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 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-
fost-prelungita-pana-in-2023 



    KULTURÁLIS pályázati figyelő 

4 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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Felhívás kétoldalú kezdeményezések - Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban 
 

 Pályáztató: Norvég Alap, EGT, Kétoldalú Kapcsolatok Alapja 

 Pályázhatnak: bármely romániai és donorállam jogi személyiséggel rendelkező köz-vagy magánjogi szervezete, beleértve a nem 
kormányzati szervezeteket is, a Romániával határos , Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban jogi személyként létrehozott 
közjogi szervezetek és nem kormányzati szervezetek 

 A program célja: együttműködés fejlesztése, a tudás és a kölcsönös megértés javítása Románia, Norvégia, Izland és Liechtenstein 
között 

 Támogatható tevékenységek: rendezvények, műhelymunkák, konferenciák, szemináriumok, kampányok, fesztiválok, művészeti 
produkciók, kiállítások, vásárok, stb.;  az együttműködés, a tudás, a technológia, a tapasztalat és a bevált gyakorlatok Románia és az 
adományozó államok közötti átadása, az olyan releváns területeken, mint például: kulturális és kreatív ágazatok, a kulturális örökség 
megőrzése és felhasználása, a kulturális és etnikai sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, fenntartható 
városfejlesztés, új technológiák.  A kezdeményezéseknek magukban kell foglalniuk az adományozó állam egy vagy több jogi 
személye és egy vagy több romániai jogi személy közötti együttműködést. 

  Megpályázható összeg: minimum 50 000 euró és maximum100 000 euró 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021 december 20, 16:00 óra 

 További információk: https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-
9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM 
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Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek Program (CERV): Testvérváros program 2021/ 
Városhálózatok 2021 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság (EACEA) 

 Pályázhatnak: jogi személyek (állami vagy magánszervek), amelyek székhellyel rendelkeznek az egyik támogatható országban: 
közintézmények vagy nonprofit szervezetek- városok / községek és / vagy a helyi önkormányzatok más szintjei, ezek testvérvárosi 
bizottságai vagy a helyi önkormányzatokat képviselő egyéb nonprofit szervezetek. A testvérvárosi projektekben legalább két támogatható 
ország önkormányzatait kell bevonni. A városhálózatok pályázatokat legalább öt pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania, amely 
szervezetek legalább öt támogatható ország önkormányzatai, amelyek közül legalább három uniós tagállam. 

 A program célja: A polgárok elkötelezettsége és részvétele. A Testvérváros program célja olyan projektek támogatása, amelyek 
testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat a program célkitűzéseivel összhangban lévő 
témák köré. A Városhálózatok program célja, hogy a több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket 
felhasználja a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására. 

 Támogatható tevékenységek: 1. téma - Testvérvárosok. 2. téma - Városhálózatok. Támogatást kaphatnak a következő tevékenységek (nem 
kizárólag): workshopok, szemináriumok, konferenciák, képzési tevékenységek, szakértői találkozók, webes szemináriumok, 
tudatosságnövelő tevékenységek, adatgyűjtés és konzultáció, fejlesztés, a bevált gyakorlatok cseréje és terjesztése a hatóságok és a civil 
társadalmi szervezetek között, kommunikációs eszközök fejlesztése és a közösségi média használata. 

 Megpályázható összeg: testvérvárosi projektek esetében legfeljebb 30 000 euró; a városhálózatok komponens esetében nincs felső korlát. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021.08.26. 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-
citizens-town_en.pdf 
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Az Év Kiállítása 2021 
 

 Pályáztató: Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület 

 Pályázhatnak:  határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeumok 

 A program célja: A Pulszky Társaság, mint a múzeumok fejlődését támogató civil szakmai szervezet célkitűzése, hogy az általa 
alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen. A díjjal elismerik és kitüntetik a magas színvonalon 
megvalósított állandó vagy időszaki kiállításokat, 2021-ben a virtuális kiállításokat is.  

