 

más finanszírozási forrásokból, így a teljes összeg elérte a 460 millió eurót. A tőkeáttételi arány tehát több 

mint három volt. 

 
Emellett a MEDIA alprogram kedvezményezettjei, akik jellemzően audiovizuális KKV-k, arról számolnak be, 

hogy a támogatás segített egy rendkívül versenyképes környezetben megszilárdítani a helyzetüket; a 

kedvezményezettek 98%-a számolt be arról, hogy a MEDIA támogatásnak köszönhetően javult a piaci 

helyzete (10). 

 
A Kreatív Európa program által megítélt finanszírozás minőségi garanciaként működik, amelynek 

segítségével a szervezetek más (állami vagy magán) befektetések számára is vonzóvá válhatnak. Például a 

2018-ban kiválasztott 237 Kultúra projekt több mint 50 millió euró befektetést generált a Kultúra programtól 

kapott támogatások kiegészítésére. A Kreatív Európa program Kultúra alprogramja keretében finanszírozott 

projektek kiválasztásának egyik szempontja, hogy képesek legyenek előre megérezni az új kulturális és 

kreatív irányzatokat, vagy új üzleti modelleket kifejleszteni, fokozni a kulturális részételt, és javítani a 

kulturális alkotások elérhetőségét. 

 
 
BEFEKTETÉS A PROJEKTEK FEJLESZTÉSÉBE 

 
2018-ban az EACEA felmérést végzett azok között a producerek között, akik 2014-ben és 2015-ben MEDIA 

támogatást kaptak a projektjeik fejlesztésére (Fejlesztés – Egyedi projektek, Fejlesztés – Csomagtervek és 

videojátékok). A felmérés adatokat gyűjtött arról, hogy a projektek végül vajon megvalósultak-e, és ha igen, 

milyen teljesítményt nyújtottak. Összesen 613 korábbi kedvezményezett válaszolt (66%-os válaszadási 

arány), és 51%-uk számolt be arról, hogy a projektjei vagy már megvalósultak, vagy a megvalósításuk még 

folyamatban van. A fennmaradó projektek még fejlesztési fázisban voltak, félbehagyták vagy 

felfüggesztették őket. 

 
A megvalósult vagy megvalósítás alatt álló filmes projekteknek 59%-ából lett koprodukció egy másik 

országból származó vállalattal. Visszatekintve a kedvezményezettek 89%-a mondta azt, hogy javult a cége 

piaci helyzete. A MEDIA támogatást egyfajta minőség garanciának tekintik, és a finanszírozás sokszor 

elengedhetetlen volt a projektek megvalósíthatóságához, legyen szó akár a 40 millió eurós Babylon Berlint, 

akár egy 70.000 eurós kreatív dokumentumfilmet gyártó kedvezményezettről. 

 
 
  

                                                           
10 EACEA zárójelentések 
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EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSAI 
 
Az Európa Kulturális Fővárosa (ECOC) kezdeményezés a kulturális sokszínűség, kreativitás és befektetés 
nagyszerű ösztönzőjének bizonyult. A két 2018. évi kulturális főváros, a holland Leeuwarden és a máltai Valetta 
1,5 millió eurót kapott a Kreatív Európától (Meline Mercouri díj). 2018-ban Frízföldre, a Leeuwardent körülvevő 
régióba rekord számú, 5,4 millió turista látogatott el. Az ECOC gazdasági hatása a régióban a becslések szerint 
mintegy 300 millió euró, beleértve a megnövekedett turizmus által generált költéseket és a kulturális ágazat 
bevételét. Az év során összesen 1.600 nemzetközi kulturális együttműködésre került sor, míg a fríz lakosság 70%-
a vett részt az ECOC-kal összefüggő projektekben és 10%-a dolgozott önkéntesként. 
 
2018-ban a Bizottság megkapta a korábbi esemény* utólagos értékelését, amikor a dán Aarhus és a ciprusi Pafos 
voltak Európa kulturális fővárosai. A tanulmány megállapította, hogy Aarhus 2017-ben 3,3 millió emberhez jutott 
el, és 1.965 teljes munkaidős állás megteremtéséhez járult hozzá a Közép-dániai Régióban. A magánszektor 
forgalmát 159 millió euróval növelte, míg a kezdeményezésbe való állami beruházások megtérülése 300% volt. 
A mindössze 35.000 lakosú Pafos a valaha volt egyik legkisebb kulturális főváros volt. A város kis mérete minden 
lakost – a helyi lakosokat és a nemzetközi expat közösséget is - arra ösztönzött, hogy vállaljanak aktív részt a 
programból, például egy több mint 350 embert mozgósító önkéntes programon keresztül. A Pafos 2017 a 
kulturális létesítmények fizikai fejlesztésére is lehetőséget kínált. 
 
A 2019-es év két kulturális fővárosa Matera (Olaszország) és Plovdiv (Bulgária). A következő évek európai 
kulturális fővárosai: 2020-ban Rijeka (Horvátország) és Galway (Írország), 2021-ben Eleusis (Görögország) és 
Temesvár (Románia) és Újvidék (Szerbia), 2022-ben Kaunas (Litvánia) és Esch (Luxemburg), majd 2023-ban 
Veszprém (Magyarország). 
 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-
europe/files/ecoc_2017_ex_post_evaluation_final_report.pdf 

 
 

  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/ecoc_2017_ex_post_evaluation_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/ecoc_2017_ex_post_evaluation_final_report.pdf
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ESÉLYEGYENLŐSÉG 
 
 

A Kreatív Európa program Kultúra alprogramja kiemelten kezelte azoknak a projekteknek a fenntartását is, 

amelyek célja a korlátok lebontása, valamint az alulreprezentált és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

befogadásának és kulturális részvételének az ösztönzése, hozzájárulva ezzel a társadalmi jóléthez és a 

szolidaritáshoz. Ennek érdekében csaknem valamennyi finanszírozott projekt foglalkozik egy vagy több 

esélyegyenlőségi témával. A nemek közötti egyenlőség, a bevándorlók, a faj és az etnikai származás különösen 

kiemelt helyen szerepelnek, akárcsak a fogyatékosság és a különleges igények. További gyakran előforduló témák 

az öregedés, a szexuális orientációs és a vallás/meggyőződés. 

 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐ MŰVÉSZEK EGYENLŐ ISMERETEI  
 
Az UN-LABEL – New Grounds for incluse Performing Arts (támogatott együttműködési projekt) célja az egyediség 
ünneplése abból az egyszerű feltételezésből kiindulva, hogy 'nincsen identitás különbözőség nélkül'. 
Professzionális előadók, tapasztalt kulturális munkások, tudósok és művészek áldozták a képességeiket és 
kreativitásukat egy dinamikus, befogadó párbeszédre. Egy nyolcfős, fogyatékkal és anélkül élő fiatal művészekből 
álló csoportot készítettek fel párhuzamos workshopokon arra, hogy a projekt központi csoport alkossák. A 
projekt 13 európai ország több mint 100 fogyatékkal és anélkül élő művészével dolgozott együtt, hogy felderítsék 
a multidiszciplináris, befogadó színpadi művekben rejlő művészi lehetőségeket. 
 
 
ÖRÖKSÉG ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG 
 
A HERITAGE CONTACT ZONE (támogatott együttműködési projekt) célja, hogy az európai kulturális örökséggel 
kapcsolatban előmozdítsa az öröklés egy új és befogadó érzését. A projekt alapötlete az volt, hogy az örökség 
részét képező helyszínek nagyszerű 'érintkezési zónaként' működhetnek vitatott történelmi nézőpontok 
feldolgozásához. A projekt öt helyi ‘új’ európai örökség kiállítást hozott létre marginalizált közösségek tárgyaiból 
és történeteiből. A Franciaországban, Görögországban, Magyarországon, Hollandiában és Romániában lévő 
nyilvános helyszínek az európai örökség ellentmondásos és mellőzött történeteiről tanúskodtak, mint például a 
holland gyarmatosítás, az észak-afrikai diaszpóra, a roma örökség, a totalitarizmus vagy az európai háborúk. A 
projekt részvételi kapacitásokat alakított ki a kulturális és örökséggel foglalkozó intézményeknél, hogy minden 
polgárban fokozza az összetartozás érzését. 

 
 

KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD 
 

Az ORPHEUS & MAJNUN (támogatott együttműködési projekt) egy részvételen alapuló opera projekt, amely 
Orfeusz és Euridiké ókori görög mítoszát vonja össze Layla és Majnun híres arab szerelmi történetével. Mindkét 
történet alapvető, nélkülözhetetlen emberi élményekről szól: a szeretetről, az egzisztenciális veszteségről és a 
vágyódásról. A project hét európai partnerségre lépő intézményt, azok érdekeltjeit és közösségi csoportokat 
kapcsolt össze egymással. Ez volt a Valetta, Európa Kulturális Fővárosa 2018 egyik kiemelt eseménye. 
 
 
A PHONE HOME (támogatott együttműködési projekt) projektet a lakóhely elhagyással és migrációval kapcsolatos, 
való életből vett történetek ihlették. A közösségi alapú színházi alkotást az interakció új formáival és a közönség 
részvételével ötvözve izgalmas élményt kínáltak a nézők számára: három, különböző országokból származó színház 
közösen létrehozott egy előadást, amit párhuzamosan néztek az érintett helyszíneken, miközben 
videokonferencián keresztül összekapcsolták őket egymással. A technológia ilyen jellegű felhasználása 
egybecsengett a projekt témájával: a menekültekkel és a migrációval kapcsolatos kommunikáció zavarai minden 
szinten.  
 

