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 Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) in Brussel publiceerde op 8 maart 2016 de oproep Steun 

voor Literaire Vertalingen met als deadline 27 april 2016. 

  

De belangrijkste doelstellingen van de oproep voor Literaire Vertalingen zijn: 

 Ondersteuning van de culturele en taalkundige diversiteit in de Europese Unie en andere 
landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur; 

 Bevordering van transnationale uitwisseling van literaire werken; 
 Toegang vergroten tot literaire werken in de Europese Unie en daarbuiten; 
 Het bereiken van nieuwe doelgroepen. 

In aanmerking komen de volgende projecten: 

 Maximale duur van het project is twee jaar; 
 Er mag maximaal 100.000 euro worden aangevraagd (50% van het totale 

projectbudget); 
 Vertaling en promotie van drie tot tien fictieboeken; 
 Voor het project dient een strategie voor vertaling, distributie en promotie van de boeken 

uitgewerkt te zijn. 

De richtlijnen voor deze oproep zijn iets aangepast ten opzichte van de vorige oproep. De 

belangrijkste aanpassingen zijn: 

 De doelstellingen en prioriteiten omvatten nu ook de vertaling van minder 
gerepresenteerde genres zoals werken voor jong publiek, stripboeken/graphic novels, 
korte verhalen of poëzie. Hierdoor is het criterium 'relevantie' uitgebreid met een 
subcriterium, namelijk: is het project relevant met betrekking tot de minder 
gerepresenteerde genres?; 

 Het aantal punten dat toegekend wordt aan winnaars van de Europese prijs voor 
literatuur is verminderd van 25 naar 15 punten; 

 Het aantal punten dat toegekend wordt aan het criterium 'relevantie' is verhoogd van 30 
naar 40 punten; 

 Het aanvraagproces is versimpeld door minder verplichte bijlagen in het formulier. Een 
postpakket sturen hoeft niet meer. Wel moet een kopie van het uittreksel van de Kamer 
van Koophandel worden bijgevoegd; 

 Een apart strategie-document is niet meer nodig. Er zijn nu twee pagina’s in het 
aanvraagformulier beschikbaar voor aanvullende informatie, mocht dat nodig zijn; 

 Aanvullende bijlagen zullen door het Agentschap gevraagd worden indien dat nodig is; 
 Er zijn waarschuwingsberichten in het formulier toegevoegd waardoor de aanvrager 

wordt gewaarschuwd voor niet in aanmerking komende projecten; 
 De lijst van in aanmerking komende landen is duidelijker weergegeven in het formulier; 
 De 50 jaar grens tussen een "nieuwe vertaling" en de vorige vertaling van een werk in 

dezelfde taal is verwijderd. Maar opnieuw vertaalde werken moeten een uitzondering 
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blijven. Dit criterium luidt als volgt: De werken mogen niet eerder zijn vertaald in de 
doeltaal, tenzij de nieuwe vertaling voldoet aan een duidelijk vastgestelde behoefte. In 
dat geval moet de aanvrager de verwachte impact op de nieuwe lezers uitleggen en een 
overtuigende verklaring geven voor de behoefte aan een nieuwe vertaling in de 
specifieke doeltaal. 

Wij raden aan om de richtlijnen en de oproep aandachtig door te nemen. Klik hier voor meer 

informatie en de benodigde documenten voor de aanvraag. 

 

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen. 

Veel succes met de aanvraag! 

 

Klaartje Bult en Maxime Zeef 

Creative Europe Desk NL 
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