 Támogatható tevékenységek: 2021-ben olyan kiállítások pályázatát várják, amelyek a) állandó kiállítások, és 2020. március 1. és 
2021. június 30. között nyíltak/nyílnak meg; b) időszaki kiállítások, és 2020. március 1. és 2021. június 30. között nyíltak/nyílnak 
meg, és nyitva tartásuk legalább négy hónapon keresztül tartott/tart; c) virtuális kiállítások, és 2020. március 1. és 2021. június 30. 
között válnak/váltak nyilvánosan hozzáférhetővé.  

 Megpályázható összeg: A díjjal emléktábla és oklevél, a második fordulóba került jelölteknek elismerő oklevél jár, amit a 2021. évi 
Múzeumok Őszi Fesztiválja ünnepi rendezvényén vesznek át. A Pulszky Társaság saját felületein kiemelt médianyilvánosságot 
biztosít a győzteseknek, keresi a díjjal járó pénz- vagy szolgáltatási jutalom lehetőségét is.  

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. július 30. 

 További információk: https://pulszky.hu/news/az-ev-kiallitasa-2021-palyazati-felhivas/ 
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Kortárs irodalmi alkotások pályázata 2021 
 

 Pályáztató: Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest)  

 Pályázhatnak:  Megkötés nélkül bárki jelentkezhet, aki magyar nyelven alkot, magyarországiak és határon túliak egyaránt. Egy pályázó több 
munkát is küldhet, akár több műfajban is, terjedelmi korlát nincs, viszont egy pályázótól évente csak két alkalommal fogadnak el jelentkezést. 

 A program célja: A Cédrus Művészeti Alapítvány nyílt pályázatot hirdet és közlési lehetőséget biztosít elsősorban szépirodalmi alkotások (versek, 
elbeszélések, drámák, mesék, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomások, dokumentum-összeállítások stb.) létrehozására, idegen 
nyelvből fordítására vagy hozzájuk kapcsolódó kutatómunkára. Beküldeni szöveggel párosított grafikai és fotómunkákat is lehet. Könyvtervvel, 
regénykézirattal csak kötettelen szerzőktől fogadnak el pályamunkát. 

 Támogatható tevékenységek: Az internetes folyóirat arculatához illő, megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban és online 
folyóiratokban még nem közölt eredeti alkotásokat várnak. Bemutatkozó levelet és a pályamunkák esetleges megelőző elektronikus 
elérhetőségéről (pl. saját honlap, Facebook-publikáció) tájékoztatást kérnek. (Természetesen előnyben részesülnek a még sehol nem közölt, nem 
olvasható művek.)  

 Megpályázható összeg: A díjjal emléktábla és oklevél, a második fordulóba került jelölteknek elismerő oklevél jár, amit a 2021. évi Múzeumok 
Őszi Fesztiválja ünnepi rendezvényén vesznek át. A Pulszky Társaság saját felületein kiemelt médianyilvánosságot biztosít a győzteseknek, keresi a 
díjjal járó pénz- vagy szolgáltatási jutalom lehetőségét is.  

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: A beadás és az elbírálás folyamatos. Július 1-től augusztus 31-ig a pályamunkák fogadása szünetel, november 15-ével pedig 
a pályázat lezárul, és még ez évben a szerkesztőség kihirdeti a kiemelt, nívódíjas alkotókat. 

 További információk: http://www.naputonline.hu/2021/02/28/kortars-irodalmi-alkotasok-palyazata-
2021/?fbclid=IwAR2K7GtVmadUvBisWxTYgBgsU5MzhACaExzvFkTF8BlDsY0WeYeKSQLRQ-U/ 
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Európai együttműködési projektek támogatása 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program 

 Pályázhatnak:  Az Európai együttműködési projektek pályázatai minden, a kulturális és kreatív szektorban aktív szervezet számára nyitva állnak, 
kivéve a kizárólag audiovizuális tevékenységet végző szervezeteket és projekteket. Koordinátorként minden szervezet csak egyetlen pályázatot 
nyújthat be a felhívásra. 