A THE ROSE AND THE THORN (támogatott együttműködési projekt) Shakespeare Rómeó és Júliájának egy 2018-as 
cirkuszi változata. A JR Circus projektje workshopokat tartott Olaszországban, Hollandiában, Romániában és az 
Egyesült Királyságban, hogy a nemzetközi csapatot összekovácsolják és kidolgozzák a műsort. A Rómeó és Júliát át 
a szerelem, gyűlölet, kultúrák közötti párbeszéd és az EU integráció között zajló akrobatikus küzdelemmé 
alakították. 
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05. 
A MEDIA KÖZÉPPONTJÁBAN A TEHETSÉG, TARTALOM, TERJESZTÉS ÉS A 
PROMÓCIÓ 

 
 

Európa audiovizuális iparának folyamatosan alkalmazkodnia kell egy rendkívül dinamikus környezetben, mivel a 
digitális technológia átalakítja az audiovizuális tartalom létrehozásának és terjesztésének módját. Mindeközben 
gyorsan növekednek a globális online szereplők. A MEDIA a kapacitások erősítésével segít az ágazatnak 
megküzdeni ezekkel a kihívásokkal, hogy transznacionális szinten működhessen és ezáltal a filmek és 
audiovizuális alkotások a nemzeti határokon és az európai határokon túl is piacokat és nézőket találhassanak. A 
MEDIA az ágazat értékláncának minden lényeges pontján aktív, hogy olyan európai ökoszisztémát alakítson ki, 
amely képes eljutni a szélesebb közönségekhez. 
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TEHETSÉG ÉS KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS EURÓPAI SZINTEN 
 
 

Kevés olyan iparág létezik, amelyik olyan mértékben átvette a munkahelyen folyó képzés, gyakorlat általi tanulás, egész 

életen át tartó tanulás szemléletét, mint amennyire az az audiovizuális ágazatban tapasztalható. Ebben az ágazatban az 

egyetemi diploma soha nem elég, ezért a szakmai képzésekben való részvétel minden kezdő és tapasztalt filmkészítő 

számára kötelező. Ez az oka annak, hogy a MEDIA jelentős összegeket áldoz a legkorszerűbb európai workshop szervezők 

támogatására. A 2018-ban támogatott tanfolyamok némelyike a filmes szakemberek meghatározott csoportjainak szólt (pl. 

forgatókönyvírók), mások egy bizonyos piaci szegmenset (pl. animáció) és megint mások az ágazatok közötti kedvező kreatív 

egymásra hatást célozták meg. 

 
A MEDIA által támogatott szakmai tanfolyamok az audiovizuális világban szükséges kompetenciák teljes skáláját lefedik: 

csúcstechnológiai-műszaki, üzleti jellegű és kreatív. Az összesen 2.839 képzésben részesülő szakember között egyenlő 

arányban szerepeltek férfi és női résztvevők. Minden projekt különböző országokból toborozta a résztvevőket. A kiváló 

szerb dokumentumfilm készítő, Mila Turajlić alábbi ajánlása is bizonyítja az intézkedés hozzáadott értékét: 
 

„A páneurópai képzési programok MEDIA által létrehozott rendszere hihetetlenül fontos szerepet 
játszott a szakmai karrieremben – a gyakorlati tanulástól kezdve a hálózatig, a barátokig és 
munkatársakig lényegében kaptam egy térképet Európa audiovizuális  tájképéhez, amiért rendkívül 
hálás vagyok. Emellett a pályám kezdetén megnyitotta előttem az ágazat ajtóit, mivel megteremti a 
megfelelő kapcsolatokat, így a fiatal és első filmes filmkészítők könnyen eljuthatnak a tapasztaltabb 
kollégákhoz, és én ettől a közösség szívesen látott tagjának éreztem magam.” 

 
2018-ban 54 tanfolyamot tartottak 16 országban a MEDIA támogatásával. A tanfolyamok 2.839 résztvevője a 

legkülönfélébb országokból érkezett; a kisebb országokból érkezők viszonylagos részvételi aránya magasabb volt. 

 

 

10. ábra: Résztvevők szakmák szerint, a képzési programok során végzett felmérés alapján, 2018 
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SERIAL EYES 

 
A Serial eyes készíti fel az európai televíziós írók és producerek következő generációját arra, hogy a 

televízió képernyőjére a legkiválóbb történetmesélés kerüljön. A program középpontjában a ’writers’ 

room’ (írói szoba) gyakorlat áll: a Serial Eyes tizenkét résztvevője megtanul csoportban dolgozni, és 

kidolgoznak egy európai showrunning modellt. Amerikai és európai showrunnerek, vezető írók, 

producerek és commissioning editorok oktatják őket Németországban, az Egyesült Királyságban és 

Dániában, akik az írás és eladás témakörében mentorálnak, előadást tartanak és oktatnak. 

 

ACE 

 
Az ACE tapasztalt független európai és Európán kívüli filmkészítők exkluzív hálózata. 220 tagja van, akik 

gyakran együttműködnek egymással. Minden évben kiválasztanak 16-20 új producert, akik részt 

vehetnek az ACE továbbképző programjában, és ezt követően beléphetnek a hálózatba. A képzés éve 

alatt olyan tanácsadóktól kapnak tanácsot a projektjeikkel kapcsolatban, akik kiemelkedő 

eredményekkel rendelkeznek a történetalakítás, a finanszírozás és a nemzetközi terjesztés terén. A 

végzettek között olyan jelentős 2018-as filmek producereit találjuk, mint a ’Girl’ és a ’Happy as Lazzaro’. 
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SZÍNVONALAS, INNOVATÍV TARTALOM 
 
 

A MEDIA magas színvonalú, terjeszthető tartalmat támogat. A MEDIA segít a produkcióknak a határokon 

túli közönségek érdeklődését is felkelteni annak érdekében, hogy a filmek és televíziós sorozatok ne 

maradjanak otthon, hanem egész Európában osszák meg őket. 2018-ban a MEDIA a költségvetése 31%-

át fordította színvonalas tartalom létrehozására. 

 
A fejlesztésfinanszírozás azt a kritikus szakaszt támogatja, amikor egy projekt megszületik. Egybegyűjtik a 

legfontosabb elemeket, többek között a pénzügyi partnereket, a forgatókönyvet és a terjesztési 

stratégiát. Ez segít meghatározni, hogy érdemes-e a produkcióval továbblépni. 2018-ban a MEDIA 

összesen körülbelül 413 új filmötlet kidolgozásához biztosított pénzügyi forrásokat, összesen több mint 

17 millió euró értékben. A koprodukciók elsőbbséget élveznek, mivel nagyobb hatékonysággal érik el a 

közönségeket; ezek képviselik a filmek határokon átnyúló közönségének a 60%-át. 

 
Továbbra is a televízió a kulturális kifejezésmód legnépszerűbb formája, egy rendkívül dinamikus terület, 

amely határokon túli közönségekhez is eljut ellenállhatatlan, újfajta történeteivel (11). A MEDIA ehhez a 

kreativitáshoz azzal járul hozzá, hogy támogatja a független európai gyártók – a sokszínűség pillérei - által 

készített televízió sorozatok gyártását. A színvonalas koprodukciók elsőbbséget élveznek, mivel a 

különböző országokból származó műsorkészítőket, forgatókönyvírókat és tehetségeket összehozó 

koprodukció nagyszerű módja az európai szintű méretnövelésnek és kapacitásépítésnek. 2018-ban közel 

13 millió eurót bocsátottak 42 televíziós alkotás (sorozatok és dokumentumfilmek) rendelkezésére, és 

ezek közül négy koprodukció megkapta a maximális 1 millió eurós támogatást. 

 
A 2018-as ’My Brilliant Friend’ című sorozat példája megmutatja, hogyan fizetődik ki a MEDIA 

hozzájárulása egy nagy költségvetésű drámához. Az 1 millió eurós befektetés segítségével magas szintű 

költségvetést biztosítottak, ami lehetővé tette egy magas színvonalú sorozat elkészítését, amit aztán 

számos területen értékesítettek és versenyre tudott kelni a piacon a nagy költségvetésű amerikai 

produkciókkal. 

 
Előre tekintve, a MEDIA segít majd megoldásokat találni a koprodukciós folyamat egyszerűsítésére a 

bennük rejlő lehetőségek még tökéletesebb kiaknázása érdekében. 
 

2018-BAN A NŐI KARAKTEREK KERÜLTEK REFLEKTORFÉNYBE 

 

L’AMICA GENIALE 

rendező: Saverio Costanzo 

 

A ’L'amica geniale’ az olasz Wildside és a belga Umedia koprodukciójában készült, olyan 

műsorszolgáltatók támogatásával, mint az olasz RAI és az USA központú HBO, amely több mint 150 

területen biztosította a sorozat értékesítését. Különleges, kreatív példája volt ez a magán és állami 

műsorszolgáltatók együttműködésének. A nyolcrészes drámasorozat alapjául Elena Ferrante 

nagysikerű regénye szolgált, amely két tehetséges lány spontán, életre szóló, bonyolult barátságának 

a történetét meséli el, akik Nápolyban, a háborút követő szegénységben nőnek fel. A sorozat olasz 

bemutatójára közel 8 millió néző volt kíváncsi (a teljes közönség 30%-a). A MEDIA 1 millió euróval 

járult hozzá ehhez a 30 millió euró költségvetésű produkcióhoz. 

 

 
A KEDVENC 

rendező: Jorgosz Lanthimosz 

                                                           
11 Production and circulation of TV fiction, Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet, 2019. január. A 3-13 epizódból álló, magas színvonalúnak tekinthető televíziós 
sorozatok teszik ki az összes cím 45%-át, és a teljes nézett idő 22%-át. Ez az a formátum, amely a legjobban terjeszthető, és a nem hazai alkotások többségét képviseli. 
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2018 őszén generációjának egyik legelismertebb európai rendezője, Jorgosz Lanthimosz egy 

összeesküvésről, ambíciókról, féltékenységről és hatalomról szóló kosztümös komédiát mutatott be a 

közönségnek. A történet az Anna brit királynő udvarában történt valós eseményeken alapszik. 

