
CREATIVE EUROPE
Het Europese programma voor de culturele
en creatieve sector. 

Aan de slag
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, zoals een subsidiescan of ondersteuning bij uw projectaanvraag 
of uitvoering. Op onze website vindt u een totaaloverzicht van alle EU programma’s en de laatste informatie.

Bezoek bureaubuiten.nl/eu of neem contact op met onze adviseur Rutger van Raalten
via  030-2318945 / rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl 

In deze factsheet informeren wij u graag over het programma,
de projectmogelijkheden en de criteria die worden gesteld.

Subprogramma’s
Creative Europe richt zich op de Europese culturele en taalkundige diversiteit en erfgoed en het versterken van 
het sociaaleconomische potentieel van de culturele en creatieve sector. Er zijn drie subprogramma’s: 

• Cultuur: capaciteitsversterking, Europese samenwerking & uitwisseling, innovatie en schaalvergroting in de 
culturele en creatieve sector.

• Media: gericht op de audiovisuele sector.
• Cross-sectoraal: o.a. beleid en mediageletterdheid.

Projectmogelijkheden
Het subprogramma Cultuur biedt financiering voor:
• Samenwerkingsprojecten: interdisciplinaire 

Europese samenwerkingsprojecten rond 
publiekstoegankelijkheid en betrokkenheid, sociale 
inclusie, duurzaamheid, digitale transformatie, 
internationale dimensie en capaciteitsopbouw. 

• Sectorspecifieke samenwerkingsprojecten voor 
muziek, literatuur, architectuur en cultureel erfgoed.

• Circulatie en vertaling van Europese literaire 
werken.

• Europese netwerken, platforms en pan-Europese 
culturele entiteiten.

Wat zijn de criteria 
• Het project dient betrekking te hebben op culturele en creatieve uitingen, maar de deelnemende organisaties 

hoeven niet persé overheden, stichtingen of bedrijven uit de culturele en creatieve sector te zijn.
• Samenwerkingsprojecten binnen Cultuur bestaan in drie vormen: 

 ▪ Categorie 1: min. 3 organisaties uit 3 landen, tot €200.000 / 80% subsidie
 ▪ Categorie 2: min. 5 organisaties uit 5 landen, tot €1 miljoen / 70% subsidie
 ▪ Categorie 3: min. 10 organisaties uit 10 landen, tot €2 miljoen / 60% subsidie 

• Het programma omvat alle EU-lidstaten, maar ook verschillende buurlanden en de Overzeese Landen en 
Gebieden (incl. Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba).

• Doorsnijdende prioriteiten van het programma zijn o.a. duurzaamheid, inclusie en diversiteit en digitalisering.


