
Η ΕΕ με μια ματιά 

Πολιτισμός, Τουρισμός και 
ανάπτυξη των ΜμΕ 

Με την υποστήριξη του προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους 

πολίτες» 

 

Για έναν Ιδανικό 

Πολιτιστικό 

Τουρισμό 
 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έντυπο αποτυπώνει τις απόψεις του 
συντάκτη και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που δύναται να γίνει με τις 

πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. 



Πολιτισμός 
Γιατί αξίζει μια επένδυση στον πολιτισμό; 

 Συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, την 
απασχόληση, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. 

 Προστατεύει και προάγει την πολιτιστική και γλωσσική 
ποικιλότητα και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του 
πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. 

 Η απασχόληση στον πολιτιστικό και το δημιουργικό τομέα 
αποδείχθηκε πιο ανθεκτική σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
οικονομία συνολικά 

 Ορισμένοι πολιτιστικοί τομείς παρουσιάζουν υψηλότερο 
ποσοστό νεανικής απασχόλησης σε σχέση με την υπόλοιπη 
οικονομία 
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Πολιτισμός 
Προκλήσεις στην Ευρώπη 

 Η ψηφιακή μετατόπιση και η παγκοσμιοποίηση, οι οποίες οδηγούν στην εμφάνιση 
νέων παικτών, η συνύπαρξη πολύ μεγάλων δομών με μικροοντότητες, ο προοδευτικός 
μετασχηματισμός της αλυσίδας αξιών και η εξελισσόμενη συμπεριφορά και οι 
προσδοκίες του καταναλωτή 

 Η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς πόρους εξακολουθεί να είναι πολύ 
δύσκολη: ο τραπεζικός τομέας δεν διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για την 
ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων σε αυτούς τους τομείς και δεν εκτιμά επαρκώς το 
άυλο κεφάλαιό τους 

 Ο υψηλός κατακερματισμός σε εθνικό και γλωσσικό επίπεδο:  Ενώ η 
απορρέουσα πολιτιστική ποικιλότητα αποτελεί ένα διακριτό ευρωπαϊκό κεφάλαιο, οδηγεί 
σε περιορισμένη διεθνική κυκλοφορία πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και 
επιχειρηματιών, γεωγραφικές ανισότητες και περιορισμένες επιλογές για τον 
καταναλωτή  

 Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής για συνέργειες: οι πολιτιστικοί τομείς και 
πολιτικές εξακολουθούν συχνά να οργανώνονται σε περιχαρακωμένα πεδία ανά τομέα, 
γεγονός που περιορίζει το πεδίο εφαρμογής για συνέργειες και την εμφάνιση νέων 
λύσεων και επιχειρήσεων 
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Πολιτισμός 
Μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες 
για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας 
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Βασικοί μοχλοί πολιτικής 
 
 Αντιμετώπιση μεταβαλλόμενων αναγκών σε δεξιότητες 
 Βελτίωση πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
 Διεύρυνση της αγοράς: νέες συμπράξεις και επιχειρηματικά 

μοντέλα 
 Διεύρυνση της διεθνούς ακτίνας δράσης 
 Ενίσχυση της διατομεακής απόδοσης 



Πολιτισμός 
Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ τις προκλήσεις; 

 Βοηθά τον πολιτισμικό και το δημιουργικό τομέα να αδράξει τις 
ευκαιρίες της «ψηφιακής εποχής» και της παγκοσμιοποίησης 

 Επιτρέπει στους τομείς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις 
δυνατότητες τους, ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη 
ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή.  

 Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό βασιζόμενη 
στην επιτυχία των προγραμμάτων «MEDIA» και «Πολιτισμός».  
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Πολιτισμός 
Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τον πολιτισμό; 

 Περισσότερη χρηματοδότηση για τους καλλιτέχνες και τους 
επαγγελματίες του πολιτισμού, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες 
τους και να εργαστούν πέρα από τα σύνορα 

 Περισσότερη χρηματοδότηση για διεθνικές πολιτιστικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός ΕΕ 

 Υποστηρικτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες 
ανάγκες του οπτικοακουστικού και του πολιτισμικού τομέα στην ΕΕ 

 Ευκολότερη πρόσβαση σε ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω εγγυήσεων 
 Αύξηση της τραπεζικής εξειδίκευσης στον πολιτισμικό και τον 

δημιουργικό τομέα 
 Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον πολιτισμό και 

την παραγωγή ταινιών και παράλληλη διατήρηση της πολιτιστικής και 
γλωσσικής ποικιλότητας 
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Πολιτισμός 
Τι χρηματοδοτεί η ΕΕ; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 
 