Deborah Davis 1998-ban fogott hozzá a forgatókönyv megírásához! 2003-ban, amikor készen lett, a 

brit Scarlet Pictures vállalat dolgozta ki a MEDIA alprogram 50.000 eurós támogatásával. Amikor 2018-

ban végre elkészült, bemutatása után azonnal a zsűrik „kedvence” lett. Elsőként Velencében nyerte el 

az Ezüst Oroszlánt és a zsűri nagydíját. Ennek a boncolgató, aprólékos drámának a középpontjában 

három női szereplő áll. Olivia Colman brit színésznőt a főszerepért Oscar-díjjal, Velencében Volpi 

Kupával, Golden Globe-díjjal, BAFTA-díjjal jutalmazták, míg Rachel Weisz a legjobb mellékszereplőnek 

járó BAFTA-díjat és Oscar jelölést kapott. 
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HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TERJESZTÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 
 

A MEDIA támogatása nélkülözhetetlen a filmek európai terjesztéséhez. A hangsúly azon van, hogy a filmek 

a terjesztés és az online média elkötelezett támogatása révén eljussanak a mozik varázslatos széles 

vásznára, és ilyen módon szélesebb közönségekhez jussanak el. 2018-ban a MEDIA több mint 500 film 

határokon túli filmszínházi bemutatóját támogatta. 

 
A terjesztők és forgalmazó ügynökségek támogatást kapnak az általuk választott filmek terjesztéséhez. A 

finanszírozás kiszámítása a mozi pénztárak bevételei alapján történik annak érdekében, hogy a közönség 

elérése terén elért sikert jutalmazzák, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a terjesztők óvatosan 

választják ki a megcélzandó területeket; 2017-ben egy film átlagosan 2,4 területre jutott el. 2018-ban 

egyszerűsödött a megvalósítás: minden terjesztőnek egyetlen támogatást ítéltek oda a portfóliójukban 

szereplő különböző filmekhez, ezáltal egyszerűsödött a pályázati eljárás folyamata. Amellett 

kiválasztottak 19 filmet széles körű, átlagosan 25 országot érintő terjesztésre, ami konzorciumokon és 

terjesztőkön keresztül valósul meg. Az online megjelenés költségei ugyancsak támogathatók voltak, hogy 

ez adott esetben kiegészíthesse a filmszínházi bemutatót. 

 
2018-ban új megközelítést dolgoztak ki, ami lehetővé teszi a forgalmazó ügynökségek és a terjesztők 

számára, hogy konzorciumokba szerveződve szorosabb együttműködést folytassanak, és ezáltal az 

európai filmek a lehető legjobb esélyt kapják meg arra, hogy eljussanak a közönséghez. Ez a megközelítés 

2019-ben kerül bevezetésre. Egy terjesztésre váró film, amit a tartalma és a marketing stratégia alapján 

választanak ki, egyetlen, több területre kiterjedő támogatást fog kapni. Ilyen módon javul a koordináció, 

nemcsak az EU határain keresztül, hanem az értéklánc mentén is. Tehát a gyártók, a forgalmazó 

ügynökséges és a terjesztők megosztják egymással a marketing anyagot, a know-how-t és a fontos 

visszacsatolást, növelve a promóciós kampányok hatását. 

 
2018-ban támogatást kapott még az alkotások több területen történő bemutatásának előmozdítása 

vállalkozások közötti promóciós tevékenységek révén, valamint az európai és Európán kívüli audiovizuális 

piacok és kiállítások elérhetővé tétele az európai szakemberek számára. 

 

A legfrissebb rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a filmek forgalmazása a 2013-2017-es 

időszakban pozitív irányban változott. A több mint öt piacon bemutatott filmek száma 11%-kal 225-re 

nőtt, míg a több mint 10 piacon bemutatott filmek száma 19%-kal, 129-re emelkedett. Emellett 

növekedett a határokon átnyúlóan terjesztett európai filmek piaci részesedése. Míg 2013-ban az európai 

filmek közönségének 26%-a volt határokon túli, ez 2017-re elérte a 30%-ot (12). A 2018. évi nézettségi 

eredményeket a MEDIA által támogatott filmek legjobb nézettségű filmjeit tartalmazó 6. táblázat 

szemlélteti: 

 
Ezek a számok együttesen azt mutatják, hogy az Európai Unión belül strukturális növekedés volt 

tapasztalható az európai filmek forgalmazásának és közönségének növekedése terén. Így a következetes 

támogatás, amit a MEDIA alprogram az európai audiovizuális ökoszisztéma megerősítéséhez nyújtott, 

hozzájárult a pozitív hatáshoz. 

 
Emellett az európai filmek globális piacokra irányuló exportja is növekedett. 2013-ban 566 filmet 

exportáltak, míg 2017-re ez a szám 671-re emelkedett, ami 19%-us növekedést jelent. A MEDIA is 

hozzájárult ehhez a növekedéshez azzal, hogy támogatta az európai mozi promócióját a globális piacokon, 

többek között az Egyesült Államokban és Ázsiában. 

 

 

 

                                                           
12 Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet, Lumiére adatbázis 
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A 2014-2015-ös fejlesztési támogatás kedvezményezettjeinek a korábban idézett felmérésben adott 

válaszai, akiknek a projektjei 2018-ig forgalomba kerültek azt mutatják, hogy a befejezett projektek 80%-

át terjesztették egy másik országban. Egy filmet átlagosan 9,7 országban forgalmaztak (6,9 MEDIA 

tagországban). A MEDIA országok között megfigyelhetők bizonyos minták, miszerint a terjesztés a 

szomszédos országokra vagy az azonos nyelvet beszélő országokra koncentrálódik. Ami a többi országba 

irányuló terjesztést illeti, a projektek 40%-át az USA-ban, 30%-t Kanadában, 23%-át Japánban és 20%-át 

Kínában forgalmazták. 

 

5. táblázat: A legjobb nézettségű MEDIA által támogatott filmek, 2018 * 

 
CÍM A film 

nemzetisége 
Fő gyártó Nézettség az EU-ban, a 

származási országon kívül 

PADDINGTON 2 UK Marmalade Films 4 545 730 

DEMAIN TOUT COMMENCE / Derült égből apu FR Mars Films 3 716 760 

VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS / 

Valerian és az ezer bolygó városa 

FR Valerian SAS 3 689 547 

THE SON OF BIGFOOT /Óriásláb fia BE Movi3D: nWave Pictures 2 346 096 

HAPPY FAMILY DE United Entertainment 1 132 863 

THE SQUARE / A négyzet SE Platform Produktion 1 112 100 

TOIVON TUOLLA PUOLEN / A remény másik oldala FI Sputnik Oy 754 756 

A UNITED KINGDOM / Az egyesült királyság UK Pathe Productions Ltd 702 645 

OZZY ES Pachacamac 695 325 

THE LITTLE VAMPIRE 3D / A kis vámpír DE First Look 628 206 

 

Forrás: A MEDIA alprogram adatai 

 
HIDEGHÁBORÚ – 2018. egyik legtöbbet díjazott európai filmje Pawel Pawlikowski Hidegháború (eredeti címe: 

Zimna wojna) című filmje volt. Ez a lengyel-francia-brit koprodukció két végzetesen össze nem illő lengyel 

zenész meghitt szerelmi történetét meséli el, akik képtelenek egymás nélkül élni, de időnként egymást sem 

képesek elviselni. A filmet a rendező szülei ihlették, és hátteréül a hidegháború szolgál az ’50-es évek 

Lengyelországában, Berlinjében, Jugoszláviájában és Párizsában. A film 2018-ban elnyerte a legjobb rendező 

díját a Cannes-i Filmfesztiválon, a 2018-as Európai Filmdíj nagy nyertese volt több kategóriában, és Oscar-díjra 

jelölték. Remek példája a Kreatív Európa program MEDIA alprogramja által támogatott sikertörténeteknek, 

hiszen 2014-ben 60.000 euró támogatást kapott a MEDIA Fejlesztés – Csomagtervek pályázatától, később 

pedig összesen közel 1,1 millió euró összeggel támogatták a forgalmazását, amelyből 26 területen mutatták 

be. 2019 tavaszáig a film teljes jegypénztári bevétele a becslések szerint elérte a 18 millió eurót. 
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LUMIÉRE VOD, AZ EURÓPAI FILMEK ONLINE JEGYZÉKE 

 

A Lumière VOD célja, hogy az alkotások szélesebb körű online, video on demand (VOD) szolgáltatásokon 

keresztül történő elérhetőségének az előmozdítása révén növelje az európai filmek forgalmazását. A 

projektet Mariya Gabriel európai biztos indította el 2017-ben. A projekt fontos eszköz annak biztosítására, 

hogy az európai filmek becsábíthassák a megérdemelt közönséget. 

 
Az európai filmek online jegyzékének alapvető funkciója, hogy összegyűjtse és érthető, felhasználóbarát 

módon megmutassa, hol érhetők el európai filmek online. Egy ilyen egyértelmű adatbázis segít az európai 

filmek számára új piaci lehetőségeket találni, és hozzájárul az innovatív üzleti lehetőségek feltűnéséhez az 

egyre növekvő online piacon (pl. egyéb online eszközök). A jegyzék ugyanakkor elősegíti az Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv európai alkotások népszerűsítéséről szóló rendelkezéseinek a helyes 

végrehajtását (kvóták figyelemmel követése, vagyis a platformokkal szemben támasztott azon követelmény, 

hogy az európai alkotások legalább 30%-os arányban szerepeljenek – és hangsúlyos helyen jelenjenek meg - 

a műsorkínálatukban). A VOD szolgáltatások önkéntes alapon frissítik a műsorkínálatukban szereplő 

információkat. 

