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NOTA: esta informação visa informar os potenciais candidatos sobre o Europa Criativa 2021-2027. No entanto, não dispensa a leitura do regulamento geral assim que o mesmo for publicado, bem como as guidelines específicas de cada 
convocatória. 

Linhas de 
Financiamento Principais características Duração Máxima 

de Projectos 

Mínimo número de 
parceiros/países 

participantes/obras 

Subvenção 
máxima 

% de co-
financiamento Regularidade 

Projectos de 
Cooperação 
Europeia 

 Fomentar a criação transnacional e a 
circulação de obras Europeias e 
artistas; 

48 meses 

 
Pequena Escala: 3 
países participantes 
 

Até 200.000 € 80% 

Anual 
 
Média Escala: 5 países 
participantes 

Até 1.000,000 €  70% 

 Aumentar a capacidade do sector 
para inovar e gerar emprego 

 
Grande Escala: 10 
países participantes 
 

Até 2.000,000 € 60% 

Redes Europeias 
de organizações 
culturais e 
criativas 

 Reforçar a capacitação das 
organizações e profissionais culturais 
e o networking  

 
3 anos  
[multi-annual 
agreements] 

 
Redes representativas,  
multi-países 

Até 825 000 € 
(total 3 anos) 80% 2021 e 2023 

Plataformas 
Europeias (para a 
promoção de 
artistas 
emergentes) 

 aumentar a visibilidade e a circulação 
de artistas e obras europeias 
emergentes fora das suas próprias 
fronteiras 

 
3 anos  
[multi-annual 
agreements] 
 

12 estructuras (1 
coordenador + 11 
membros) de 12 países 
participantes 

Até 2,800,000 € 
(total 3 anos) 80% 2021 e 2023 

Circulação de 
obras literárias 
europeias 

 Circulação de obras de ficção 
 Desenvolvimento de novos públicos 
 Aumentar a competitividade do 

sector 

Cat 1) individual Pequena escala: até 10 
obras de ficção  Até 100,000 € 

60% 

Anual 

Cat 2) consórcio 
com pelo menos 2 
entidades 

Média escala: até 20 
obras de ficção Até 200,000 €  

Grande escala: pelo 
menos 21 livros 

Até 300,000 € por 
ano 

 

Entidades 
culturais pan-
europeias 

 oferecer formação, profissionalização 
jovens artistas 

3 anos orquestras com artistas 
de pelo menos 20 
países 

Até 1 800 000 € 
(total 3 anos) 

40% 2023 

  