 A program célja: Az Európai együttműködési projektek a Kreatív Európa programban részt vevő kulturális és kreatív szervezetek nemzetközi 
projektjei. Lehetőséget biztosítanak a kulturális szervezetek számára a közös alkotásra, együttműködésre, kísérletezésre, innovációra, mobilitásra 
és az egymástól való tanulásra. A pályázat célja az európai kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés javítása, valamint az innováció és a 
kreativitás ösztönzése. A projektek lefedhetnek egy vagy több kulturális és kreatív szektort, és akár interdiszciplinárisak is lehetnek.  

 Támogatható tevékenységek: A pályázatokat három különböző kategóriában várják: 1. KIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (COOP1): legalább 3 
szervezet együttműködése, amelyek legalább 3 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve; legfeljebb 200 000 euró 
támogatás, legfeljebb 80% társfinanszírozás igényelhető. 2. KÖZEPES EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (COOP2): legalább 5 szervezet 
együttműködése, amelyek legalább 5 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve; legfeljebb 1 000 000 euró támogatás és 
legfeljebb 70% társfinanszírozás igényelhető. 3. KÖZEPES EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (COOP3): legalább 10 szervezet együttműködése, 
amelyek legalább 10 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve; legfeljebb 2 000 000 euró támogatás és legfeljebb 60% 
társfinanszírozás igényelhető.  

 Megpályázható összeg:  200.000 - 2.000.000 EUR 

 Az önrész mértéke: 20 - 40% 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 7. 

 További információk: http://kultura.kreativeuropa.hu/palyazatok/megjelentek_az_europai_egyuttmukodesi_projektek_2021-es_palyazat/43120 



    KULTURÁLIS pályázati figyelő 

10 10 

Kulturális és kreatív szervezetek európai hálózatai 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program 

 Pályázhatnak:  A pályázó hálózatoknak közös küldetéssel, működési szabályzattal, valamint a tagok jogait és kötelességeit tartalmazó hivatalos 
alapító dokumentummal kell rendelkezniük, amelyet a tagszervezetek is jóváhagytak. A hálózatoknak egy koordinátor szervezetből és 
tagszervezetekből kell állniuk.  

 A program célja: A Kulturális és kreatív szervezetek európai hálózatai terület támogatásai segítenek növelni az európai kulturális és kreatív 
szektorok kapacitását a közös kihívásokkal való szembenézés, a tehetségek támogatása, az innováció, a munkahelyteremtés és a növekedés 
érdekében. Az európai kulturális szervezetek nemzetközi, tagsági alapon működő, magas képviseleti szintet biztosító hálózatainak projektjei 
kapnak támogatást, amelyek számos, a Kreatív Európa programban résztvevő országot lefednek. 

 Támogatható tevékenységek:A projekteknek reflektálniuk kell az alábbi átfogó témákra: -  sokszínűség, befogadás és egyenlőség; különös 
tekintettel a nemek közötti egyenlőségre és a diszkrimináció elleni küzdelemre; - környezetvédelem és fenntarthatóság, az Európai Zöld 
Megállapodással összhangban. A fentiek mellett a projekteknek választ kell adniuk a következő prioritások legalább egyikére: - A kultúrához 
történő hozzáférés és a részvétel növelése, valamint a közönség bevonása és közönségfejlesztés; - az európai és Európán kívüli nemzetközi 
kapacitás növelése; - hozzájárulás az Európai Zöld Megállapodás céljaihoz; - az európai kulturális és kreatív szektorok támogatása az új 
technológiák adta lehetőségek kiaknázásában, a versenyképességük növelése érdekében. 

 Megpályázható összeg:  maximum 825 000 EUR  /projekt 

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 26. 

 További információk: http://kultura.kreativeuropa.hu/temak/kreativ_europa_program_2021-2027/43079#p%C3%A1ly%C3%A1zatok 
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Pán-európai kulturális szervezetek 2021-es pályázata 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program 

 Pályázhatnak:  A pályázaton olyan zenekarok pályázhatnak, amelyek legalább 20 különböző országból rendelkeznek tagokkal, és céljuk, hogy 
képzési, professzionalizációs és fellépési lehetőségeket biztosítsanak a fiatal, kiemelkedően tehetséges művészeknek. 

