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An Eoraip 
Chruthaitheach 

An Eoraip Chruthaitheach 
2021-2027
Clár de chuid an Aontais Eorpaigh 
lena dtacaítear le hearnálacha an 
chultúir agus na cruthaitheachta.

TEORAINNEACHA Á BHRÚ

Tá buiséad le haghaidh An Eoraip Chruthaitheach 50 % 
níos mó ná buiséad an chláir a bhí ann roimhe (2014-2020), 
agus déanfaidh an clár seo infheistíocht i ngníomhaíochtaí 
a threiseoidh an éagsúlacht chultúrtha agus a 
fhreagróidh ar riachtanais agus ar dhúshláin earnálacha 
an chultúir agus na cruthaitheachta. Leis na gnéithe nua 
atá sa chlár cuirfidh sé le téarnamh na n-earnálacha agus 
treiseoidh sé a n-iarrachtaí chun bheith níos digití, níos 
glaise, níos athléimní agus níos cuimsithí. 

TÁ DHÁ PHRÍOMHCHUSPÓIR AG 
AN EORAIP CHRUTHAITHEACH:

1 Éagsúlacht chultúrtha agus teanga 
agus oidhreacht na hEorpa a chosaint, 
a fhorbairt agus a chur chun cinn.

2Iomaíochas agus acmhainneacht eacnamaíoch 
earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta 

a mhéadú, go háirithe an earnáil closamhairc. 

GO SONRACH, TÁ SÉ D’AIDHM AIGE:

 Feabhas a chur ar chomhoibriú ealaíne agus cultúir ar 
leibhéal na hEorpa; tacú le saothair Eorpacha a chruthú; gné 
eacnamaíoch, shóisialta agus sheachtrach earnálacha cultúir 
agus cruthaitheachta na hEorpa a neartú; tús áite a thabhairt 
don nuálaíocht agus don tsoghluaisteacht.

 Comhoibriú maidir le nuálaíocht, inbhuanaitheacht  
agus iomaíochas a spreagadh.

 Gníomhaíochtaí nuálacha comhoibríocha trasearnála,  
agus timpeallacht éagsúil neamhspleách agus iolraíoch sna 
meáin agus litearthacht sna meáin a spreagadh, agus ar an 
gcaoi sin saoirse an léirithe ealaíne, an t-idirphlé idirchultúrtha 
agus cuimsiú sóisialta a chothú.

INA THEANNTA SIN:

Cuireann An Eoraip Chruthaitheach iarrachtaí agus 
dea-chleachtais chun cinn lena rannchuidítear 
príomhthosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh a bhaint 
amach – an Conradh Glas, an chuimsitheacht agus 
cothromaíocht inscne, mar shampla.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ga
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TÁ TRÍ SHNÁITHE GNÍOMHAÍOCHTA 
SAN EORAIP CHRUTHAITHEACH:

AN CULTÚR 
snáithe lena gcumhdaítear earnálacha 

uile an chultúir agus na cruthaitheachta 
(cé is moite de na hearnálacha 

closamhairc agus scannán)

33%33 %

MEDIA 
snáithe lena gcumhdaítear na 

hearnálacha closamhairc agus scannán

58%58 %

GNÍOMHAÍOCHT 
TRASEARNÁLA 

snáithe lena n-éascaítear comhar trasna 
earnálacha na cruthaitheachta agus lena 
gcumhdaítear earnáil na meán nuachta

9%9 %

MEASTAR GURB É

€2.44 BILLIÚN1

AN BUISÉAD IOMLÁN DON EORAIP CHRUTHAITHEACH (2021-2027)

1 Is é atá i mbuiséad An Eoraip Chruthaitheach €1.842 billiún i bpraghsanna reatha 
mar chuid den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil nua (2021-2027) agus suim bhreise 
€0.6 billiún i bpraghsanna 2018.

AN CULTÚR
I snáithe an CHULTÚIR tá na gníomhaíochtaí seo a leanas: 

 Gníomhaíochtaí cothrománacha lena gcumhdaítear 
earnálacha uile an chultúir agus na cruthaitheachta: 
tacaíocht do thionscadail comhair, líonraí eagraíochtaí 
gairmiúla, ardáin chun ealaíontóirí agus saothair Eorpacha 
a chur chun cinn, scéim soghluaisteachta aonair.

 Tacaíocht earnáilsonrach chun gníomhaíochtaí 
cothrománacha in earnáil an cheoil, na leabhar & na 
foilsitheoireachta, na hoidhreachta cultúrtha agus na 
hailtireachta, chomh maith le hearnálacha eile, a chomhlánú.

 Gníomhaíochtaí speisialta chun cúiteamh a thabhairt ar 
bharr feabhais agus chun spreagadh a thabhairt do bharr 
feabhais, mar shampla duaiseanna  le haghaidh na litríochta, 
an cheoil, na hailtireachta agus na hoidhreachta cultúrtha, 
Príomhchathracha Cultúir na hEorpa, agus an Lipéad 
Oidhreachta Eorpach.