 
A jegyzék ingyenes, nyilvánosan elérhető webes katalógus, az átláthatóságot szolgáló online eszköz, amely 

adatokat szolgáltat az európai filmekről és arról, hogy a különböző tagállamokban hol érhetők el VOD 

szolgáltatás keretében. Számos felhasználói csoport számára is hasznos hivatkozási pontként szolgál: 

› fogyasztók, akik szeretnének online filmet nézni (a jegyzékben filmcím, a rendező neve stb. szerint lehet 

keresni); 

› nemzeti hatóságok, akik tájékozódni szeretnének az európai filmek országukban elérhető kínálatáról; 

› gyártók, terjesztők, VOD szolgáltatások stb., akik szeretnék tevékenységüket adaptálni és a filmek 

elérhetőségét javítani. 

 

A jegyzék a MEDIA és az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet együttműködésének gyümölcse; az Intézet 

felelős az eszköz fejlesztéséért és fenntartásáért. Az elképzelés az ágazat érdekeltjeivel folytatott négy 

konzultációs kör során finomodott és alakult. Az ágazat széles körű támogatását élvezte, és a 2018-as Cannes 

Filmfesztiválon számos filmes szervezet* aláírta azt a manifesztumot, amellyel elkötelezte magát, hogy 

adatok szolgáltatásával részt vesz a projektben. 

 
A jegyzék prototípusát a Lumière 2018 Grand Lyon Filmfesztiválon mutatták be 2018 októberében, a béta 

változatot pedig 2019 áprilisában indították el egy ünnepség keretében Strasbourgban, az Európai 

Parlamentben. A teljes körű szolgáltatás 2019. végén indul el. A Lumière VOD adatbázis létrehozását a 

következő partnerek támogatása tette lehetővé: Amazon Prime Video, Ampere Analysis, Apple, CNC, 

EuroVOD, FilmDoo, Filmin, Filmtoro JustWatch, Kino Fondas, La Cinetek, La Pantalla Digital, Le Kino.ch, 

Mediathèque Numérique, Netflix, realeyz, uncut, UniversCiné, VOD Club, VOD.lu és Vodeville. 
 
 

 
* többek között az európai filmügynökségek igazgatóit tömörítő testület, az Európai Filmakadémia, a Studio Canal, a Bertelsmann, az 
ARTE, az Europa Distribution 
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AZ EURÓPAI ALKOTÁSOK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A KÖZÖNSÉG ELÉRÉSE 
 
 

Minden egyes filmnek és televíziós sorozatnak, legyen az nagy vagy kicsi, meg kell találnia a közönségét. 

A marketing és promóciós stratégiák rendkívül sokat számítanak egy film vagy a tévéműsor láthatósága 

szempontjából, amelynek potenciális közönsége van Európában és a globális piacokon. 

 
2018-ban a MEDIA többféle módon is támogatta a promóciós tevékenységeket: 

› fesztiválok és közönségépítés támogatása; 

› mozihálózatok támogatása; 

› európai alkotások online elérhetőségének a támogatása; 

› a MEDIA által támogatott filmek páneurópai bemutatása. 
 
A fesztiválok központi szerepet játszanak az európai alkotások népszerűsítésében, mivel a kritikák, a 

közönség reakciója és egy film bemutatása növeli egy új film ismertségét és előkészíti a talajt a széles 

körű bemutató számára. 2018-ban a MEDIA összesen 72 fesztiválnak volt a társfinanszírozója, és ebből 

27-et alacsony gyártási kapacitással rendelkező országokban rendeztek. Összességében több mint 3,4 

millió eurót ítéltek oda európai fesztiváloknak, amelyek mintegy négymillió embert értek el. A támogatás 

hatásának maximalizálása érdekében tanulmány készült, hogy felmérje a fesztiválok közötti szorosabb 

együttműködésben rejlő lehetőségeket. A tanulmány elemezte a fesztiválok között meglévő 

együttműködési modelleket és megállapította, hogy már létezik egy bizonyos fokú együttműködés, de 

az újítás és a nagyobb hatás érdekében a partnerségek tovább mélyíthetők lennének, például az új 

tehetségek felfedezése vagy a filmekhez való hozzáférést javító online platformok létrehozása céljából. 

A tanulmány eredményeit már a 2019-es vonatkozó pályázati kiírás során figyelembe veszik. 

 
A MEDIA társfinanszírozója továbbá az Europa Cinemas mozihálózatnak. Az Europa Cinemas, amelyhez 

33 országban több mint 1.000 filmszínház tartozik, hozzájárult az európai filmek közönségének 

növeléséhez és ahhoz, hogy a közönség felfedezze az Európa minden részéből származó filmek rendkívül 

sokszínű kínálatát. 2018-ban az Europa Cinemas filmszínházaiban levetített filmek 60%-a európai film 

volt, ezen belül 33% nem nemzeti európai film, azaz egy másik országból származó film volt. A hálózat 

39 millió jegyet adott el európai filmekre (7,5%-kal többet, mint 2015-ben). 

 
A MEDIA európai VOD szolgáltatások bevezetésével, az európai filmek VOD műsorkínálatokban való 

jelenlétének a növelésével és újszerű terjesztési stratégiák ösztönzésével támogatta az európai 

alkotások online népszerűsítését. Bizonyos pozitív eredményeket már sikerült elérni, mivel átlagosan 

14%-kal növekszik a támogatott szolgáltatások árbevétele, és átlagosan 25%-kal az előfizetők száma. 

Támogatást kaptak egyes innovatív szolgáltatások, mint például a Medici TV, amit az alábbiakban 

ismertetünk. Mindamellett a szolgáltatások elsődlegesen nemzetiek, és a közönségük az általánosabb 

piaci irányzatokhoz képest korlátozott. A MEDIA támogatás eddig korlátozott hatást gyakorolt a meglévő 

európai VOD szolgáltatók közötti határokon átnyúló VOD együttműködés előmozdítására; ezt a területet 

– reagálva a globális szereplők részéről tapasztalható fokozódó versenyre - erősíteni szükséges. 
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SIKERTÖRTÉNETEK 
 
 

TRANSILVANIA NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL (TIFF) 
 
A TIFF Románia legfontosabb filmes eseménye, amely ötvözi a nyilvános filmfesztivált egy ágazati 

szekcióval. A közönségépítés mindig is a fesztivál elsődleges céljai között szerepelt, és 2018-ban a 

közönség létszáma a 2017. évi 125.000-ről 133.000 főre nőtt. A fesztivál folyamatosan keresi a módját, 

hogyan lehet új módszereket kidolgozni a szélesebb közönségek bevonására. A fesztivál csapata ennek 

érdekében tanulmányok és tájékoztató tevékenységek révén folyamatosan újításokat vezet be. 

 
Az EducaTIFF egy hosszú múltra visszatekintő oktatási program és jól ismert márka, amely a fiatal 

közönséget szólítja meg, 2018-ben csaknem 6.500 főt. Az innovációt is támogatják az audiovizuális 

történetmesélés új formáival foglalkozó InfiniTIFF platformon keresztül, amelynek célja, hogy a moziba 

járókat és a művészeket megismertesse a virtuális valóság és az interaktív mozi területén megjelent 

legújabb ötletekkel. 

 
A TIFF ágazati szekciója többféle módon is támogatja új projektek fejlesztését: 

› Transilvania Pitch Stop – hagyományos fejlesztő workshop első és második filmes román és moldovai 

rendezők számára, valamint a nemrégiben létrehozott koprodukciós piac Románia és a Fekete-tenger 

környékén lévő országokból érkező projektek számára; 

› Transilvania Talent Lab – gyakorlatias képzési program filmszínházak irányításával foglalkozó 

szakemberek számára; 

› Less is More, az alacsony költségvetésű forgatókönyvek kidolgozásának európai platformja, a Le Groupe 

Ouest (Franciaország) kezdeményezésére; 

› First Films First, egy intenzív képzési program fiatal délkelet-európai filmesek számára, akik első 

játékfilmjüket készítik. 

 
 
MEDICI.TV 

Ez az innovatív szolgáltatás, amely az audiovizualitás hatását kihasználva szólítja meg a zenekedvelőket, 

10 év alatt a világ vezető SVOD platformjává nőtte ki magát a klasszikus zenei és előadó-művészeti videók 

terén. A platform 2.200 (elsősorban európai), az egész világon elérhető műsort ajánl, és további 120 élő 

eseményt, amelyben korunk legjobb művészei és zenei intézményei szerepelnek: Bécsi Filharmonikusok, 

Salzburgi Fesztivál, Csajkovszkij verseny. A platform emellett egy újszerű üzleti modellt, többek között 

szponzorációt is működtet. Az élő események némelyikét ingyenesen kínálják, marketing fogásként, a 

szélesebb közönségek bevonása érdekében. A platformnak 2018 végére több mint 16.000 előfizetője volt, 

46%-kal több, mint az előző évben, köszönhetően a marketing és promóciós tevékenységekbe történt 

befektetéseknek. A MEDICI.TV 2017-ben a MEDIA alprogram 280.000 eurós támogatásában részesült. 
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EURÓPAI MOZIÉJSZAKA 
 
2018. december 3-7. között az Europa Cinemas hálózat 34 filmszínháza az EU 27 tagországában különleges 
vetítéseket szervezett, amelyre 21 különböző, MEDIA támogatásban részesült európai filmet választottak ki. 
 
A kezdeményezés első volt a maga nemében, amely az Europa Cinemas hálózat tagjainak alulról jövő 
kezdeményezésén alapult. Különleges alkalom volt több mint 7.000 európait egyesíteni a mozik 
sokszínűségében, és a MEDIA számára, hogy érzelmileg is kötődhessen a közönséghez. Az európai nézők 
ismereteket szerezhettek arról, hogy milyen előnyei vannak a programnak a saját életükre nézve, és 
találkozhattak a Kreatív Európa irodák munkatársaival, akik az események helyi koordinációját végezték. 
 
