
Για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018



Ποιο το κόστος; 



Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα έχει 
προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου αφορά 
σε μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος Creative
Europe για τη χρηματοδότηση έργων διακρατικής 
συνεργασίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Επιπλέον, το Έτος θα επωφεληθεί από πολυάριθμες 
πρωτοβουλίες και έργα που χρηματοδοτούνται από τα 
προγράμματα Ορίζοντας 2020, Natura 2000, Ευρώπη 
για τους πολίτες, Erasmus+, COSME (Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) και 
τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία 
επενδύσεων. 





Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (Creative 
Europe) θα αποτελέσει την ομπρέλα για τη 
χρηματοδότηση πολλαπλών δράσεων που θα 
αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά. 
Έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί δύο προσκλήσεις 
υποβολής  αιτήσεων χρηματοδότησης:



Η  πρόσκληση EACEA 32/2017 θα ανοίξει στις 22 
Νοεμβρίου με προθεσμία 18 Ιανουαρίου 2018 στις 12 
το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών. 
Αφορά κυρίως προγράμματα συνεργασίας με στόχους:

Α)  τη μετακίνηση καλλιτεχνών ή καλλιτεχνικών έργων 
μεταξύ χωρών της ΕΕ

Β) την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και ειδικοτήτων στον 
τομέα  του πολιτισμού

Γ) Να ενισχύσει τον διαπολιτισμικό διάλογο
Δ) Να ενισχύσει την δημιουργία ακροατηρίου για 

οπτικοακουστικά έργα που σχετίζονται με τον 
πολιτισμό. 



Διάρκεια προγραμμάτων ως 48 μήνες
Χρηματοδότηση 60-40 με δυνατότητα κάλυψης του 
40% από χορηγίες
Ανώτατο ύψος ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 
200.000 Ευρώ. 
Κατ’ελάχιστον 3 εταίροι από διαφορετικές χώρες
Ο επικεφαλής εταίρος πρέπει να αποτελεί νομική 
οντότητα για τουλάχιστον 2 έτη



Ανώτατο  όριο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 2 εκ. 
ευρώ
Χρηματοδότηση 50%-50%
Τουλάχιστον έξι εταίροι από έξι διαφορετικές χώρες 



Η πρόσκληση EACEA 35/2017 είναι ανοιχτή και 
θα έχει καταληκτική ημερομηνία  στις 22 
Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών. 
Βασικοί στόχοι είναι 

Α) Η ενίσχυση του αισθήματος του συνανήκειν στον 
ευρωπαϊκό χώρο και 

Β) Η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως 
πηγής έμπνευσης για άλλες καλλιτεχνικές δράσεις



Ανώτατη χρηματοδότηση από ΕΕ 200.000
Ανώτατη διάρκεια έργου ως 24 μήνες
Χρηματοδότηση 60-40%.
Κατ’ ελάχιστον 3 εταίροι από επιλέξιμες χώρες. 
Αποκλείονται πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς και 
φορείς τουρισμού. 
Συνολικό ποσό διαθέσιμο γι’ αυτή τη δράση 5 εκ. 
ευρώ. 





Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο τους την 
προώθηση της καινοτομίας και για το λόγο αυτό 
απευθύνονται πρωτίστως σε κέντρα έρευνας. 
Ωστόσο στα εταιρικά σχήματα μπορούν να μπουν 
και  πολιτιστικοί οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρίες κλπ. 



Σχεδόν κάθε χρόνο βγαίνουν προσκλήσεις που 
άπτονται του πολιτισμού. 
Οι χρηματοδοτήσεις είναι αρκετά μεγάλες, της 
τάξης των 1-2 εκ. τουλάχιστον, αλλά τα κριτήρια 
είναι ιδιαίτερα αυστηρά με αποτέλεσμα πολύ μικρό 
ποσοστό των προτάσεων που υποβάλλονται να 
χρηματοδοτείται τελικά. 





Το COSME είναι πρόγραμμα που πρωτίστως 
στοχεύει στην ανάπτυξη της καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. 
Χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις αλλά και οι 
συμπράξεις τους με φορείς διαχείρισης, 
αναπτυξιακές εταιρίες δήμων, πολιτιστικούς 
οργανισμούς ΟΤΑ κ.ο.κ. 
Χρηματοδότηση δράσεων πολιτισμού που άπτονται 
του τουρισμού. 





Το πρόγραμμα Erasmus+, στο  πλαίσιο του οποίου 
υλοποιείται και το DEN CuPID, χρηματοδοτεί 
δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα που στοχεύουν 
στις Συμμαχίες της Γνώσης (με κατεύθυνση κυρίως 
σε φορείς έρευνας και εκπαίδευσης) και στις 
Στρατηγικές Συμπράξεις (με στόχο τη συνεργασία 
φορέων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα)



Μέσα από το πρόγραμμα αυτό μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
δράσεις επιμόρφωσης, ανταλλαγής καλών πρακτικών και μικρής 
εμβέλειας έρευνας. 
Κάθε εταιρικό σχήμα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 εταίρους από 
διαφορετικές επιλέξιμες χώρες και να διαρκεί από 24 ως 36 μήνες. 
Δεν υπάρχει ίδια συμμετοχή, αλλά τα ποσά αποζημιώσεων 
υπολογίζονται με κατ’ αποκοπήν ποσά. 
Το ανώτατο όριο επιχορήγησης είναι οι 450.000 ευρώ για τριετή 
προγράμματα. 
Σημαντική είναι η χρηματοδότηση κάθε εταίρου με 3.000 ευρώ 
(6.000 για τον επικεφαλής) ετησίως για διαχειριστικά κόστη  
καθώς και η καταβολή του 40% του προϋπολογισμού με την 
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ διαχειριστικού 
φορέα και επικεφαλής εταίρου. 


