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με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα προγενέστερα προγράμματα 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 
 

ΠΔΤ Πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας 

EAO Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης του οπτικοακουστικού τομέα 

EC Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΜΜΕ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

VOD Βιντεοπαραγγελία 

 

 

 

 

 



Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 4

 



Η συνιστώσα «MEDIA» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 2014-2020 
____________________________________________________________________________________________ 

 5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
 
Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα παρέχει στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια κριτική αξιολόγηση της συνιστώσας «MEDIA» του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και των διατάξεων της διατομεακής συνιστώσας για 
τον οπτικοακουστικό τομέα.  
 
Ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας, ο οποίος καλύπτει τους κλάδους του 
κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των βιντεοπαιχνιδιών και των πολυμέσων, παράγει 
ετησίως προστιθέμενη αξία ύψους περίπου 107,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, απασχολεί 1,2 
εκατομμύριο ανθρώπους (γραφείο «MEDIA» Σλοβενίας), ενώ εκτιμάται ότι η αγορά της 
κινηματογραφικής ψυχαγωγίας1 θα καταγράψει, έως το 2013, ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του 3,4% στη δυτική Ευρώπη και 6,9% στην ανατολική Ευρώπη (PwC, 2009, σ. 317). 
Ο τομέας απαρτίζεται κατά μείζονα λόγο από ΜΜΕ και μικροεπιχειρήσεις, με την παρουσία 
αρκετών μεγάλων, κυρίως αμερικανικών, κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων (KEA, 2005, 
σ. 227). Η εδραίωση ενός ισχυρού οπτικοακουστικού τομέα μπορεί να συμβάλει θετικά στο 
ευρωπαϊκό εγχείρημα, ενισχύοντας ταυτότητες, επιτρέποντας την ανάδειξη της πολιτισμικής 
πολυμορφίας αλλά και προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ενσωμάτωση 
και την καινοτομία.  
 
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη» εκπονήθηκε με σκοπό να συνδράμει τον οπτικοακουστικό τομέα (και τον ΠΔΤ 
γενικότερα) στην αντιμετώπιση τεσσάρων σημαντικών προκλήσεων:  
 
 Κατακερματισμός της αγοράς: στην Ευρώπη, η παραγωγή και η διανομή 

οπτικοακουστικών έργων συνδέεται στενά με τα πολιτισμικά και γλωσσικά σύνορα. Το 
στοιχείο αυτό συμβάλλει στη διαμόρφωση υψηλού επιπέδου πολιτισμικής πολυμορφίας, 
αλλά περιορίζει τη διακρατική κυκλοφορία των έργων· 

 Δυσκολίες πρόσβασης του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα (ΠΔΤ) σε 
χρηματοδότηση: οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τομέα 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε δάνεια διότι δεν είναι σε θέση να παράσχουν 
εγγυήσεις (λόγω της απρόβλεπτης ζήτησης, του άυλου χαρακτήρα των περιουσιακών 
στοιχείων, της δυσκολίας να εκτιμηθεί η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία, το ταλέντο 
κ.λπ.), ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συχνά δεν διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη 
προκειμένου να αξιολογούν σχέδια οπτικοακουστικών έργων· 

 Αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης και της στροφής στην ψηφιακή εποχή: οι ψηφιακές 
τεχνολογίες και η παγκοσμιοποίηση ασκούν πιέσεις στους παραδοσιακούς μηχανισμούς 
διανομής και στα αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα, απαιτώντας σημαντικές επενδύσεις 
ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να διατηρούν την 
ανταγωνιστικότητά τους· 

 Έλλειψη συγκρίσιμων στοιχείων: η πρόσβαση σε ιδιωτικές επενδύσεις και τεκμηριωμένη 
χάραξη πολιτικής είναι δυσχερής στον οπτικοακουστικό τομέα, λόγω της έλλειψης 
εμπεριστατωμένων στοιχείων σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά οπτικοακουστικών 
μέσων, ήτοι σχετικά με τους παράγοντες, το κοινό και την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών έργων.  