Bár az események közös márkanév alatt zajlottak, a filmszínházak vezetői szabad kezet kaptak saját eseményük 
koncepciójának a kidolgozására. Valamennyi eseménynek része volt egy vetítés utáni beszélgetés. Nyolc 
vetítésen voltak jelen a rendezők, hat helyszínen a terjesztők, öt helyen a filmkészítők és három helyszínen a 
főszereplők. Néhány helyszínen a beszélgetést a filmben bemutatott társadalmi probléma köré szervezték, pl. 
Pozsonyban a családon belüli erőszak témájáról beszélgettek. Észtországban egy gyermekeknek szóló animációs 
filmet, azt követően pedig egy szórakoztató műsort mutattak be az eseményen. 
 
A kezdeményezés népszerűsége meghaladta a várakozásokat, és csaknem minden helyet már előre lefoglaltak. 
Számos helyi médiaorgánum érdeklődését felkeltette, köszönhetően az Európai Bizottság képviseleti irodái 
részéről tapasztalt erős elkötelezettségnek is. 
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06. 

A KULTÚRA ALPROGRAM PRIORITÁSAI – 

EURÓPAI PARTNERSÉGEK, SZAKMAI MOBILITÁS ÉS KÖZÖNSÉGÉPÍTÉS 

 

Az európai piacok földrajzi széttagoltsága a nyelvi és nemzeti határok mentén, valamint a művészek és 
kulturális szervezetek viszonylagos elszigeteltsége komoly kihívásokat jelent az európai kulturális és kreatív 
ágazatok számára. A Kultúra alprogram prioritásai: bővíteni az ágazatok szakembereinek lehetőségeit 
nemzetközi partnerségek kialakítására, növelni a művészek transznacionális mobilitását, ösztönözni az 
alkotások és ötletek nemzetközi forgalmát, és új módszereket kidolgozni a közönséghez való eljutásra és a 
közönség bevonására, hogy Európa kulturális gazdagsága mindenki számára hozzáférhető legyen! 
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SZERVEZETEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA – 

PARTNERSÉGEK LÉTREHOZÁSA 
 
 

A Kultúra alprogram a finanszírozási mechanizmusok három fő típusát kínálja a több országot és/vagy 

több szakterületet is érintő partnerségek és cserék előmozdítására. 

› Az ágazatközi együttműködés nélkülözhetetlen az elszigetelt megoldások felszámolásához, valamint 

a kulturális és kreatív szereplők sokszínűségének kiaknázásához. Az együttműködés projektek 

mindenféle méretű európai kulturális szervezet számára lehetőséget kínálnak a koprodukcióra, 

együttműködésre, kísérletezésre, mobilitásra és arra, hogy tanuljanak egymástól. 2014. óta több 

mint 395 együttműködési projektet finanszíroztak, amelyek több mint 2.500 szervezet között 

alakítottak ki kapcsolatot. 2018-ban 130 új együttműködési projektet hoztak létre a program 

keretében. 

› A Kultúra alprogram az Európában partner kereső kis szervezetek igényeinek szeretett volna jobban 

megfelelni, amikor 2018-ban új lehetőségeket nyitott meg a határokon átnyúló együttműködés előtt, 

és teljes költségvetése 40%-át a színvonalas, kisebb együttműködési projektekre fordította. Ez 

segített bővíteni az európai szintű munkában még kevés tapasztalattal rendelkező kulturális 

szervezetek kapacitásait, több alulról szerveződő szervezetet bevonni és teret adni a 

kezdeményezésnek és innovációnak. 

› A közönségépítés prioritására tekintettel 2014-ben új platform program került bevezetésre az olyan 

kezdeményezések előmozdítására, amelyek segítenek a feltörekvő művészeknek és alkotóknak saját 

hazájukon kívül közönségeket találni. Mint kiderült, az eszköz megfelel az ágazatok igényeinek: a 

2014-ben elsőként finanszírozott öt platformról 2018-ra 15-re nőtt a finanszírozott platformok 

száma, amelyek 37 országok több mint 230 szervezetét érintik. 

› A hálózati program hosszú-távú támogatást és folyamatosságot kínál páneurópai kulturális hálózatok 

számára. A 2018-ban finanszírozott 28 hálózat több mint 3.000 kulturális és kreatív szervezetet 

képvisel, és a Kreatív Európa programban résztvevő országok többségére kiterjed. Feladatuk, hogy 

megerősítsék a kulturális és kreatív ágazatok kapacitását, és terjesszék a jó gyakorlatokat. 

 
3. térkép: A 2018-ban kiválasztott együttműködési projektekben résztvevő 700 kulturális szervezet megoszlása 

 
 

 
ÖSSZESEN 727  
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Kapcsolat a Kultúra alprogram területei között, 2018 
 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK 
 
130 új projekt a koprodukció, együttműködés, kísérletezés és tanulás előmozdítására 

 
PLATFORMOK 

15 innovatív kezdeményezés, amelyek a feltörekvő művészeket népszerűsítik az európai közönségek körében 

 

 
HÁLÓZATOK 

28 kapacitásépítéssel és az ágazati jó gyakorlatok terjesztésével foglalkozó hosszú-távú szervezet  
 

 

A támogatott hálózatok egyike az Építészek Európai Tanácsa (ARCHITECTS’ COUNCIL OF EUROPE / ACE), amelynek 

széles körű tevékenységei 2018-ban kiterjedtek a kölcsönös szakmai elismerés megtárgyalására Japánnal és Dél-

Koreával, valamint egy európai építészeti ágazatról szóló tanulmány elkészítésére. 

 
A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy több mint 500.000 építész él Európában, és a 30-39 éves korcsoportban 

53% a nők aránya (míg az 50-59 éves korcsoportban mindössze 32%). Az építészeti szolgáltatások piacának értéke 16,4 

milliárd EUR volt. 

 
 
 

AZ ÁGAZATOK SOKSZÍNŰSÉGE 

 
 

A Kultúra alprogram sokféle ágazatot felölel. Az összes projektnek több mint a fele az előadó-művészeti ágazatot 

érintette. 2018-ban jelentős pozitív változást tapasztalhattak az örökség terület szereplői, köszönhetően a kulturális 

örökség európai éve (2018) kapcsán kiírt különleges pályázatnak. 
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12. ábra: Az együttműködés, hálózat, platformok és műfordítás pályázatokon keresztül finanszírozott főbb ágazatok 2018-

ban. 

 

Egyéb és multidiszciplináris 

4 % 

 

Könyvek és olvasás 

8 % 

 

Kulturális örökség 

16 % 

 

 
Építészet 
2 % 
 
Tervezés és alkalmazott művészetek 
1,5 % 
 
Vizuális művészetek 
8,5 % 
 
Előadó-művészetek 
(főként zene, színház, tánc) 
59% 
 

 
 
KAPACITÁSÉPÍTÉS 

 
 

A Kultúra Alprogram támogatást nyújt a kulturális és kreatív szereplők számára kapacitásaik bővítéséhez új üzleti modellek 

és digitalizálás révén, illetve a szakemberek nemzetközi működéshez szükséges kapacitásainak a növelésével. 2018-ban 

körülbelül 2.600 tanulási tapasztalatot valósítottak meg. 

 
Az EURÓPAI ZENEI INKUBÁTOR (támogatott együttműködési projekt) egy újszerű támogatási eszköz a zene és más kreatív 

ágazatok közötti határok ledöntésére helyi és európai szinten. A zenei értéklánc különböző pontjain működő öt partner, 

többek között a francia koordinátor létrehozott egy kísérleti transznacionális készségfejlesztő és mentori programot 

olyan zenészek számára, akiket érdekel a vállalkozói szellem fejlesztése, az új üzleti modellek és a tevékenységek 

diverzifikálása. 

 

 
Az EURÓPAI TEHETSÉGCSERE PROGRAM 

(ETEP) (támogatott platform) a Stichting Eurosonic Noorderslag hozta létre, hogy előmozdítsa az európai művészek 

nemzetközi karrierjét. Segíti az európai produkciók meghívását nemzetközi fesztiválokra. Mivel partnereik között 

megtalálható az Európai Műsorszórók Szövetsége és a helyi média, minden meghívás megjelenik a médiában. A program 

2003-as indulásától kezdve 2018-ig Európa valamennyi országának képviseletében 1.445 művész adott több mint 4.000 

műsort 122 társult fesztiválon. 
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MOBILITÁS ÉS FORGALOM 
 
 

A művészek mobilitása és alkotásaik forgalma a Kultúra alprogram valamennyi programjának központi 

eleme. Biztosítja a kreatív és kulturális ágazatban dolgozó szakemberek zavartalan országokon átívelő 

forgalmát, és segít leküzdeni az akadályokat, amelyek gátolják az EU-n belül és kívül a munkavégzési 

lehetőségüket. 

 
A mobilitás a Kultúra alprogramban arról szól, hogy lehetővé teszik a művészek és szakemberek mozgását a 

nemzeti határokon keresztül. Ez a kritikus kérdés a program egyik prioritása lett, és a megoldásával a Kultúra 

alprogram a természetüknél fogva diverzifikált Európai kulturális és kreatív ágazatok az egyik legfontosabb 

kihívását kezeli: hogyan tehetik a szakemberek nemzetközivé a karrierjüket? Hogyan tanulhatnak más 

országok jó gyakorlataiból a különböző területeken? Hogyan tudnak együttműködni, hálózatokat építeni és 

bejutni új piacokra? Hogyan szerezhetnek ismertséget egy ország művészei és szakemberei egy másik 

országban, és hogyan nyerhetik el az ott élők elismerését? 

