
Creative Europe CULTUUR 2021 – 2027 
Aandacht:  Deze richtlijnen vervangen nooit de officiële informatie en documenten die gepubliceerd worden door 
de Europese Commissie bij elke Creative Europe subsidieaanvraag-oproep. 
  

actie Budget Maximale Creative 
Europe 
subsidiepercentage 

Samenvatting 
toekenningsvoorwaarden 

Belangrijkste wijzigingen in criteria 
en acties tov. Creative Europe 
programma 2014-2020 
 

Administratieve en 
financiële verbeteringen 

Europese 
Samenwerkings-
projecten 

60.542.906 
 

categorie 1: 80%  
 
categorie 2: 70%  
 
categorie 3: 60% 
 

Aanvragers zijn rechtspersonen, 
gevestigd en officieel geregistreerd in 
een land dat deelneemt aan het 
programma van Creative Europe. 
Coördinerende entiteit bestaat juridisch 
ten minste twee jaar op datum van 
aanvraag. 
 
Categorie 1:  

• max. EU steun: 200.000 euro 

• samenwerking tussen ten minste 
3 entiteiten uit 3 verschillende 
gewettigd deelnemende landen 
 

Categorie 2: 

• max. EU steun: 1.000.000 euro 

• samenwerking tussen ten minste 
5 entiteiten uit 5 verschillende 
gewettigd deelnemende landen 
 

Categorie 3:  

• max. EU steun: 2.000.000 euro  

• samenwerking tussen ten minste 
10 entiteiten uit 10 verschillende 
gewettigd deelnemende landen 
 

Maximale projectduur van 48 maanden 
 

Opdeling van 
SAMENWERKINGSPROJECTEN in 3 
categorieën, namelijk 
Cat. 1: KLEINSCHALIGE projecten 
Cat. 2: MIDDELGROTE projecten 
Cat 3. GROOTSCHALIGE projecten 
 
Hogere EU financierings-
percentages, waardoor  de vereiste 
cofinanciering vanwege het 
partnerschap billijker wordt. 
Het doel hiervan is om ook Grass-
roots en micro-organisaties aan te 
moedigen tot internationale 
samenwerking 
 
Budgetverdeling van 90% 
voorbehouden  voor 
multidisciplinaire projecten en 10% 
voorbehouden voor 
sectorspecifieke projecten die de 
noden van een van volgende 
ecosystemen behandelen: boeken, 
muziek, architectuur, cultureel 
erfgoed 

Een overstap van 
budgettaire naar 
forfaitaire bedragen, op 
basis van voorgestelde 
werkpakketten en 
geschatte begroting. 
Meer info volgt. 

Europese 
Platforms voor 
aanmoediging 
van 
opkomend 
talent 

11.000.000 80% De aanvrager (coördinerende entiteit) 
en aangesloten organisaties zijn 
rechtspersonen, gevestigd en officieel 
geregistreerd  in ten minste 12 
verschillende gewettigd deelnemende 
landen 
 

Verhoging van de maximale EU 
steun tot 80%,zijnde maximaal 
2.800.000 euro/ 4 jaar 
 
Subsidieovereenkomst voor 4 jaar 

Een overstap van 
budgettaire naar 
forfaitaire bedragen, op 
basis van voorgestelde 
werkpakketten en 
geschatte begroting. 
Meer info volgt. 

Europese 
Netwerken van 
culturele en 
creatieve 
organisaties 

9.000.000 80% Aanvragers (coördinerende 
netwerkentiteiten) hebben minstens 2 
jaar rechtspersoonlijkheid op de 
uiterste indieningsdatum en  
zijn gevestigd en officieel geregistreerd 
in een gewettigd deelnemend land aan 
het Creative Europe programma.  

Verhoging van de maximale EU 
steun tot 80% , zijnde maximaal 
825.000 euro/ 3 jaar 
 
 
Subsidieovereenkomst voor 3 jaar 

Een overstap van 
budgettaire naar 
forfaitaire bedragen, op 
basis van voorgestelde 
werkpakketten en 
geschatte begroting. 
Meer info volgt. 

Circulatie van 
Europese 
Literaire werken  

5.000.000 60% Aanvragers zijn rechtspersonen, 
gevestigd en officieel geregistreerd in 
een gewettigd deelnemend land en  
actief in de uitgeverij- en boekensector. 
 