 
 

                                                           
1  Συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες και των εκμισθώσεων και λιανικών 

πωλήσεων βίντεο μέσω και εκτός Διαδικτύου. 
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Οι στόχοι του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι να ενταθεί η προάσπιση και 
προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με σκοπό την προώθηση 
έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από τρεις 
συνιστώσες: τη συνιστώσα «Πολιτισμός», τη συνιστώσα «MEDIA» (η οποία αντικαθιστά τα 
τρέχοντα προγράμματα «MEDIA» και «MEDIA Mundus») και μια διατομεακή συνιστώσα που 
καλύπτει τις εγκάρσιες πτυχές των δύο πρώτων συνιστωσών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 37% εν σχέσει προς τα 
προηγούμενα προγράμματα («Πολιτισμός», «MEDIA», «MEDIA Mundus»), ώστε ο συνολικός 
προϋπολογισμός να ανέλθει στο ποσό των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη 
επταετία, εξασφαλίζοντας για τη συνιστώσα «MEDIA» το συνολικό ποσό των 990 
εκατομμυρίων ευρώ (αύξηση κατά 28,6%). 
 

Η συνιστώσα «MEDIA» 
 
Για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του τομέα και την προώθηση της διακρατικής 
κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, η συνιστώσα «MEDIA» θέτει τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:  
 

 κατάρτιση και δικτύωση των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή στην ψηφιοποίηση· 

 ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα για την παραγωγή 
μεγαλύτερου αριθμού οπτικοακουστικών έργων προς κυκλοφορία στις ευρωπαϊκές 
και διακρατικές αγορές· 

 διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών· 

 ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μέσω της πρόσβασης των φορέων 
του οπτικοακουστικού τομέα σε αγορές και επιχειρηματικά εργαλεία και παροχή 
στήριξης για την προβολή των έργων τους στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές· 

 διανομή σε κινηματογραφικές αίθουσες, συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής 
εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και της έκθεσης 
οπτικοακουστικών σχεδίων· 

 διεθνική εμπορία και διανομή μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών· 

 δημιουργία ακροατηρίου και τόνωση του ενδιαφέροντος για τα οπτικοακουστικά 
έργα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για την προώθηση, των εκδηλώσεων, 
των ταινιών, του γραμματισμού και των φεστιβάλ· 

 ευελιξία των νέων τρόπων διανομής για την προώθηση της δημιουργίας νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων. 

 
Η διατομεακή συνιστώσα 
 
Η διατομεακή συνιστώσα εισάγει τον χρηματοδοτικό μηχανισμό για τον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα, καθώς και μέτρα για την υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε 
επίπεδο πολιτικής.  
 
Ο εν λόγω χρηματοδοτικός μηχανισμός αποτελεί μέσο δανεισμού με προβλεπόμενο 
προϋπολογισμό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ και απευθύνεται ειδικότερα σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΠΔΤ. Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να 
καλύπτει εν μέρει τον κίνδυνο της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αναμένεται να συγκεντρώσει επενδύσεις στον ΠΔΤ ύψους 
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ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012, σ. 13). Περιλαμβάνει επίσης 
δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για την παροχή επιπλέον εμπειρογνωμοσύνης στους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τους κινδύνους 
που συνδέονται με φορείς του ΠΔΤ. Θα παρέχει επίσης προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων 
για τους φορείς του ΠΔΤ, συνδράμοντάς τους έτσι στην απόκτηση των κατάλληλων 
δεξιοτήτων για τη συγκέντρωση χρηματοδοτικών πόρων και την άσκηση της οικείας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
 
Τα μέτρα για την υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής 
επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: 
 

 διακρατική ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με νέα επιχειρηματικά μοντέλα και 
δικτύωση· 

 συλλογή και ανάλυση στοιχείων της αγοράς, καθώς και παροχή στήριξης στο 
ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης του οπτικοακουστικού τομέα για την ενίσχυση 
της συλλογής και ανάλυσης στοιχείων στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα· 