 A program célja: •  az európai kulturális sokszínűség és a kulturális örökség láthatóságának növelése; •  a művészi kiválóság támogatása és a 
zenekar lehető legmagasabb művészi színvonalának elérése; •  az EU kulturális értékeinek nagyköveteiként tevékenykedő kulturális szervezetek 
és művészek támogatása; •  a hozzáférés és a részvétel biztosítása a magas szintű művészi alkotáshoz a fiatal és új közönség számára; •  a szektor 
ellenállóképességének, valamint a digitális technológiák kiaknázásának növelése mind a művészek szakmai fejlődésében, mind pedig az 
előadásokhoz való hozzáférésben. 

 Támogatható tevékenységek: A fenti célok megvalósítása egyike mellett a projekteknek választ kell adniuk a következő prioritásra is: A fiatal, 
kiemelkedően tehetséges zenészek kapacitásépítésének és szakmai fejlődésének támogatása, magas színvonalú karrierfejlesztési lehetőségek 
biztosítása a számukra toborzás, képzés és fellépési lehetőségek által. 

 Megpályázható összeg:  legfeljebb 1 800 000 euró támogatás 

 Az önrész mértéke: 60% 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 26. 

 További információk: https://kultura.kreativeuropa.hu/palyazatok/megjelent_a_pan-europai_kulturalis_szervezetek_2021-es_palyazata/43127 
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Kreatív Európa program: Partnerségek az újságírásban 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak:  jogi személyek (állami vagy magánszervezetek) a jogosult országok egyikében. A projekteket legalább 3 különböző támogatható 
ország legalább 3 szervezetének kell benyújtania. A konzorciumok állhatnak állami, magán és nonprofit médiaszervezetekből (beleértve a 
nyomtatott / online médiát, rádiókat / podcastokat, tévét stb.), valamint más médiaközpontú szervezetekből (beleértve a médiaszövetségeket, 
civil szervezeteket, stb.) vagy más, a médiaszakemberekre összpontosító szervezetekből. 

 A program célja: A felhívás ösztönzi a hírszervezetek közötti szakmai szisztémás együttműködést az újságírás életképességének és 
versenyképességének javítása érdekében, támogatva az innovatív üzleti modellek tesztelését és a legjobb gyakorlatok cseréjét a kollégák között, 
valamint az innovatív együttműködéseket, szabványokat és újságírói formátumokat. 

 Támogatható tevékenységek: Támogatást nyújtanak bármely (al)médiaszektorban és / vagy médiafajta közötti együttműködési projektek 
számára, amelyek célja az együttműködés javítása és rendszerszintű változások ösztönzése a hírmédiában. A javasolt partnerségeket arra 
ösztönzik, hogy olyan országok / régiók szervezeteit vonják be, amelyek eltérő médiakapacitással rendelkeznek. A kölcsönös tanulás előmozdítása 
érdekében ösztönözni kell a bevált gyakorlatok megosztását az eltérő jellemzőkkel rendelkező médiapiaci szereplők között (nyelvek, gyártási 
mennyiség, dimenziók, digitalizálási szint stb. tekintetében). A pályázatoknak a következő prioritások közül egyet vagy többet kell tartalmazniuk: 
“A vállalkozások átalakítása együttműködéssé” és / vagy  “Együttműködéses újságírói projektek”. 

 Megpályázható összeg:  nincs meghatározva felső határ  

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 26. 

 További információk: a következő link-en 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cross-2021-jourpart_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cross-2021-jourpart_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cross-2021-jourpart_en.pdf
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Magyar kézművesség – 2021, valamint A virág a magyar művészetben - Kézműves szemmel 
 

 Pályáztató: Magyar Kézművességért Alapítvány 

 Pályázhatnak: magyarországi és határon túli magyar alkotók - népművészek, kézműves iparművészek; egyéni jelentkezők és alkotóközösségek  

