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Kirjallisuuden käännöshankkeet

Kirjallisuuden käännöshankkeiden avulla edistetään eurooppalaisen  
kaunokirjallisuuden kääntämistä ja lukemista. Uusia lukijoita  
tavoitellaan sekä perinteisten että digitaalisten kanavien kautta.

Kustantamot voivat hakea rahoitusta eurooppalaisen  
kaunokirjallisuuden

 kääntämiseen ja julkaisemiseen
 näytekäännösten tekemiseen oikeuksien myynnin edistämiseksi ja
 käännettyjen teosten markkinointi- ja promootiokustannuksiin.

© Helsingin kirjamessuilla 2015, Messukeskus Helsinki.Kannen kuva: © Assi Huhtanen, Contemporary Self-Portraits -hanke 2012–2014.

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. 

ISBN 978-951-805-676-1 (painettu)
ISBN 978-951-805-677-8 (PDF)
Paino: Erweko 1/2016, 1. painos 200 kpl
Taitto: Jalo Toivio



Käännöstukea voi hakea 
kahdentyyppisille hankkeille:

Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuksella Brysselissä toimivasta  
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto 
EACEA:sta. 

Neuvoja hakemuksen tekemiseen saa luova eurooppa  
-yhteyspisteestä. 

lyhyet käännöshankkeet, 
jotka kestävät korkeintaan 2 vuotta. 
Hankkeen aikana käännetään 3–10 teosta.

EU-tuki on enintään 100 000 € ja voi kattaa korkeintaan  
50 % kokonaiskustannuksista.

Hakuaika on vuosittain helmikuussa.

nelivuotiset puitesopimukset, 
jonka aikana käännetään 5–10 teosta/vuosi.
 
EU-tuki on enintään 100 000 € /vuosi ja voi kattaa  
korkeintaan 50 % kokonaiskustannuksista.

Seuraava ja samalla viimeinen hakuaika on  
helmikuussa 2017.

© Tuomas Uusheimo. Kaisa-talo, Helsingin yliopiston pääkirjasto, AOA arkkitehdit. 



Millaisten teosten 
kääntämistä tuetaan?

Käännöstukea voi hakea teoksille, 

 jotka ovat kaunokirjallisuutta 
 jotka on kirjoitettu jollakin ohjelmamaiden virallisista kielistä,  

 tunnustetuista vähemmistökielistä, latinaksi tai  
 muinaiskreikaksi 
 jotka käännetään alkuperäiskielestä kääntäjän äidinkielelle
 jotka ovat jo ilmestyneet alkuperäiskielellä 
 joita ei ole aiemmin käännetty kohdekielelle
 joiden kirjoittaja on ohjelmamaan kansalainen tai vakituinen asukas
 joiden käännös ylittää kansalliset rajat  

 (esimerkiksi suomenruotsalaisen kirjallisuuden  
 suomentamiseen ei myönnetä tukea).

luova eurooppa -ohjelmamaita ovat EU:n jäsenmaat sekä Albania, 
Bosnia-Hertzegovina, Georgia, Islanti, Makedonia, Moldova, Monte-
negro, Norja, Serbia, Turkki ja Ukraina.

© Henry Söderlund, Helsingin sarjakuvafestivaalit 2014.



EU:n nykykirjallisuuspalkinnon saaneet  
teokset 2009–2015

EU:n nykykirjallisuuspalkinto

eu:n nykykirjallisuuspalkinto  
jaetaan vuosittain noin 10 teokselle Luova  
Eurooppa -ohjelmaan osallistuvissa maissa.

Palkintoa on jaettu vuodesta 2009 ja sen on 
jo saanut 84 teosta.

Vuonna 2016 palkittavat maat ovat suomi 
sekä Belgia, Bosnia-Hertzegovina, Espanja, 
Kypros, Luxemburg, Makedonia, Romania, 
Saksa, Slovenia, Tanska ja Viro.

Kustantamoja kannustetaan 
kääntämään EU:n nyky- 
kirjallisuuspalkinnon saaneita 
teoksia ohjelman tuella. 

Palkittujen teosten  
kääntäminen antaa hakijalle  
automaattisia pisteitä  
käännöstukea haettaessa.



Lisätietoa EU:n nykykirjallisuuspalkinnosta: 
www.euprizeliterature.eu



lue ja Kysy lisää

Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste | kulttuuri
Kansainvälisen liikkuvuuden ja  
yhteistyön keskus CIMO

www.luovaeurooppa.eu
kulttuuri@cimo.fi

Puhelin 
0295 338 540 
0295 338 509

seuraa meitä twitterissä

  Luova Eurooppa  |  @LEkulttuuri

luova eurooppa 2014–2020 (Creative europe) tarjoaa seitsemän vuoden 
aikana 1,46 miljardia euroa EU:n audiovisuaalialan, kulttuurialan ja luovien 
alojen kehittämiseen. Tänä aikana ohjelman tuella käännetään yli 4 500  
eurooppalaista teosta.