 δοκιμή νέων και διατομεακών επιχειρηματικών προσεγγίσεων για τη χρηματοδότηση, 
τη διανομή και τη χρηματική αποτίμηση της δημιουργικότητας· 

 διασκέψεις, σεμινάρια και διάλογος πολιτικής, ακόμα και στον τομέα του πολιτιστικού 
και μιντιακού γραμματισμού· 

 στήριξη του νεοσυσταθέντος δικτύου γραφείων Δημιουργικής Ευρώπης (μετά τη 
συγχώνευση των υφιστάμενων γραφείων «MEDIA» με τα πολιτιστικά σημεία 
επαφής).  
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Σύγκριση με προγενέστερα προγράμματα 
 
Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα «MEDIA 2007» 
και «MEDIA Mundus» μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  
 
Πίνακας: Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και σημαντικότερες εξελίξεις σε 
σύγκριση με προγενέστερα προγράμματα 

Σημαντικότερες εξελίξεις σε 
σύγκριση με προγενέστερα 

προγράμματα 

«Δημιουργική Ευρώπη» (συνιστώσα «MEDIA» και 
διατομεακή συνιστώσα) 

Ένα κοινό πρόγραμμα πλαίσιο 

- Συγχώνευση των προηγούμενων προγραμμάτων «Πολιτισμός» 
και «MEDIA» σε ένα κοινό πλαίσιο 
- Πιο περιορισμένη τομεακή προσέγγιση, πρόγραμμα για τον 
«πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα» 
- Δημιουργία γραφείων Δημιουργικής Ευρώπης  
- Εναρμόνιση των γενικών στόχων με τα προηγούμενα 
προγράμματα «MEDIA» 
- Σαφής υπαγωγή των βιντεοπαιχνιδιών στον οπτικοακουστικό 
τομέα 

 
Αύξηση του προϋπολογισμού για τη 
συνιστώσα «MEDIA» 

990 εκατομμύρια ευρώ (αύξηση κατά 28,6%) 

Διατομεακή συνιστώσα:  

Νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός  
Ταμείο εγγυήσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ 
Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων 

Νέα μέτρα στήριξης  

- Στήριξη του ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης του 
οπτικοακουστικού τομέα (EAO) (τέλη συνδρομής) 

- Συλλογή στοιχείων για τον ΠΔΤ από το EAO 
- Ειδική στήριξη για τη διοργάνωση διασκέψεων, σεμιναρίων και 
διαλόγου πολιτικής 

Συνιστώσα «MEDIA»: 

Προτεραιότητες που διατηρούνται 
από προγενέστερα προγράμματα 

- Απόκτηση και τελειοποίηση δεξιοτήτων 
- Παροχή στήριξης για την ανάπτυξη του τομέα 
- Διανομή και εστίαση στις πλατφόρμες βιντεοπαραγγελιών (VOD) 
- Ενέργειες προώθησης (εκδηλώσεις και αγορές) 
- Διεθνής διανομή και προώθηση 

Νέες προτεραιότητες 

- Δημιουργία ακροατηρίου 
- Προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων μέσω: 

- ευέλικτων τρόπων διανομής  
- στήριξης καινοτόμων ενεργειών 

 
Προγενέστερες προτεραιότητες που 
δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα 
πρόταση 
 

- Διάδοση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς 
 

Πηγή: KEA European Affairs 
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Οι απόψεις του κλάδου σχετικά με το νέο πρόγραμμα για τον 
οπτικοακουστικό τομέα 
 