 A program célja: Előző hat sikeres kiállításunkhoz hasonlóan idén is a Belváros egyik legszebb neobarokk épületében működő Duna Palota ad 
otthont a Magyar Kézművességért Alapítvány 28. alkalommal megrendezendő nyári kiállításának. A kiállításon való részvételre kettős tematikájú, 
nyílt pályázatot hirdetnek tárgyalkotók számára. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázaton maximum 3 olyan alkotással vehetnek részt, amelyek természetes alapanyagokból, kézműves 
technikával készültek. - A pályázat első részére kötöttség nélkül, szabadon választott alkotásokat lehet beadni. A pályamunkák egy-egy tájegység 
néprajzi motívumkincsét, forma- és színvilágát felhasználó, vagy a hagyományokat napjaink igényeivel ötvöző, illetve egyéni tervezésű tárgyak - 
pl. az otthon (a nappali, a konyha, az ebédlő, a gyerekszoba) igényes berendezésére, díszítésére alkalmas használati eszközök, dísztárgyak; az 
öltözködés-kultúra elemei (viseletek, öltözékek, kiegészítők, ékszerek); játékok, hangszerek, kések és egyéb tárgyak; vagy ritka, kihalófélben lévő 
kézműves szakmák produktumai - lehetnek. - A pályázat másik részében természetes anyagokból, kézműves technikával készített alkotásokat 
várunk a virág mint jelkép, szimbólum a magyar nép-, képző- és iparművészetben témához kapcsolódó alkotásokat várnak. 

 Megpályázható összeg:  Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerülő pályázók oklevelet kapnak, a zsűri által kiemelt alkotók ezen túlmenően 
különböző díjakat, elismeréseket vehetnek át. Az eredményhirdetéssel összekötött díjkiosztó ünnepségre 2021. július 28-án a Duna Palota 
Dísztermében kerül sor. 

 Az önrész mértéke: Nevezési díj 3500-6500 HUF 

 Benyújtási határidő: 2021. 07. 07.  

 További információk: https://pafi.hu/p/magyar-kezmuvesseg-2021-valamint-a-virag-a-magyar-muveszetben-kezmuves-szemmel 



    KULTURÁLIS pályázati figyelő 

14 14 

A múzeumok és más kulturális intézmények részvételi menedzsmentjének és fenntartható 
finanszírozásának új módjai 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Horizon Europe program, a felhívás referenciaszáma HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02 

 Pályázhatnak: múzeumok és más kulturális intézmények   

 A program célja: A felhívásban szereplő kutatási és fejlesztési javaslatoknak fel kell tárniuk a múzeumok és más kulturális intézmények, valamint 
az őket körülvevő teljes ökoszisztéma jelenlegi kihívásainak megoldásai. 

 Támogatható tevékenységek: A javaslatoknak ki kell dolgozniuk a kulturális intézmények fenntartható finanszírozásának módszereit és modelljeit, 
biztosítva ugyanakkor a kultúrához, az örökséghez és a kulturális javakhoz való egyenlő és széleskörű hozzáférést. Hangsúlyt kell fektetni a helyi 
múzeumok szerepére és a részvételen alapuló kulturális menedzsment új módjaira, amelyek elősegítik a múzeumok és más kulturális 
intézmények teljes integrálódását a városok életébe, figyelembe véve a metropoliszok és a kisvárosok közötti különbségeket is. Digitális stratégiák 
kidolgozását is várják, az új irányítási és finanszírozási modell részeként, amely magában foglalja az ismeretek és az eszközök megosztásának 
fenntartható módjait mind a tárgyi, mind az immateriális kulturális örökség tárgyain és gyűjteményein keresztüli kommunikációhoz. A 
javaslatokat a helyi, regionális és országos közösségekkel és hatóságokkal folytatott szoros együttműködésben, valamint a kutatóintézetekkel, 
illetve a kulturális és kreatív érdekelt felekkel (pl. művészekkel, színészekkel, tolmácsokkal, tervezőkkel) folytatott közös munkával szükséges 
megvalósítani, ugyanakkor ösztönözni és bevonni kell a nyilvánosságot, különösen  a fiatalokat. 

 Megpályázható összeg:  3.000.000 EUR / projekt. A teljes keretösszeg 9.000.000 EUR 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. 10. 07.  