 
2018-ban a becslések szerint 2.800 mobilitási tapasztalatra került sor, amivel az eredmény orientált 

mobilitást támogatták. 
 
’EDN21: STRENGTHEN-IMPACT-IMAGINE’ 
(támogatott hálózat) 

 
A European Dancehouse Network (Európai Táncház Hálózat, EDN) határokon átnyúlóan támogatja a 
független táncművészek szakmai fejlődését. Az EDN „Carte blanche”-a egy népszerű rövid távú 
csereprogram kezdeményezés. A vendéglátó szervezet legfeljebb egy hétre elhelyez egy táncost próbaidőre, 
lehetőséget kínálva neki arra, hogy találkozzon a helyi kulturális élet szereplőivel, megismerje a táncház 
működését, tanulhasson a társaktól és kicserélhessék az ismereteiket. A kezdeményezés egyre nagyobb 
sikerét jelzi, hogy a pályázatok száma meghaladja a rendelkezésre álló helyek számát, valamint a résztvevők 
véleményei: 
 
„Az tetszett a legjobban a Carte Blanche-ban, hogy a csereprogram kölcsönös. Nagyon sokat tanultam a 
barcelonai tartózkodásom alatt, ugyanakkor azt hiszem én is tudtam néhány jó ötlettel és információval 
szolgálni az ír helyzetről azoknak, akikkel beszéltem” -, mondja Hazel Hodgins, a Dance Ireland Dublin 
programvezetője, miután visszatért a csereprogramjáról a barcelonai Mercat de les florstól.   
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INNOVATÍV MEGKÖZELÍTÉSEK – ÉRTÉKTEREMTÉS INNOVÁCIÓVAL  
 
 

Azóta, hogy 2014-ben bekerült a különleges alprioritások közé a „Kapacitásépítés – új üzleti modellek" és a 

„Digitalizálás", a Kultúra alprogram arra törekszik, hogy az ágazatot egy folytonosan fejlődő technológiai és 

pénzügyi nemzetközi környezethez való alkalmazkodásra ösztönözze. A kulturális és kreatív ágazat 

szervezetei arra használják a Kreatív Európa programtól kapott finanszírozást, hogy új magyarázatokat és 

konkrét megoldásokat kutassanak fel pénzügyi valamint kulturális és társadalmi értékek létrehozására, 

átadására és megragadására. Ezzel fontos szerepet töltenek be egy versenyképes európai közös kulturális tér 

megteremtésében. 

 
A projektek valamennyi ágazatban és a kulturális értéklánc különböző pontjain innovatív megközelítéseket 

dolgoznak ki. Az innováció megtalálható a közönség bevonását szolgáló új modellekben és azokban az üzleti 

modellekben is, amelyek révén a szervezetek képesek ellenállóbbá válni és a pénzügyi fenntarthatóságukat 

fejleszteni. 

A Kultúra alprogram által finanszírozott projekteken keresztül új know-how, eszközök és támogató 

mechanizmusok jönnek létre és állnak az ágazat rendelkezésére: a gyűjteményeik digitalizálásán dolgozó 

múzeumoktól és a kulturális örökség más intézményeitől kezdve az ipari örökség adaptív újrahasznosítását 

elősegítő, és ezáltal a kihasználatlan tereket és területeket új értékkel felruházó projekteken keresztül azokig 

a projektekig, amelyek kreatív ötletek globális cseréje alapján új gyártási modelleket dolgoznak ki. Mindezek 

együttesen segítik elő, hogy a szakemberek kapcsolatba kerüljenek a piaccal, és a feltörekvő valamint a már 

beérkezett tehetségek sikeresebbek legyenek. 

 
Az innováció révén a projektek igen gyakran járulnak hozzá a képességek terén jelentkező hiányosságok 

megállapításához, és a szükségletek kielégítésére kidolgozzák a megfelelő kapacitásépítő tevékenységeket. 

Segítik a jövő munkaköreinek a megtervezését és az európai szakemberek kijutását a nemzetközi piacra. 

 

FACTORIES OF IMAGINATION: 

BEFEKTETÉS A KULTURÁLIS ’VÁLTOZTATÓKBA’ 

(támogatott hálózat)  

Az elmúlt évtized egyik alapvető elve a rugalmasság, ami arra a képességünkre utal, hogy egy gyorsan fejlődő 

környezetben tudjunk gyorsan reagálni és alkalmazkodni. A rugalmasság több, mint elmélet, gyakorlat is, 

amit tanítani lehet. Ez a Factories of Imagination elnevezésű négyéves program célja, amit a Trans Europe 

Halles hálózat dolgozott ki. A projekt kapacitásépítő tevékenységeket folytatott a tagok számára a 

szervezetfejlesztés, új üzleti modellek és kulturális vezetés területén – összesen 80 tevékenységre került sor 

15 európai országban, amelyek 6.000 szakembernek segítettek. A partnerek különböző ágazatokból 

(művészetek, társadalom, oktatás, vállalkozás stb.) hívtak össze ’change-makereket’, azaz változtatókat, hogy 

segítsék elő a régiójuk társadalmi-gazdasági fejlődését. 

 
 

Az Institut d’Arqui tectura Avancada de Catalunya által koordinált DISTRIBUTED DESIGN MARKET 
PLATFORM (támogatott platform) az európai maker-mozgalom csere- és hálózatépítő központjaként 
működik. A kezdeményezés célja a tervezők, készítők és a piac közötti kapcsolat fejlesztése és 
népszerűsítése. Online és offline tevékenységeket foglal magában, például workshopokat, vásárokat és 
bootcamp táborokat, amelyek n épszerűs ít ik és támogatják a feltörekvő  kreatív tehetséget 
Európában, valamint az üzleti teljesítményüket és a fenntarthatóságukat. A gyártók, a mobilitásuk és az 
alkotásaik terjesztésének a támogatása révén előmozdítja az európai gyártói és tervezői kultúrát, 
nemzetközi lehetőségeket biztosít a számukra, és fókuszba állítja a  legkiemelkedőbb tehetségeket. 
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KÖZÖNSÉGÉPÍTÉS: 
AZ ELÉRHETŐ ÉS BEFOGADÓ KULTÚRÁÉRT 
 

 

A nyitott és prosperáló kulturális és kreatív ágazatok gerincét az emberek alkotják. Amikor a Kultúra 

alprogram az európai alkotások hatókörének a növelését, a részvétel előmozdítását és a társadalmi 

integráció biztosítását tűzi ki célul, akkor azzal a közönségépítést az egyik legfontosabb prioritásként ismeri 

el. 

 
A közönségépítés nem csak több embert jelent, hanem diverzifikáltabb és elkötelezettebb közönséget is, 

és különösen az olyan emberek megszólítását, akik soha nem vettek részt kulturális tevékenységekben, 

vagy nagyon ritkán tették ez. A finanszírozott projektek gyakran támogatják a polgárok és közösségek 

részvételét aktív nézői szerep és a döntéshozatali folyamatokban való közvetlen részvétel útján, ezáltal 

előmozdítva az emberek kulturális élet és közélet iránti elkötelezettségét. 

 

 
A BE SPECTACTIVE! (támogatott együttműködési projekt) egy kutatási fellépés projekt az előadó-művészet 
területéről. Középpontjában a közönségépítés és bevonás kísérleti formái állnak. Célja olyan új, 
reprodukálható módszerek kidolgozása, amelyekkel a kreatív és szervezési folyamat során a műsorokat 
művészek, kulturális szereplők, állampolgárok és nézők részvételével közösen készítik el. Az emberek 
részvételét aktív nézői szerep révén mozdítják elő olyan módon, hogy a közönség kezébe adják a 
döntéshozói szerepet: a nézők megbeszélik és maguk választják ki az előadás számos elemét. A projektben 
résztvevő művészek széles körű mobilitása lehetővé teszi az eredmények elterjesztését. A  Be 
SpectACTive! koordinátora az olasz Associazione Culturale Capotrave – Kilowatt, és részt vesz benne 
néhány rendkívül innovatív szervezet, akik Európában az ’aktív néző’ koncepción dolgoznak. 
 

 
  



61 

Kreatív Európa Monitoring-jelentés 2018 

 

 

07. 

FINANSZÍROZÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

TÁMOGATÁSA 
 
 

A finanszírozáshoz való hozzáférés a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára a kulturális és kreatív 

ágazatokban nagyobb kihívást jelent, mint más KKV-k számára, és az ágazatban a növekedés alapvető 

akadályaként jelölték meg. Például az adósságfinanszírozás az európai filmek finanszírozásának 

mindössze 2%-át teszi ki (13). AZ okok között szerepel a kulturális és kreatív ágazatok eszközeinek és 

biztosítékaink immateriális jellege, a piac korlátozott mérete és (a pénzügyi közvetítők részéről) az 

ágazat sajátosságairól szóló képzés hiánya. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

                                                           
13 Film finanszírozásról szóló beszámoló, EAO 
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A kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze (CCS GF), a Kreatív Európa program pénzügyi eszköze 

segítségével javul a kreatív KKV-knak nyújtott hitelezés, mivel portfólió garanciákat és ellengaranciákat 

nyújtanak a pénzügyi közvetítőknek, akik hitelt kínálnak a kulturális és kreatív ágazatokban dolgozó 

vállalkozóknak. 

 
2018 a garanciaeszköz bevezetésének még csak a második teljes éve volt, de már erős piaci igény 

mutatkozott iránta. Az európai stratégiai beruházási alapot mobilizálták, hogy egészítse ki a CCS GF-et 60 

millió euróval, ami az eredeti költségvetés 50%-ának felel meg, és ezt 2018-ban fel is használták. További 

három garancia megállapodást írtak alá pénzügyi közvetítőkkel 2018-ban, így az év végére összesen 

tizenkét megállapodás volt érvényben kilenc résztvevő országgal. 