Στην πλειονότητά τους, οι ενδιαφερόμενοι φορείς του κλάδου διάκεινται εν γένει ευνοϊκά 
απέναντι στη νέα συνιστώσα «MEDIA», αλλά επισημαίνουν ορισμένα σημεία που θα 
μπορούσαν να προστεθούν ή να τροποποιηθούν, όπως η εισαγωγή ενισχυμένης στήριξης για 
την πειραματική χρήση επιχειρηματικών μοντέλων και την πειραματική διανομή νέων 
πλατφορμών, η υποστήριξη της ψηφιοποίησης των οθονών και της οπτικοακουστικής 
κληρονομιάς, καθώς και η ένταξη άλλων μορφοτύπων, όπως τα εργαλεία πολυμέσων ή οι 
ταινίες μικρού μήκους. Εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα του νέου 
χρηματοδοτικού μηχανισμού να καλύψει αβεβαιότητες όσον αφορά τους επιλέξιμους 
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές (μόνο τραπεζικούς οργανισμούς ή και διαμεσολαβητές 
που ειδικεύονται στον οπτικοακουστικό τομέα), καθώς και τα εφαρμοστέα τέλη και επιτόκια. 
Επίσης, απευθύνονται εκκλήσεις για τη δημιουργία πιο στοχοθετημένου ακροατηρίου σε 
σχέση με τα παιδιά και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 
  
Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
τομέα 
 
Η συνιστώσα «MEDIA» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες του τομέα, διότι προσδιορίζει 
τις περισσότερες μείζονες προκλήσεις, προβλέπει αύξηση της τάξης του 28,6% στον 
προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της συνιστώσας «MEDIA» και διατηρεί την εφαρμογή 
των μέτρων στήριξης προγενέστερων προγραμμάτων που έχουν αποβεί κατά γενική 
ομολογία αποτελεσματικά.  
 
Επιπλέον, είναι σαφές ότι, μέσω της θέσπισης νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού και 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, η συνιστώσα «MEDIA» ανταποκρίνεται στην ανάγκη 
του τομέα για βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Εντούτοις, οι ΜΜΕ από 
μικρότερα κράτη μέλη, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, χρειάζονται κάποια μορφή διασφάλισης όσον αφορά την ισότιμη πρόσβασή 
τους στο ταμείο εγγυήσεων. Εξίσου σημαντική είναι και η μέριμνα για τη δέουσα διαφήμιση 
του προγράμματος σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
Ένα εξαιρετικά θετικό στοιχείο της συνιστώσας «MEDIA» είναι το γεγονός ότι εστιάζει ακόμα 
περισσότερο στις ψηφιακές τεχνολογίες. Ωστόσο, δεν κάνει ρητή αναφορά στην υποστήριξη 
ούτε νέων μορφοτύπων αφήγησης ούτε προγραμμάτων που διευκολύνουν πρωτοβουλίες 
χορήγησης αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα. Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι 
εξακολουθεί να επικεντρώνεται στις κινηματογραφικές ταινίες και τους καθιερωμένους 
τρόπους διανομής ταινιών και δεν είναι αρκετά σαφής ως προς το συνολικό πεδίο εφαρμογής 
της. 
 
Επιπροσθέτως, ενώ το πρόγραμμα θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία ακροατηρίου, δεν 
αναγνωρίζει την ανάγκη διαμόρφωσης συγκεκριμένων τύπων ακροατηρίου, όπως τα παιδιά ή 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ούτε αναφέρεται στην ανάγκη προώθησης του μιντιακού 
γραμματισμού. Ομοίως, δεν προβλέπει την παροχή στήριξης για την οπτικοακουστική 
κληρονομιά. 
 

Συστάσεις πολιτικής 
 
Μπορούν να διατυπωθούν αρκετές συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη 
βελτίωση του κειμένου του κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή της πλέον 
αποτελεσματικής στήριξης στον οπτικοακουστικό τομέα.  
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Στόχος πολιτικής: Διασφάλιση καλύτερου συντονισμού των προγραμμάτων 
στήριξης του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα  
 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα από τα 
οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό ο τομέας, είναι σκόπιμο να 
διευκρινιστεί ο τρόπος διασφάλισης της συμπληρωματικότητάς τους. Η επίτευξη του στόχου 
αυτού είναι δυνατή μέσω: 
 

 της διαβούλευσης με τους διαχειριστικούς φορείς και τους δικαιούχους του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» σχετικά με συναφείς πρωτοβουλίες, ώστε να 
ενθαρρυνθούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τομέα να 
επωφεληθούν και από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα· 

 της διοργάνωσης εκστρατειών δημοσιοποίησης κατάλληλων προγραμμάτων που 
απευθύνονται ειδικά στον οπτικοακουστικό τομέα. 
 