 További információk: a következő link-en 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Daphne Caruana Galizia újságírói díj 
 

 Pályáztató: Európai Parlament  

 Pályázhatnak: állampolgárságtól függetlenül minden hivatásos újságíró és bármilyen szakmai csoportosulás 

 A program célja: Az Európai Parlament pályázatot hirdetett újságírók számára a Daphne Caruana Galizia újságírói díj hivatalosan elindított, új 
weboldalán. A Parlament ezentúl minden évben díjjal jutalmazza az uniós alapértékeket képviselő és védő kivételes újságírói munkát. A díjjal a  
kiemelkedő újságírói teljesítményt kívánják elismerni. 

 Támogatható tevékenységek: A díjat évente ítélik oda olyan újságíróknak, akik munkájukon keresztül az európai alapértékekért és alapelvekért, 
így például az emberi méltóságért, a szabadságért, a demokráciáért, az egyenlőségért, a jogállamiságért vagy az emberi jogokért állnak ki. 
Pályaműként olyan oknyomozó anyagot kell benyújtani, amely a 27 uniós tagállam egyikében már megjelent a sajtóban vagy más médiában, 
2020. szeptember 1 – 2021. augusztus 31 között. A nyertest a sajtó és a civil társadalom, valamint a főbb újságíró-szervezetek képviselőiből álló, 
független páneurópai zsűri fogja kiválasztani. Az ünnepélyes díjátadás idén október 14-én, az Európai Parlament épületében lesz. 

 Megpályázható összeg:  A díj 20 ezer euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 1.  

 További információk: https://daphnejournalismprize.eu/ 
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Pályázat fiatal pályzakezdő íróknak 
 

 Pályáztató: Előretolt Helyőrség Íróakadémia 

 Pályázhatnak: olyan 18 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik még nem rendelkeznek önálló szépirodalmi kötettel, de már fel tudnak 
mutatni tehetségüket bizonyító írásműveket 

 A program célja: Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia működtetője, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) a szépírói pályázat 
nyerteseinek egyedülálló tanulási és továbbképzési lehetőségeket kínál: jeles írók irányításával műhelymunkákon vehetnek részt, korszerű 
önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el. 

 Támogatható tevékenységek: A fiatal írók alkotói pályájának kibontakozását elősegítheti az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatóinak 
iránymutatása, szakmai tapasztalata, egy alkotói közösséghez való tartozás, a pályakezdés nehézségeinek áthidalásához nyújtott szakmai, szellemi 
és anyagi támogatás. Az íróakadémiai képzés időtartama 3 év. A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló, havi nettó 100 ezer forint tanulmányi 
ösztöndíjat ítél oda. Amennyiben a hallgató teljesíti az íróakadémia szakmai elvárásait, a KMTG a szerződést további 1 + 1 évre meghosszabbítja. 
A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író-olvasó-találkozók, fellépési lehetőségek szervezéséről és médiajelenlétről 
gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt. 

 Megpályázható összeg:  havi nettó 100 ezer forint tanulmányi ösztöndíj 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 15. 

 További információk:  https://kmtg.hu/palyazatok/  
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Az örök templom, a sok zsolozsmás ág - irodalmi verseny és antológiapályázat 
 
 

 Pályáztató: Pro Cultura Pannoniae Alapítvány 

 Pályázhatnak: magyarországi és határon túl élő, magyar nyelven alkotók. Alsó életkori határ: 14. év  

 A program célja: A pályázat célja: Irodalmi verseny hirdetése, tehetségazonosítás, antológia kiadása emlékezés Tóth Árpád születésének 135. 
évfordulójára. 

 Támogatható tevékenységek: A beküldött írások (versek, prózai írások) témájukban kapcsolódjanak a keresztény magyar kultúrához; a 
magyarsághoz; A pályázati anyag formai követelményei: Betűtípus: Times New Roman, Sortávolság: 1,15-ös, betűnagyság: 12-es. Beküldendő 
min. 2, max. 5 pályamű word dokumentumban (lehet vers és/vagy prózai írás). Terjedelmi korlát: maximum 4 db A5-ös oldal. A szerkesztőség 
dönt, hogy a beküldött művekből melyik jelenik/jelennek meg nyomtatásban. 