Ze hebben een rechtspersoonlijkheid 
van ten minste 2 jaar op  datum van de 
uiterste indieningsdatum 
 
Meer vereisten inzake talen en te 
vertalen FICTIE-werken via de officiële 
aanvraagdocumenten 
 

Projectduur: maximaal 3jaar 
 
Twee categorieën projecten: 
individuele projecten en 
projecten van consortia: 
1) kleine schaalprojecten voor 

de vertaling van maximaal 10 
verschillende boeken kunnen 
tot 100.000 euro krijgen 

2) middelgrote projecten voor 
de vertaling van maximaal 20 
verschillende boeken kunnen 
tot 200 000 euro ontvangen; 

3) grootschalige projecten voor 
21 of meer verschillende 
boeken kunnen tot 300.000 
euro krijgen 

 

Introductie van 
‘multibegunstigden’ 
subsidieovereenkomsten 
 
 
Een overstap van 
budgettaire naar 
forfaitaire bedragen, op 
basis van voorgestelde 
werkpakketten en 
geschatte begroting. 
Meer info volgt. 

Pan-Europese 
Culturele 
Entiteiten 
 

1.800.000 40% Subsidieovereenkomst voor 3 jaar 
 
Aanvragers zijn rechtspersonen, 
gevestigd en officieel geregistreerd in 
een gewettigd deelnemend land; 
Zij bezitten een rechtspersoonlijkheid 
van ten minste 2 jaar op datum van de 
uiterste subsidieaanvraagdatum. 
 
De culturele entiteiten hanteren een 
strikte en inclusieve aanpak bij de 
aanwerving en opleiding van jonge 

Nieuwe subsidiemaatregel Meerjarenovereenkomst 
 
Bepalingen met 
terugwerkende  
forfaitaire bedragen 
vanaf 2021, gebaseerd 
op een geraamde 
begroting. 



kunstenaars uit ten minste 20 
deelnemende landen  
 

 
 
CROSS-SECTORAAL 
 

Cross-sectorele 
Strand 
 

Budget Cofinancierings-
percentage 

Samenvatting toekenningsvoorwaarden Belangrijkste wijzigingen betreft 
criteria en doelen in vergelijking 
met programma 2014-2020 
 

Administratieve en 
financiële 
verbeteringen 

Innovation Lab ( 6.320.000 
 

60% consortium bestaande uit ten minste 3 
rechtspersonen uit ten minste 2 
verschillende landen die deelnemen aan 
het Creative Europe-programma en met 
een gevarieerde en diverse expertise in 
verschillende culturele en creatieve 
sectoren, met inbegrip van de 
audiovisuele sector. 
 

De doelstellingen van deze 
maatregel zijn toegespitst op 
aspecten die hoofdzakelijk verband 
houden met innovatie en 
versterking van het 
concurrentievermogen van de 
audiovisuele en andere culturele 
creatieve sectoren door de 
ontwikkeling van instrumenten, 
modellen en oplossingen die op 
verschillende sectoren toepasbaar 
zijn. 
Invoering van het thema 
vergroening en instrumenten om 
maatschappelijke vraagstukken aan 
te pakken zoals misinformatie, 
nepnieuws. 
 

Flexibiliteit met 
betrekking tot de duur 
van de actie 

Partnerships van 
Kwaliteitsjournalistiek 

7.600.000 80% Consortia bestaande uit ten minste 3 
aanvragers uit ten minste 3 verschillende 
landen die deelnemen aan het Creative 
Europe-programma. 
Actie 1: Voorstellen ter bevordering van 
samenwerking bedrijfstransformatie 
Actie 2: Voorstellen ter bevordering van 
journalistieke projecten 
Alle acties respecteren de redactionele 
onafhankelijkheid van de media 
 

Nieuwe subsidiemaatregel Nieuwe 
subsidiemaatregel 

Creative Europe 
Desks 

11.550.000 60% Begunstigden kunnen alleen organen zijn 
die worden aangewezen op nationaal 
niveau door de nationale autoriteiten 
 

Stijging van het budget per land  
Duur van de subsidieovereenkomst 
is maximum 24 maanden 
 

Bepalingen met 
terugwerkende kracht 
Van budgettaire naar 
forfaitaire bedragen 
gebaseerd op een 
geraamde begroting. 
 

 

 