Στόχος πολιτικής: Εξασφάλιση της βέλτιστης αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για τη δημιουργία, τη διάδοση και την 
προσπελασιμότητα των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων 
 
Η παροχή στήριξης στο πρόγραμμα για τον οπτικοακουστικό τομέα ενδείκνυται να εστιάζεται 
με μεγαλύτερη σαφήνεια στις ακόλουθες ενέργειες: 
 

 τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων μορφοτύπων περιεχομένου· 
 τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη διανομή και τη διάδοση όλων των τύπων 

οπτικοακουστικού περιεχομένου σε νέες ψηφιακές πλατφόρμες («έξυπνες» συσκευές 
κινητής τηλεφωνίας, υπολογιστές ταμπλέτες, κονσόλες παιχνιδιών, προσωπικοί 
υπολογιστές κ.ο.κ.)· 

 την παροχή στήριξης για καινοτόμους μηχανισμούς που διευκολύνουν την απόκτηση 
δικαιωμάτων και τη διαχείριση δικαιωμάτων επιγραμμικής διανομής, όπως συλλογικές 
προσεγγίσεις ή συναθροιστές (aggregators) δικαιωμάτων και βάσεις δεδομένων. 

 
Στόχος πολιτικής: Εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις 
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ 
 
Προκειμένου να είναι σε θέση ο οπτικοακουστικός τομέας να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη από τον προτεινόμενο νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό, μπορούν να διατυπωθούν 
αρκετές προτάσεις, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: 
 

 δυνατότητα πρόσβασης στον μηχανισμό για επενδυτικούς οργανισμούς που 
ειδικεύονται στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων· 

 εξασφάλιση πρόσβασης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα για 
ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε μικρότερες χώρες, μέσω μηχανισμών 
συνδυασμένης χρηματοδότησης και δικτύωσης μεταξύ των επενδυτών και των 
εταιρειών από μικρότερες χώρες· 

 εξασφάλιση συμμετοχής αρκετών δικαιούχων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών 
ανά χώρα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ανά τομέα εμπειρογνωμόνων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η συνιστώσα «MEDIA» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 2014-2020 
____________________________________________________________________________________________ 

 11

Στόχος πολιτικής: Αύξηση της ζήτησης μέσω δημιουργίας ακροατηρίου και 
βελτιωμένων διαδικασιών δημιουργίας εμπορικού σήματος 
 
Η κατάρτιση πιο στοχοθετημένων προτεραιοτήτων και δράσεων για την κάλυψη των 
αναγκών αυξημένης ζήτησης του τομέα συνιστάται να διασφαλιστεί με τους ακόλουθους 
τρόπους: 
 
 

 πρωτοβουλίες για δημιουργία ακροατηρίου με έμφαση στα παιδιά και τους νέους· 
 εξασφάλιση στήριξης του μιντιακού γραμματισμού, πέραν της υποστήριξης μέσω 

«διασκέψεων, σεμιναρίων και διαλόγου πολιτικής»· 
 εστίαση ειδικότερα σε ακροατήρια μεγαλύτερης ηλικίας, μεταξύ άλλων και στο 

πλαίσιο του μιντιακού γραμματισμού· 
 εξασφάλιση παροχής στήριξης για τον υποτιτλισμό των ευρωπαϊκών ταινιών· 
 διασφάλιση της δημιουργίας εμπορικού σήματος για τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά 

προϊόντα, π.χ. διατηρώντας τον λογότυπο «MEDIA». 
 

Στόχος πολιτικής: Προάσπιση και προώθηση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής 
κληρονομιάς 
 
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα πρέπει να παρέχει στήριξη για: 
 

 τη δημιουργία οπτικοακουστικών αρχείων στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της 
οπτικοακουστικής κληρονομιάς· 

 τη διάδοση και την κυκλοφορία της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής κληρονομιάς μέσω 
όλων των τύπων ψηφιακών πλατφορμών. 
 

 