Έργα Διεθνικής Συνεργασίας 

 
 Έως 250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού 

θα υποστηριχθούν για να συνεργαστούν πέρα από τα σύνορα 
 

 Προσφορά ευκαιριών σε εργάτες του πολιτισμού για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων 
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Πολιτισμός 
Τι χρηματοδοτεί η ΕΕ; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 
 
 Δίκτυα & Πλατφόρμες 

 
 Υποστήριξη δικτύων για την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας 

των παικτών του πολιτισμού να λειτουργούν διεθνικά 
 

 Νέες πλατφόρμες για την παρουσίαση και προβολή 
αναδυόμενων ταλέντων και την τόνωση του προγραμματισμού 
πολιτισμικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σε όλη την 
Ευρώπη 
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Πολιτισμός 
Τι χρηματοδοτεί η ΕΕ; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 

 

Λογοτεχνία 

 

 Επιδοτήσεις για τη μετάφραση περισσότερων από 4.500 
λογοτεχνικών έργων 

 

 Χιλιάδες βιβλιόφιλοι θα ανακαλύψουν και θα απολαύσουν 
λογοτεχνία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη γλώσσα τους 
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Πολιτισμός 
Τι χρηματοδοτεί η ΕΕ; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 
Υποπρόγραμμα MEDIA – υποστήριξη των οπτικοακουστικών βιομηχανιών της Ευρώπης 
 Εκπαιδευτική & Αναπτυξιακή υποστήριξη 
 Χιλιάδες επαγγελματίες της οπτικοακουστικής θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές δράσεις 
 Υποστήριξη για την ανάπτυξη ταινιών, κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο, 

την τηλεόραση ή ψηφιακές πλατφόρμες 
 Υποστήριξη για την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών 
 Διανομή 
 Χρηματοδότηση για την υποστήριξη της κυκλοφορίας περισσότερων από 800 ευρωπαϊκών ταινιών 

πέρα από τα σύνορα 
 Υποστήριξη στα κινηματογραφικά δίκτυα, ώστε να επιτραπεί σε 2.000 κινηματογράφους να 

αφιερώσουν το ήμισυ των προβολών τους σε ευρωπαϊκές ταινίες 
 Ανάπτυξη κοινού & Φεστιβάλ 
 Υποστήριξη για περισσότερα από 80 ευρωπαϊκά φεστιβάλ ταινιών το χρόνο για την προώθηση 

ευρωπαϊκών ταινιών 
 Χρηματοδότηση για τη διεθνική συνεργασία ανάμεσα σε πρωτοβουλίες για την παιδεία σε θέματα 

ταινιών 

 Εκδηλώσεις με προβολές για την καλλιέργεια ενδιαφέροντος σε επιτυχημένες ευρωπαϊκές ταινίες 
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Πολιτισμός 
Τι χρηματοδοτεί η ΕΕ; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 
 
 Διατομεακός Κλάδος 

 
 €12 εκ. για ένα Ταμείο Εγγυήσεων που θα διευκολύνει δάνεια 

προς πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις και 
οργανισμούς 
 

 Υποστήριξη για πιλοτικά έργα που γεφυρώνουν διάφορους 
πολιτισμικούς και δημιουργικούς τομείς 
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Πολιτισμός 
Τι χρηματοδοτεί η ΕΕ; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 
Βραβεία 
 Απονομή βραβείων που τιμούν τα εξής: 
 Αναδυόμενους συγγραφείς μυθοπλασίας στην Ευρώπη 
 Την υπεροχή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 
 Εξαιρετικά παραδείγματα μέριμνας για την πολιτιστική 

κληρονομιά 
 Αναδυόμενα ταλέντα στην ποπ, τη ροκ και τη χορευτική 

μουσική 
 Τις καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες 
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Πολιτισμός 
Τι χρηματοδοτεί η ΕΕ; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 
 
 Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 

 
 Κάθε χρόνο, 2 έως 3 πόλεις φέρουν τον τίτλο «Πολιτιστική πρωτεύουσα της 

Ευρώπης» για να τιμάται η ποικιλότητα και τα κοινά χαρακτηριστικά των 
πολιτισμών στην Ευρώπη και να χρησιμοποιείται ο πολιτισμός ως παράγοντας της 
κοινωνικοοικονομικής τους ανάπτυξης. 
 

 Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
 

 Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς απονέμεται σε μέρη συμβολικής 
ιστορικής αξίας για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
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