Program neve

Pályázati felhívás/ajánlat/EOI

Horizon 2020 - IKT - LEIT munkaprogram
2016-17

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon202
0/files/05i.%20LEIT-ICT_2016-2017_pre-publication.pdf

IKT technológia orientált

ICT-19-2017: Média és a tartalmi konvergencia

Téma, szektor

Határidő és költségvetés

IKT, szociális média,
audiovizuális, új technológiák,
cross-média

2015. októberi elfogadáshoz
tervezet. A dátumok minden
évben megjelölésre kerülnek, a
várható határidő az azt követő év
április-májusa

ICT-20-2017: Eszközök az intelligens digitális tartalomért a kreatív
iparágakban
ICT-21-2016: Technológiai transzfer támogatás a kreatív iparágak
számára
ICT-22-2016: Oktatási és készségfejlesztési technológiák
e-készségek, oktatás, tanítás
ICT-23-2017: Interfészek az elérhetőségért (design orientált
tervezési folyamat
javaslat)
ICT-24-2016: Gaming és gamification
videojátékok
Néhány felhívás 2015
októberében kerül
meghirdetésre 2016. februári

Horizon 2020 - Társadalomtudományok
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon202
(fókuszban a humántudományok) 2016-17 0/files/13.%20SC6_2016-2017_pre-publication.pdf
Közös alkotás a növekedésért

01-2017: Oktatás és készségek: európai fiatal innovátorok
Oktatás készségek
készségfejlesztése
02-2016: Fogyasztó által vezérelt innováció: értékteremtés a
tervezési folyamat
design-innováció által
04-2017: Alkalmazott co-creation (közös alkotás) közszolgáltatások
digitalitás és kultúra
nyújtása területén
társadalmi innováció

Horizon 2020 - Társadalomtudományok
(fókuszban a humántudományok) 2016-17
Egyenlőtlenségek visszafordítása

Egyenlőtlenségek visszafordítása 10-2016

fiatalok oktatása

Többoldalú párbeszéd-platform az ifjusági digitális lehetőségek
fellendítésére

társadalmi integráció

Horizon 2020 - Társadalomtudományok
Az európai közéleti és kulturális terek promotálása
(fókuszban a humántudományok) 2016-17

kulturális tevékenység,
kultúrpolitika

Az európai közéleti és kulturális terek
promotálása

kulturális és kreatív ipar

81-94. oldal

2015 októberétől nyitva, határidő
2016. február 4.

2016-os felhívások: nyitva 2015.
október 27-től, 2016. február 4-i
határidővel

03-2017: Kulturális műveltség az európai fiatalok
körében
04-2017: Európa művészet és kreatív gyakorlatainak
kortárs történetei
06-2017: Részvételen alapuló megközelítés és
társadalmi innováció a kultúrában

Kreatív Európa - kulturális
együttműködési projektek

digitális kultúra

2017-es felhívások: nyitva 2016.
október 4-től, határidő: 2017
február 5.

kulturális örökségek

07-2017: Az európai partmenti és tengeri régiók kulturális
öröksége
08-2016: Virtuális múzeumok és szociális színterek az európai
digitális örökség, emlékezet, identitás és kulturális interakciók
tükrében
09-2017: Európai kulturális örökség, hozzáférhetőség és elemzés a
múlt gazdagabb értelmezéséhez
10-2017: Kultúra, integráció és az európai közösségi tér
Ez az alapítási lehetőség támogatja a kulturális és kreatív
nemzetek közötti együttműködési projekteket minden művészeti
ágban, maximum 4 évre.

határidők: 2015. október 7.
11.00; 2016. október 5. 11.00;
2017. október 4. 11.00

A finanszírozás a kreatív, kulturális és örökségi szervezetek
számára elérhető, amelyek a következő területeken működnek:
vizuális művészetek, tánc, színház, irodalom, előadóművészet,
http://www.creativeeuropeuk.eu/fundingzene, örökség, építészet, design, cirkusz, fesztiválok, kézművesség
opportunities/cooperation-projects
és divat. Felsőoktatási intézmények, helyi hatóságok, szociális
vállalkozások, jótékonysági szerveztek, kulturális és kreatív
ágazatokban működő vállalatok részére.
Kreatív Európa

Kultúra - Irodalom

Kultúra - Irodalom

Ez a finanszírozási lehetőség támogatja a kiadókat, lehetővé teszi a
fordítást, műfordítást, hogy ösztönözzék az új közönséget és a
http://www.creativeeuropeuk.eu
kulturális cserét. Az elszámolható költségek közé tartozik a
/funding-opportunities/literaryfordítás, előállítás, promóció, regények, költészet és színművek.
translation-0
Két kategóriája van a műfordítás finanszírozásának: 2 éves
projektek és annál hosszabb távúak.

Kreatív Európa - európai színterek

Ez a finanszírozási lehetőség támogatást kínál az európai
platformok számára, amelyek elősegítik az új és feltörekvő
tehetségek közös fejlesztését, együttműködését, programjaikat.
Például fesztiválok, könyvtárak, színházak stb. részére). A
mobilitást és a közös kötelezettségvállalást segíti. Legalább 10
tagot 10 országból be kell vonni (5 EU-s tagállam legyen).

Kultúra

Kultúra

határidő: 2016. október 5. 11.00

Finanszírozási lehetőséget nyújt európai kreatív és kulturális
hálózatok támogatására. Célja a tagok kapacitásbővítése és a
Kreatív Európa - európai hálózatok
változásokhoz történő alkalmazkodás növelése Európa-szerte.
http://www.creativeeuropeuk.eu/funding- Nyelvi és kulturális sokszínűség, versenyképesség elősegítése,
Kultúra
opportunities/european-networks
szakértelem és bevált gyakorlatok bemutatása. A hálózatnak
minimum 15 tagot kell magában foglalni 10 országból (ebből 5 EUs tagállam).
Eurimages
kedvezményes kamatozású
kölcsönök nyújtása film
Európai filmtámogatási alap
4 felhívás évente
koprodukciók, filmszínházi
forgalmazások, bemutatók
megvalósítására
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/defa
1. Filmalkotások koprodukciója
ult_en.asp
2. Európai filmek terjesztése
3. Bemutatók (filmszínházak, mozik támogatása)
Éves keret 25 millió euró.
Európa a polgárokért
testvérvárosi kapcsolatok, városok hálózata, civil társadalmi
kulturális munkások, kreatívok
https://eacea.ec.europa.eu/europe-forprojektek
részvétele programokon
citizens/funding_en
Klaszter-együttműködések, közös
intelligens szakosodás
megközelítések fejlesztése a
Indítva 2015. szeptember 23-án. http://www.southeasttechnológiai és nem technológiai
Interreg - Duna Program
europe.net/en/about_see/danubeprogramme/
területeken, nemzetköziesedés,
belépés új piacokra. Előtérben a
kreatív iparágak és a
zöldgazdaság.
Támogatható országok: Ausztria, Bulgária, Horvátország,
Csehország, Németország, Magyarország, Románia, Szlovákia,
Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Moldávia, Montenegró, Szerbia,
Ukrajna.

határidő: 2016. október 5. 11.00

Következő határidők: 2015.
október 20; 2016. január 15;
2016. április 15.; 2016. augusztus
25.; 2016. október 25.

Következő határidő: 2016.
március 1.

1. lépés: 1 hónappal a
meghirdetés után

2.lépés: 1 hónappal a
meghirdetés után