 Megpályázható összeg:  I. díj: Oklevél + 60 000 Ft alkotói támogatás II. díj: Oklevél + 30 000 Ft alkotói támogatás III. díj: Oklevél + 20 000 Ft 
alkotói támogatás IV. díj: Oklevél és könyvjutalom V. díj: Oklevél + könyvjutalom. A megjelenést követően minden alkotónknak, akinek írása/i 
megjelent az antológiában 2 db tiszteletpéldányt postáznak! 

 Az önrész mértéke: Részvételi díj/adomány: 8000 Ft/pályázó 

 Benyújtási határidő: 2021. 07. 05.  

 További információk:  https://pafi.hu/p/az-orok-templom-a-sok-zsolozsmas-ag 
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Nemzeti Újrakezdés Program II. 
 
 

 Pályáztató: A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 Pályázhatnak: •magyar nyelven (is) oktató intézmény, háttérintézmény; • magyar nyelvű oktatást végző szervezet, kiemelten nevelési-oktatási 
intézmények; • gyógypedagógiai módszertani intézmény; • korai fejlesztő és gondozó központ; • logopédiai intézet; • konduktív pedagógiai 
intézmény; • kulturális tevékenységet végző intézmény és szervezet, ideértve a könyvtárakat,  levéltárakat, múzeumokat, színházakat, 
szórakoztató intézményeket, azon  intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget  biztosítanak; • egyházak, belső 
egyházi jogi személyek, intézmények; • sporttevékenységet végző intézmény, szervezet, amely létesítő okiratában szerepel  sporttal kapcsolatos 
tevékenység; • ifjúsági, illetve cserkészszervezet; • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási, kulturális,  illetve 
cserkész tevékenység; • közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló intézmény, szervezet. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely alól 
kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram. 

 A program célja: A Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából 
meghatározó tevékenységet folytató szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző 
igényes, minőségi pályázatok támogatásával. 

 Támogatható tevékenységek: Támogatást a következő 6 alprogram keretében lehet igényelni: I. Oktatási alprogram, II. Kulturális alprogram, III. 
Egyházi alprogram, IV. Sport alprogram ,V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram, VI. Diaszpóra alprogram. 

 Megpályázható összeg:  300.000,- Ft – 1.000.000,- Ft 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2021. július 30. 14:00 óra (közép-európai idő szerint). 

 További információk:  https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/kulhoni_tamogatasok/2021/NUP_II_palyazati_kiiras_2021.pdf 
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Európai platformok a feltörekvő művészek népszerűsítésére 
 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség. Pályázati azonosító: CREA-CULT-2021-PLAT 

 Pályázhatnak: Kizárólag egyedüli pályázók: a koordinátornak a benyújtási határidő időpontjában legalább 2 évig jogi személyiséggel kell 
rendelkeznie. Minden platformnak egy koordináló szervezetből és legalább 11 tagszervezetből kell állnia, amelyek a tagok „harmadik felek” 
státuszát élvezik. 

 A program célja: Ez a felhívás olyan projekteket támogat, amelyek célja a feltörekvő európai művészek és művek láthatóságának és forgalmának 
növelése, Európában és azon túl. Emellett a kulturális eseményekhez és tevékenységekhez való hozzáférést és azokban való részvételt, valamint a 
közönség elkötelezettségét és fejlesztését kívánja növelni. 

