
Kulttuurialan  
eurooppalaista  
yhteistyötä

Luova Eurooppa 2014–2020 (Creative Europe) 
tarjoaa seitsemän vuoden aikana 1,46 miljardia  
euroa EU:n audiovisuaalialan, kulttuurialan ja  
luovien alojen yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Kuka voi osallistua?

Kulttuurin alaohjelman tukia voivat hakea ja  
hankkeisiin voivat osallistua kulttuurialoilla tai  
luovilla aloilla toimivat organisaatiot.
 
Näitä ovat esimerkiksi museot, arkistot, kirjastot,  
teatterit, orkesterit, yhdistykset, säätiöt, alan  
opetusta tarjoavat oppilaitokset sekä kulttuurialan 
yritykset. 

Osallistujat voivat olla EU:n jäsenmaista sekä  
Albaniasta, Bosnia-Hertzegovinasta, Georgiasta,  
Islannista, Makedoniasta, Moldovasta, Monte- 
negrosta, Norjasta, Serbiasta, Tunisiasta ja  
Ukrainasta. Myös muista maista voi olla osallistujia 
tietyin ehdoin.

Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuksella  
Brysselissä toimivasta Koulutuksen, audiovisuaa-
lialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA:sta. 

Neuvoja hakemuksen tekemiseen saa 
Luova Eurooppa -yhteyspisteistä, joita toimii  
kaikissa ohjelmamaissa.

LUE JA KYSY LISÄÄ

Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste | Kulttuuri
Opetushallitus, Kansainvälistymispalvelut

www.luovaeurooppa.eu
kulttuuri@oph.fi

Puhelin 
0295 338 540 
0295 338 509

SEURAA MEITÄ TWITTERISSÄ     

Luova Eurooppa  |  @LEkulttuuri
#LuovaEurooppa  |  #CreativeEurope

Luova Eurooppa -ohjelman eurooppalainen verkkosivusto:
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto 
EACEA http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Esitteen tietoihin saattaa tulla muutoksia.  
Ajantasaiset tiedot löydät ohjelman verkkosivuilta.

Esitettä on rahoitettu Euroopan komission tuella.  
Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 

Opetushallitus 2017: 7A
Paino: Kopio Niini Oy 12/2017, 2. uudistettu painos 500 kpl
Taitto: Jalo Toivio

Esitteen kuvat ovat EU:n Luova Eurooppa -ohjelman  
tukemista hankkeista.
 
Kannen kuva:  
Tribute 2 Michelle Pfeiffer Performative Drawing Club  
(Mikko Paakkonen, Teemu Raudaskoski, Oliver Reuter, Sanna-
Liisa Suominen, Henri Tuominen), In Public, In Particular (IPIP) 
-hanke, 2015–2018. © Johanna Naukkarinen.

Juli Reinartzin teos Candy Star, COLLAB Arts Partnership Programme 
-hanke, 2014–2018. © Jaime Culebro. 
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Luova Eurooppa 
Kulttuurin alaohjelma
EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee luovien  
alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä.

Tavoitteena on
 Euroopan kulttuurisen ja kielellisen  

 moninaisuuden suojelu ja edistäminen
 kulttuurialan ja luovien alojen kilpailukyvyn  

 vahvistaminen. 

Millaiseen toimintaan  
rahoitusta voi hakea?
Eurooppalaisille yhteistyöhankkeille 
vähintään kolmen maan väliseen toimintaan,  
johon voi liittyä mm. osaamisen kehittämistä,  
alan toimijoiden liikkuvuutta, yhteistuotantoja ja  
-kiertueita, kulttuurituotteiden vaihtoa ja levitystä.

Luova Eurooppa -ohjelmaan halutaan mukaan 
hankkeita, joissa keskitytään ainakin yhteen  
seuraavista viidestä painopisteestä:

Rahoitusta voi hakea myös

Kirjallisuuden käännöshankkeille
eurooppalaisen kaunokirjallisuuden käännös-,  
julkaisu- ja markkinointikustannuksiin.
Tuki on haettavissa vuosittain aina vuoteen 2020 
saakka.

LISÄKSI OHJELMA TUKEE

 eurooppalaisia verkostoja
 eri alojen foorumeita
 eri alojen eurooppalaisia palkintoja
 Euroopan kulttuuripääkaupunkeja.

Rajat ylittävä liikkuvuus
 toimijat ja teokset liikkuvat maiden välillä

Yleisötyö 
 tavoitellaan uusia ja entistä laajempia  

 yleisöjä, syvennetään suhdetta yleisöön

Osaamisen vahvistaminen
 hyödynnetään digitalisaation tarjoamia 

 mahdollisuuksia
 kehitetään ja testataan uusia  

 liiketoimintamalleja
 jaetaan osaamista, järjestetään koulutusta,  

 parannetaan ammatillisia valmiuksia.

Hankkeiden kesto on korkeintaan 4 vuotta. 
Tuki on haettavissa vuosittain aina vuoteen 2020 
saakka.

Eurooppalaista hankeyhteistyötä eivät ole paikalli-
set, alueelliset tai kansalliset hankkeet, yksittäis-
ten taiteilijoiden tai ryhmien esiintymiskiertueet 
tai kahdenvälinen toiminta.

SUURET YHTEISTYÖHANKKEET
toimijoita vähintään 6 ohjelmamaasta

EU-tuki enintään 50 % ja 2M€

PIENET YHTEISTYÖHANKKEET
toimijoita vähintään 3 ohjelmamaasta

EU-tuki enintään 60 % ja 200 000€

© Jacob Nielsen, Blackboard Music Project, 2014–2016.

© Alana Flemming, Carnaval, Urban Heat -hanke, 2015–2018. 

Veli Lehtovaara: Clandestine sites: Displaced. [DNA] Departures and  
Arrivals -hanke, 2014–2018. © Yoshi Omori, Zodiak – Uuden tanssin  
keskus.
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