Ar ghnéithe nua shnáithe an CHULTÚIR tá an méid a leanas:

 Béim níos mó a leagan ar chruthú trasnáisiúnta Eorpach, 
saothar a scaipeadh agus nuálaíocht in earnálacha an 
chultúir agus na cruthaitheachta.

 Rochtain níos éasca ar mhaoiniú An Eoraip Chruthaitheach trí 
rátaí cómhaoinithe níos airde.

 Scéim soghluaisteachta shaincheaptha d’ealaíontóirí agus 
do ghairmithe.

 Gníomhaíochtaí a dhíríonn ar riachtanais earnáilsonracha 
sa cheol, sa litríocht, san ailtireacht, san oidhreacht 
chultúrtha, sa dearadh, san fhaisean agus sa turasóireacht 
chultúrtha.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_ga
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label-sites
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label-sites
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MEDIA
Sa sraith MEDIA díreofar ar an méid a leanas: 

 Comhoibriú a spreagadh ar fud an tslabhra luacha agus ar 
leibhéal an Aontais araon d’fhonn fiontair chlosamhairc 
agus ábhar Eorpach a mhéadú ar fud an domhain.

 Daoine éirimiúla a spreagadh, is cuma cárb as dóibh, 
rannpháirtíocht agus comhoibriú i dtíortha éagsúla a 
fhairsingiú.

 Tacú le húsáid teicneolaíochtaí nua chun leas iomlán a bhaint 
as an aistriú digiteach.

 Glasú an tionscail a chothú, agus áirítear leis sin cuspóirí 
sochaíocha a chothú – an chothromaíocht inscne agus an 
éagsúlacht, mar shampla.

Tá gníomhaíochtaí tacaíochta MEDIA roinnte i gceithre 
bhraisle théamacha:

 Ábhar: comhar agus nuálaíocht a spreagadh i gcruthú agus 
i dtáirgeadh saothar ar ardchaighdeán.

 Gnó: nuálaíocht ghnó, iomaíochas, inscálaitheacht agus 
daoine éirimiúla a chur chun cinn chun tionscal na hEorpa 
a neartú vis-à-vis iomaitheoirí ar fud an domhain. 

 Spriocphobal: inrochtaineacht agus infheictheacht na 
saothar a neartú dá spriocphobail, trí bhealaigh dáileacháin 
agus tionscnaimh maidir le forbairt spriocphobal. 

 Beartas: tacú le fóraim chun beartais a phlé/a mhalartú, 
le staidéir agus tuarascálacha. Gníomhaíochtaí ardaithe 
feasachta a chur chun cinn. 

GNÍOMHAÍOCHT 
TRASEARNÁLA

Sna snáithe GNÍOMHAÍOCHTAÍ TRASEARNÁLA tabharfar 
aghaidh ar an méid a leanas: 

 Dúshláin choiteanna agus deiseanna coiteanna maidir le 
hearnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta.

 Den chéad uair riamh, gníomhaíochtaí chun tacú le hearnáil na 
meán nuachta trí litearthacht sna meáin, iolrachas agus saoirse 
na meán a chur chun cinn.

Díreofar i ngníomhaíochtaí tacaíochta an tsnáithe 
GNÍOMHAÍOCHTAÍ TRASEARNÁLA ar an méid a leanas:

 Comhar beartais trasnáisiúnta: eolas ar an gclár a chur chun 
cinn agus tacú le hinaistritheacht torthaí.

 Saotharlanna um Chruthaitheacht Nuálach: cineálacha 
cur chuige nuálacha a chur chun cinn maidir le hinneachar a 
chruthú, le rochtain a fháil air, lena dháileadh agus lena chur 
chun cinn ar fud earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta.

 Na meáin nuachta: tacú le litearthacht sna meáin, iriseoireacht 
ar ardcháilíocht, saoirse agus iolrachas na meán. 
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AN BHFUIL  
TUILLEADH 
EOLAIS UAIT?

  

 Féach an suíomh gréasáin Eoraip na 
Cruthaitheachta chun foghlaim faoi na 
deiseanna ar fad a chuirtear ar fáil leis agus ar 
an ardán torthaí chun tuilleadh eolais a fháil 
ar thionscadail mhaoinithe.  

 Is iad an Coimisiún Eorpach agus An 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um 
Oideachas agus Cultúr a dhéanann an clár a 
bhainistiú agus a chur chun feidhme.

 Is iad Deasca Eoraip na Cruthaitheachta 
i dtíortha rannpháirteacha a chuireann faisnéis 
faoin gclár ar fáil, a dhéanann comhar le 
heagraíochtaí i dtíortha eile a éascú agus a 
chuidíonn le rannpháirtithe a gcláir a fhorbairt.

 BÍ DÁR LEANÚINT AR 
NA  MEÁIN SHÓISIALTA

@CreativeEuropeEU

@europe_creative

@creative.eu
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