 Támogatható tevékenységek: A projektek olyan platformokat hoznak létre, amelyek meghatározhatók ugródeszka platformokként, amelyek 
koordináló egységből és tagszervezetekből állnak, közös művészeti szerkesztőségi és márkaépítési stratégiával. a javaslatoknak a következő 
témákat és prioritásokat kell beépíteniük: • feltörekvő művészek és kulturális szakemberek támogatása és megfelelő válaszok kialakítása az 
igényekre és kihívásokra karrierjük nemzetközivé válásának támogatása érdekében, amely magában foglalhatja az alkotás, a bemutatás és a 
kiállítás, az exportstratégia és -forgalmazás új modelljeit, valamint a mobilitást és a cserét. • tisztességes, befogadó és sokszínű környezet 
előmozdítása a feltörekvő művészek számára, különös tekintettel a nemek közötti különbségek kezelésének és a diszkrimináció elleni küzdelem 
hatékony módjainak vizsgálatára. Ebből a szempontból az esélyegyenlőség, a jobb munkakörülmények és a méltányos javadalmazás előmozdítása 
a javasolt projektek stratégiai jellemzője lesz. • hozzájárulás az ágazatok környezeti fenntarthatóságának és tudatosságának növeléséhez azáltal, 
hogy demonstrálja az Európai Zöld Megállapodáshoz hozzájáruló gyakorlatok javaslattételi és fejlesztési képességét 

 Megpályázható összeg:  Keretösszeg: 33 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2021.09.29. 

 További információk:  https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3955 



    KULTURÁLIS pályázati figyelő 

20 20 

Közönségfejlesztés és filmoktatás 
 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság. Pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU 

 Pályázhatnak: állami vagy magán szervezetek a Kreatív Európa programban résztvevő országokból 

 A program célja: A pályázat célja közönségfejlesztő és filmoktatási tevékenységek támogatása - különös tekintettel a fiatal közönséget célzó 
projektekre. 

 Támogatható tevékenységek: Páneurópai együttműködéssel megvalósuló innovatív projektek, különösen új digitális eszközök alkalmazásával, 
amelyek célja: - a közönség érdeklődésének és tudásának növelése az európai filmek és audiovizuális alkotások iránt, beleértve a filmörökségről 
szóló egyedi programokat; - a páneurópai hatás és a közönség bevonásának növelése; - az európai filmek és audiovizuális alkotások 
hozzájárulásának növelése a közönségépítéshez és az oktatásához. A projektnek legalább 50%-ban európai filmekre és audiovizuális alkotásokra 
kell épülnie, és legalább 5, MEDIA alprogramban részt vevő ország közönségét kell elérnie. A projektek időtartama 24-36 hónap lehet. 

 Megpályázható összeg:  a keretösszeg 5 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke: 30% 

 Benyújtási határidő: 2021.10.05. 

 További információk:  https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3842 



    KULTURÁLIS pályázati figyelő 

21 21 

Kreatív Innovációs Laborok 
 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség. Pályázati azonosító: CREA-CROSS-2021-INNOVLAB 

 Pályázhatnak: állami vagy magán szervezetek a Kreatív Európa programban résztvevő országokból. A pályázatot egy legalább 3 tagból álló 
konzorciumnak kell benyújtania, amelyek legalább 2 különböző, Kreatív Európa programban részt vevő országból származnak, továbbá 
szakértelemmel rendelkeznek számos kulturális és kreatív ágazatban, beleértve az audiovizuális területet is. 

 A program célja: A felhívásban közzétett pályázat a különböző kulturális és kreatív szektorok szereplőit olyan innovatív digitális megoldások 
tervezésére és tesztelésére ösztönzi, amelyek hosszú távon pozitívan befolyásolhatják a kulturális és kreatív ágazatokat. 

 Támogatható tevékenységek: Az Kreatív Innovációs Labor támogatja az audiovizuális, valamint más kulturális és kreatív ágazatokban 
alkalmazható innovatív eszközök, modellek és megoldások kifejlesztését. Célja az ágazatok közötti versenyképesség, együttműködés, forgalom, 
láthatóság, elérhetőség, sokszínűség és a közönség növelése. Különös figyelmet kapnak azok a pályázatok, amelyek megfelelő stratégiákat 
mutatnak be a fenntarthatóbb és a környezetet jobban tiszteletben tartó ipar, valamint a nemek közötti egyensúly, befogadás, sokféleség és 
reprezentativitás biztosítása érdekében. 

 Megpályázható összeg:  a keretösszeg: 6 320 000 EUR 

 Az önrész mértéke: 40% 

 Benyújtási határidő: 2021.10.05. 

 További információk:  https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3917 


