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KULTURÁLIS pályázatfigyelő
1. Nemzeti Újrakezdés Program – I. pályázati kiírás


Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.



Pályázhatnak: kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek, ideértve a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat,
színházakat, szórakoztató intézményeket, azon intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget
biztosítanak, továbbá minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a kulturális tevékenység.



A program célja: a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató
szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni.



Támogatható tevékenységek: működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés,
szolgáltatások, utazási költségek, ingatlanfenntartási költségek); infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása; a magyar közösség kulturális törekvéseit
szolgáló ingatlan-beruházások támogatása; magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása; szakmai kiadványok
támogatása; honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.



Megpályázható összeg: az igényelhető támogatás mértéke 300 000 Ft – 5 000 000 Ft



Az önrész mértéke : 0



Benyújtási határidő: A pályázat benyújtásának határideje: május 14., 12 óra (közép-európai idő szerint)

További információk: https://bgazrt.hu/
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2. Csoóri Sándor Program – 2021


Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztériuma



Pályázhatnak: kizárólag meghívott intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot



A program célja: a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök,
tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek
megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása,
alapértékként való kezelése.



Támogatható tevékenységek: szakmai konferenciák és rendezvények támogatása, szociális és tehetséggondozási programok, élő
népzenei szolgáltatás igénybevétele; rendszeres oktatás, tanfolyamok és az oktatást segítő kiadványok és kis értékű eszközök
beszerzése; hangtechnikai szolgáltatás díja; reklám és PR-költség; lokális gyűjtések költségei; oktatói, előadói tiszteletdíjak;
útiköltség.



Megpályázható összeg : a pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású



Az önrész mértéke : 0



Benyújtási határidő: 2021. április 23., 23:59



További információk: https://emet.gov.hu/csoori-sandor-program-2021/
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3. Állami támogatási rendszer a filmipar támogatására


Pályáztató: Románia Kormánya



Pályázhatnak: romániai vagy külföldön regisztrált vállalkozások, amelyek az adott esetben Romániában vagy a származási országban
alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően működnek



A program célja: az európai és nemzetközi filmipar együttműködésének fejlesztése; a filmgyártók támogatása, a hazai filmgyártás
növelése érdekében; új munkahelyek létrehozása a kreatív és kapcsolódó iparágakban; a nemzeti kulturális identitás és a nemzeti
kisebbségek támogatása Romániában filmvetítésekkel és a világértékek körének népszerűsítésével; szakképzések támogatása a
filmiparban



Támogatható tevékenységek: a romániai filmprojektek és filmgyártás fejlesztéséből származó javak és / vagy szolgáltatások
beszerzése, bérbeadása, gyártása, valamint a projekt megvalósításával kapcsolatos díjak, illetékek és egyéb kifizetések



Megpályázható összeg : -



Az önrész mértéke : 55%



Benyújtási határidő: 2023. december 31.

További információk: http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fostprelungita-pana-in-2023
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4. A Kormány Főtitkárságának finanszírozási programjai – Határon Túli Román
Állampolgárokért Felelős Főosztály


Pályáztató: Románia Kormánya, a Kormány Főtitkársága – Határon Túli Román Állampolgárokért Felelős Főosztály



Pályázhatnak: egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek, nem kormányzati szervezetek a határon túli román állampolgárokért,
nemzetközi szervezetek, romániai vagy engedéllyel rendelkező fizikai vagy jogi személyek, akik a határon túli román állampolgárok
támogatására vissza nem tértendő projekteket valósítanak meg



A program célja: a román etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának megőrzése, megerősítése és előmozdítása a határokon
túl; a kapcsolatok erősítése a határon kívüli román állampolgárokkal, megfelelő keretet biztosítva saját identitásuk megerősítéséhez
és spiritualitásához; a határon túli román állampolgárok szervezeteinek és egyesületeinek támogatása, annak érdekében, hogy
hatékony partnerséget hozzanak létre Románia imázsának, népszerűsítésének, közvéleményének előmozdítására



Támogatható tevékenységek: integráció, oktatás, kultúra, média, civil társadalom, spiritualitás és hagyomány – az identitás
megőrzése és a vallásszabadság tiszteletben tartása a határon túl; a támogatható projekttípusok és akciótervek a 321/2006. számú
törvény mellékletében vannak befoglalva



Megpályázható összeg : 100 000 lej



Az önrész mértéke : 5%



Benyújtási határidő: folyamatos



További információk: http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/
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5. Vissza nem térítendő kulturális projektek 2021/II. szakasz


Pályáztató: Országos Kulturális Alap Ügykezelése



Pályázhatnak: a kérelmezőnek adott esetben meghatalmazott fizikai személynek, köz- vagy magánjogi személynek kell lennie, a
hatályban levő jogi rendelkezésekkel összhangban megalapítva; ne legyen tartozása az állami és helyi közhivatalok felé; eleget
tettek a korábbi, vissza nem térítendő finanszírozási szerződésekben vállalt kötelezettségeknek, ahol aktuális



A program célja: az országban vagy külföldön szervezett kulturális programok, projektek és kulturális akciók finanszírozása



Támogatható tevékenységek: vizuális művészet, szinház, zene, tánc, digitális művészet és új média; oktatás kultúrán keresztül,
kulturális beavatkozás, kulturális örökség, a kulturális lapok népszerűsítése



Megpályázható összeg: 90%



Az önrész mértéke: 10%



Benyújtási határidő: az online platformon a kulturális projekteket március 1-jétől lehet regisztrálni, 2021. április 30.



További információk: https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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6. Vissza nem térítendő kulturális projektek 2021/II. szakasz


Pályáztató: Országos Kulturális Alap Ügykezelése



Pályázhatnak: a kérelmezőnek adott esetben meghatalmazott fizikai személynek, köz- vagy magánjogi személynek kell lennie, a
hatályban levő jogi rendelkezésekkel összhangban megalapítva, kulturális tevékenységet folytató vállalatok; a finanszírozás
nyújtásának feltétele legalább 2 nemzeti és / vagy nemzetközi intézményi partner megléte



A program célja: interdiszciplináris, együttműködő vagy koprodukciós megközelítések kidolgozása, a művészeti megközelítések
különböző prezentációs és terjesztési platformokhoz való hozzáigazításának támogatása, beleértve a digitális környezetet is, a
befogadás, a sokszínűség és a tolerancia előmozdítása, a kultúrához korlátozott hozzáféréssel rendelkező területek kezelése, a
közönség fejlesztése



Támogatható tevékenységek: olyan többéves kulturális projektek, amelyeknek célja, hogy fenntarthatósági előfeltételekkel
támogassa a 2021. március 1-jén megnyitott új művészeti projektek gyártására összpontosító nagyszabású javaslatokat



Megpályázható összeg: minimum 150 000 lei – maximum 200 000 lej



Az önrész mértéke: 25%



Benyújtási határidő: az online platformon a kulturális projekteket március 1-jétől lehet regisztrálni, 2021. április 30.



További információk:
https://www.afcn.ro/media/Anunt%20lansare%20concurs%20PROGRAME%20CULTURALE%202021%202023_1.pdf
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