 
A már aláírt megállapodásokból származó várható adósságfinanszírozás összege meghaladja a 900 millió 

eurót. Több mint 800 KKV és szervezet részesült a CCS GF által támogatott hitelekből. 

Az eszköz a garanciákon kívül kínál még egy kulturális és kreatív ágazati kapacitáskiépítési rendszert. Ez 

egy képzési program, amely segíti a pénzügyi közvetítőket abban, hogy magas szintű tanácsadás és 

támogatás révén jobb szolgáltatást nyújtsanak a kreatív és kulturális KKV-k számára. 2018 májusában 

aláírták a kapacitásépítési keretmegállapodást, és a tanfolyamok az érdeklődő pénzügyi intézményeknél 

már folyamatban vannak. 

 
A CCS GF végrehajtásának fontos részét képezi a kommunikációs stratégia, amelynek célja, hogy növelje 

az új finanszírozási lehetőség ismertségét. A Kreatív Európa garanciaeszközét 2018-ban összehangolt 

intézkedések széles köre népszerűsítette: video és hagyományos esettanulmányoktól kezdve 

piacelemzéseken (14) keresztül az információs napokig vagy célzott műhelyekig, amelyeket a résztvevő 

bankok kockázatkezeléssel foglalkozó és marketing osztályai tartottak. 
 

 

Garanciaeszköz megállapodások pénzügyi közvetítőkkel, 2018. végi állapot szerint 
 
DÁNIA 
Vaekstfonden 40,3 M EUR 
 

BELGIUM 
PMV  15 M EUR 
Start SA  10 M EUR 

FRANCIAORSZÁG 
Bpifrance  30 M EUR 
IFCIC  111,4 M EUR 
 
SPANYOLORSZÁG 
CERSA  142,9 M EUR 
 
OLASZORSZÁG 
CDP  285,7 M EUR 

 
PORTUGÁLIA 
CGD  25 M EUR 

CSEH KÖZTÁRSASÁG 
Komercni Banka 25,5 M EUR 
 
LENGYELORSZÁG 
BGK  125 M EUR 

ROMÁNIA 
Libra Internet Bank 9,9 M EUR 

 

 
 

  

                                                           
14 https: //www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/ccs-market-
analysis-europe.pdf  

 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/ccs-market-analysis-europe.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/ccs-market-analysis-europe.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/ccs-market-analysis-europe.pdf
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SIKERTÖRTÉNETEK 
 
EDITORA OQO 
 

Helyszín: Pontevedra, Galícia, 

Spanyolország 

Pénzügyi közvetítő: CERSA 

Ágazat: Kiadói tevékenyég 
Alkalmazottak 

száma: 
6 

Finanszírozás célja: Könyvnyomtatás 
Webhely: http://oqo.es/fr/ 

 

 

Az Editora OQO tevékenységének középpontjában 10 éves és fiatalabb gyermekeknek szóló könyvek 

kiadása, video és digitális tartalom előállítása áll. Alfonso Couto, a cég vezérigazgatója több mint 20 

évig dolgozott gyerekszínházaknál, idővel azonban átlépett a kiadók világába, és megalapította saját 

vállalatát, hogy képes gyerekkönyveket állítson elő. „Valamennyi könyvünket és sorozatunkat magunk 

készítjük. Ez nagyon fontos a számunkra,” - magyarázza. 

 
Az üzleti ciklus azonban meglehetősen sajátos, és ez a pénzügyeikre is hatással van: „Mi igazából az év 

végét célozzuk meg. Az eladásaink a szeptember-decemberi időszakban tetőznek, de erre készen kell 

állnunk, ami az év első felében rengeteg kiadással jár. Így 2017 elején finanszírozásra van szükségünk, 

hogy a könyveink gyártását megnövelhessük, és felkészülhessünk az év második felére”-, mondja 

Alfonso. 

Ezt a finanszírozást egy EU garancia mellett nyújtott kölcsön tette lehetővé, amit a CCS Gf keretében 

az EIF és a CERSA biztosított. Alfonso kifejti, hogy manapság nem egyszerű feladat megszerezni a 

szükséges finanszírozást: „A bankoknak mindig kétségeik vannak. Nem értik az ilyenfajta projekteket. 

A könyvek esetében például igen magasak az előre fizetendő gyártási költségeink. Aztán kiszállítjuk a 

könyveket egy könyvesboltba, ahol ott állnak a polcon mondjuk két évig. És csak akkor fizetik ki nekünk 

az eladott könyveket, amikor a könyvesbolt visszaküldi az eladatlan példányokat. Ez nem egy klasszikus 

finanszírozási modell, és a bankok ezt nem szeretik.” 

 
És bár a cég fő tevékenységét továbbra is a gyerekkönyvek jelentik, az Editora OQO egyre inkább 

kacsingat a könyveken túl más területek, például a digitális világ felé is: „A digitális világra gyakran 

tekintenek úgy, mint ami kívül esik a szülők ellenőrzési körén, ezért a kedvezőtlen hatással hozzák 

összefüggésbe. Szeretnénk ezt a feltételezést megcáfolni, és a digitális képességeket arra használni, 

hogy oktató célú üzeneteket juttassunk el a gyerekeinkhez. Ha a gyerekek átköltöznek a digitális 

világba, nekünk is követnünk kell őket.” 

 
„Egy könyv átültetése a digitális világba, egy digitális album létrehozása másféle lehetőségeket kínál” 

– teszi hozzá. „Nagyobb a mozgásterünk a képekkel és szavakkal, mivel kevesebb a korlát, például az 

oldalak számát illetően. Ezért dolgozunk képes digitális albumokon.” 

 
  

http://oqo.es/fr/
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KAAI 

Helyszín: Antwerpen, Belgium 

Pénzügyi közvetítő: PMV 

Ágazat: Divat, kiskereskedelem 

Alkalmazottak száma: 2 

Finanszírozás célja: Gyártás 

Webhely: https://kaai.eu/bags/ 

  
 
Egy nagy szervezetnél betöltött biztos állásból kiugrani, hogy saját vállalkozást indítsunk, ijesztő kilátás lehet, 

és határozottan szükség van hozzá egy nagy adag bátorságra. Az egykori felsővezetők, Ine Verhaert és Helga 

Meersmans azonban éppen ezt tették: otthagyták nagy divatcégnél betöltött felsővezetői állásukat, hogy saját 

vállalkozásba kezdjenek. „Azelőtt nagy csapatok munkáját hangoltuk össze. Most mindent saját magunk 

csinálunk – a marketingtől a web-fejlesztésig és a logisztikáig”- meséli Ine, a KAAI társalapítója. A cég 

kézitáskákat tervez és gyárt dolgozó nők számára. 

 
Ine és Helga világos elképzeléssel és sok évi tapasztalattal a birtokukban kevesebb, mint egy év alatt 

kialakították a teljes gyártási folyamatot. A finanszírozás biztosítása azonban már egy másik történet volt. „A 

divatiparban eltöltött sok-sok évünk nem volt elég ahhoz, hogy meggyőzze a bankokat” -, meséli Ine. „A divat 

egyszerűen nem elég izgalmas téma a finanszírozók számára.” A KAAI mégis elindult, köszönhetően egy EU 

garancia mellett nyújtott PMV hitelnek, amit az EIF biztosított az európai befektetési terv keretében. 

„Elkezdtünk kézitáskákat gyártani, megszerveztük az értékesítést és a marketinget, és készülünk megnyitni a 

központi üzletünket itt, Antwerpenben”- mondja Ine alig néhány nappal az előtt, hogy az üzlet 2018. augusztus 

végén megnyílik. 

  
 

HIFILM PRODUCTIONS: 

Teljes körű produkciós szolgáltatások 

Helyszín: Bukarest, Románia 

Pénzügyi közvetítő: Libra bank 

Ágazat: Médiumok műsorainak 
előállítása 

Alkalmazottak száma: 8 

Finanszírozás célja: Működő tőke / cash flow 

Webhely: http://www.hifilm.ro/ 

 
 

A HiFilm egy romám gyártó vállalat, amely teljes körű produkciós szolgáltatások nyújt dokumentumfilmek, 

reklámok, filmek és a televízió számára. A 2004-ben alapított, Bukarest központjában székhellyel rendelkező 

HiFilm óriási kapcsolati hálót tart fenn a globális filmiparban, neves rendezőktől szakképzett operatőrökig, és 

ennek köszönhetően minden feladatra megtalálja a megfelelő szakembert. Ez lehetővé teszi, hogy a HiFilm 

bonyolult és kihívást jelentő gyártási projekteket is megvalósíthasson. Portfóliójuk román filmektől a Coca-Cola 

vagy a Danone számára készített nemzetközi reklámokon keresztül a játékfilmekig terjed, mint például a Toni 

Erdmann. 

A cég szolgáltatásai felölelik a gyártással kapcsolatos tevékenységek teljes körét, kezdve a helyszín 

kiválasztásával, a szereposztással vagy a díszlettervezéssel, és folytatódik végig, egészen az utómunkálatokig. A 

cég nyolc személyt foglalkoztat teljes munkaidőben. 

 

https://kaai.eu/bags/
http://www.hifilm.ro/
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A növekedési időszakban a cég komoly cash-flow problémákkal nézett szembe, mivel a gyártási költségek 

megfinanszírozásától a végső fizetség beérkezéséig hosszú idő telik el. A HiFilm a vállalkozás megtámogatására 

bankhitelt kért a Libra Banktól, amihez az EIF nyújtott garanciát a CCS GF keretében. 

 
„Ez a finanszírozás nagyon is lényeges volt, létfontosságú segítséget jelentett a számunkra”-, magyarázza a cég 

alapítója, Ada Solomon. „Itt Romániában igazán nincsen más alternatíva. Ez a fajta tevékenység hagyományos 

banki tevékenység révén borzasztóan nehezen jut finanszírozáshoz. Jelentős növekedési időszak van mögöttük, 

és számos projektünk van folyamatban, így jelenleg megpróbáljuk az üzletet konszolidálni”-, meséli Ada. „A 

finanszírozás nélkül nem tudtuk volna megteremteni ezt a stabilitást”. 
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08. 

ÁGAZATKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 
 

A kulturális-kreatív ág köti össze a Kultúra és a MEDIA alprogramokat, olyan kérdésekre és 
projektekre helyezve a hangsúlyt, amelyek a kreatív és kulturális ágazatok különböző részeinek a 
találkozási pontjában vannak. Ilyen módon lehetővé válik a Kreatív Európa program számára, 
hogy megerősítse az elszigetelt ágazati egységek közötti együttműködést, támogassa az 
innovációt és gyorsan reagáljon a kreatív ágazatok előtt álló lehetőségekre és kihívásokra. 
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A Kreatív Európa program a kulturális-kreatív ágban számos tevékenységet támogat, különös 

tekintettel az alábbiakra: 

› Kreatív Európa irodák, akik segítséget nyújtanak a potenciális pályázóknak, és kedvező helyzetben 

vannak ahhoz, hogy előmozdítsák az ágazatközi együttműködést; 

› Tanulmányok és adatelemzés az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézettel együttműködve, és az 

európai kulturális menetrend keretében; 

› Kommunikációs tevékenységek a Kreatív Európa program ismertségének növelésére és 

láthatóságának javítására; 

› Szakpolitikai együttműködés és innováció, felhatalmazva a szereplőket az ágazatközi munkára; 

› Ágazatközi projektek. 

 
Az ágazatközi kezdeményezések egyik példája a 2018-ban elindított új projekt, amelynek célja, hogy a 

kulturális örökség európai évével összefüggésben népszerűsítse a filmörökséget. Ez a projekt 

támogatni fogja a klasszikus európai filmek restaurálását és digitalizálását, valamint a filmszínházakban 

vagy olyan helyszíneken való vetítéseket, amelyek tükrözik az európai építészet gazdagságát, pl. 

múzeumokban vagy örökség részét képező helyszíneken. 
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SIKERTÖRTÉNETEK 
 
 

2018. során folytatódott a korábbi években elindított ágazatközi projektek megvalósítása, többek 

között az alábbiakban bemutatott projekteké: a kreatív központok európai hálózata, a Mester Modul 

– a technológia ötvözése művészetekkel és vállalkozói készségekkel, a vállalkozás bemutatása, 

valamint a menekültek integrációjának a támogatása. A kulturális és kreatív ágazatok részéről jelentős 

érdeklődés mutatkozott ezek iránt a pályázati felhívások iránt, de nem jutott minden színvonalas 

pályázatnak támogatás, ami jól mutatja, hogy lehetőség lenne mér több ágazatközi együttműködésre. 
 

A KREATÍV KÖZPONTOK EURÓPAI HÁLÓZATA 
 
A kreatív központ olyan helye, amely összehozza a kreatív embereket. A kreatív központ projekt célja 

az volt, hogy uniós szinten megerősítse a kreatív központok hálózatait, fokozza a tapasztalatcseréket 

és kapacitásfejlesztést nyújtson a kreatív központok vezetői, a kulturális és kreatív szakemberek és a 

vállalkozók számára. Egy platformot és egy azonos szintű (peer-to-peer) mobilitási rendszert 

fejlesztettek ki, továbbá közleményeket és szakpolitikai dokumentumokat dolgoztak ki. A projekt két 

évig kapott finanszírozást (2016 februárjától 2018 februárjáig), és a British Council valósította meg egy 

különböző városokban (Bios-Romantzo/Athén, Kulturni Kod-Nova Iskra/Belgrád, Betahaus/Berlin, 

Creative Edinburgh and Factoria Cultural/Madrid) lévő kisebb kreatív központokból álló 

konzorciummal, a Brüsszelben található európai vállalkozói hálózattal (European Business network, 

EBN) együtt. A kreatív központok európai hálózata időközben független hálózattá vált, amely folytatja 

a kapcsolatteremtést és az együttműködést. Az egyenrangú felek közötti tanulási rendszerekkel elért 

különleges eredményekre a legjobb magyarázatot maguk a résztvevők adták. Tania Santos, a portói 

Cru közösségi (co-working) munkahely alapító-vezetője egy hétig dolgozott a Betahaus közösségi 

munkahelyen Berlinben, és így nyilatkozott: „Rendkívül hasznos tapasztalat volt ez a számunkra, amely 

ráébresztett bennünket arra, hogy nem számít a központ mérete: bizonyos alapvető kérdések 

mindenhol ugyanazok.” 

 

MESTERKÉPZÉSI MODULOK - A TECHNOLÓGIA ÖTVÖZÉSE MŰVÉSZETEKKEL, VÁLLALKOZÓI 
KÉSZSÉGEKKEL, A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 
 
A kísérleti intézkedés célja az egyetemi konzorciumok támogatása olyan innovatív, interdiszciplináris 

mesterképzési tantervek megtervezésében, amelyek a technológiát művészetekkel és vállalkozói 

készségekkel ötvözik. A projekt a kreativitás és a technológia találkozásánál tapasztalható 

szakképzettségi hiányosságok áthidalását szolgálja. A Kreatív Európa programtól kapott támogatások 

az innovatív tanulási környezetet ösztönzik (pl. online video tanfolyamok). Az egyetemek élénk 

reagálás a pályázati felhívásra azt igazolta, hogy a kezdeményezés nagyon is időszerű volt. A Kreatív 

Európához 32 pályázat érkezett, amelyek közül négyet választottak ki, tekintettel a rendelkezésre álló 

1,5 millió eurós költségvetésre. A kiválasztott konzorciumok vezetői: a Birmingham City University 

Nagy-Britanniában, a Maynooth University Írországban, a Politecnico Milano Olaszországban és a 

University of Nova Gorica Szlovéniában. Az első diákok várhatóan 2019-ben jelentkeznek az új 

programokra. 

 
A MENEKÜLTEK INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA A MŰVÉSZETEKEN ÉS KULTÚRÁN 
KERESZTÜL 
 
Az új migránsok és menekültek integrációjának elősegítése iránti igény hívta életre ezt a támogatást, 

amelynek célja olyan kezdeményezések létrehozása és tesztelése volt, amelyek lehetővé teszik az 

interkulturális párbeszédet és a kölcsönös megértést, valamint az eredmények megosztása a projekt 

folyamatos tökéletesítése céljából. A támogatott projektek megpróbálják megtalálni azokat a legjobb 

gyakorlatokat, amelyekkel közelebb hozhatók egymáshoz a befogadó és a menekült közösségek, hogy 

leszámoljanak az előítéletekkel és helyesbítsék a téves információkat. 
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A REACT, amelynek koordinátora az acta Community Theatre az Egyesült Királyságban, a közösségi 

színház eszközével mutatta be, hogyan lehet a konkrét integrációt és a kölcsönös megértést helyi 

szinten előmozdítani. A menekülteket és a helyi lakosokat bevonták az élményeiken és kultúráikon 

alapuló új darabok létrehozásába és előadásába, ugyanakkor a  projekt olyan stratégiákat is 

kidolgozott, amelyek együttműködésre, megosztásra és tanulásra ösztönöznek. Létrehoztak 

emellett oktatási eszközöket, amelyekkel hasonló projektek kidolgozását segítik Európa más részein. 

Az egyik legfigyelemreméltóbb eredmény egy kézikönyv olyan szervezetek számára, amelyek 

szeretnének a migráns közösségek integrációjával foglalkozni, és amely a REACT résztvevőinek 

nyilatkozatait is tartalmazza. 
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KAPCSOLATFELVÉTEL AZ EU-VAL 

 
Személyesen 

Az egész Európai Unióban több száz Europe Direct tájékoztató központ van. Az Önhöz 

legközelebb lévő központ címét megtalálhatja itt: http://europa.eu/contact 

 

Telefonon vagy e-mailben 

A Europe Direct szolgáltatás minden kérdést megválaszol az Európai Unióról. A 

szolgáltatást elérheti 

– ingyenes telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (egyes szolgáltatók díjat számíthatnak fel a hívásokért), 

– a következő rendes telefonszámon: +32 22999696 vagy 

– elektronikus levélben: http://europa.eu/contact 
 
 

 
HOL TALÁL INFORMÁCIÓKAT AZ EU-RÓL? 

 
Online 

Az Európai Unióról információk érhetők el az EU valamennyi hivatalos nyelvén az Európa weboldalon: 

http://europa.eu 

 
EU-kiadványok 

Letöltheti vagy megrendelheti az EU ingyenes és megvásárolható kiadványait az EU–könyvesbolton 

keresztül: http://bookshop.europa.eu. Az ingyenes kiadványokból több példányt is kérhet, ha 

kapcsolatba lép az Europe Directtel vagy a helyi információs központtal (lásd 

http://europa.eu/contact) 

 
Uniós jog és a kapcsolódó dokumentumok 

Uniós jogi információkhoz, ezen belül az EU teljes joganyagához 1951-től kezdődően valamennyi 

hivatalos nyelvi változatban hozzáférhet az EUR-Lexen: http://eur-lex.europa.eu 

 
Nyílt adatok az EU-ból 

A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/en/data) hozzáférést 

biztosít az uniós adatkészletekhez. Az adatok ingyenesen letölthetők és újra felhasználhatók mind 

kereskedelmi, mind nem kereskedelmi célokra. 

 
 
 
 
 
 

CreativeEuropeEU 
 

@MEDIAprogEU és @europe_creative 
 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ 
 

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu/
http://data.europa.eu/euodp/en/data
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/
https://twitter.com/MEDIAprogEU
https://twitter.com/europe_creative
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

