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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 
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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 
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Kulturális és kreatív szervezetek európai hálózatai 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, CREA-CULT-2021-NET 

 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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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 pályakezdő 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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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 
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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 
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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 
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Pályázati kiírás testvértelepülési programok és együttműködések támogatására 
 
 

 Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 Pályázhatnak: magyarországi  székhelyű települési és megyei önkormányzatok - legalább egy határon túli helyhatósággal együttműködve 

 A program célja: Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó 
testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 

 Támogatható tevékenységek: a) meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése; b) a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása; 
c) a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok; d) a 
testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködése, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és 
hagyományőrző tevékenységek megvalósítása; e) új testvértelepülési kapcsolatok kiépítése. 

 Megpályázható összeg:   500.000,- Ft és 2.000.000,- Ft között 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 2.  

 További információk:  https://bgazrt.hu/wp-
content/uploads/palyazati_kiirasok/kulhoni_tamogatasok/2021/palyazati_kiiras_testvertelepulesi_programok_es_egyuttmukodesek_tamogatasa
ra_2021.pdf 
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Pályázati felhívás a polgárok bevonására 
 
 Pályáztató: Cross-KIC New European Bauhaus csoport 

 Pályázhatnak: Az EU tagállamaiból vagy a Horizont Európa programhoz társult országokból származó magán- vagy állami szervezetek. A pályázóknak 
bizonyítaniuk kell legalább egy korábbi projekt koordinálásában szerzett tapasztalatukat, amelybe bevonták a tervezett célcsoport polgárait. 

 A program célja: A jelen pályázati felhívás célja olyan tevékenységek finanszírozása, amelyek során az állampolgároknak és a végfelhasználóknak 
nemcsak városuk releváns kihívásait kell azonosítaniuk, hanem együtt kell kidolgozniuk a lehetséges megoldásokat is. A Cross-KIC csoport olyan 
tevékenységek fejlesztését javasolja a városokban és régiókban, amelyek megkönnyítik az emberek közötti tudáscserét Európa-szerte, és olyan 
interdiszciplináris projekteket hoznak létre, amelyek a fenntarthatóságot, a tapasztalatok minőségét és a befogadást tartják fókuszban. 

 Támogatható tevékenységek: Javaslatokat a következő területekről várnak: 1. Természetes építőanyagok és energiahatékonyság. 2. Fenntartható 
alternatívák a városi terek, a leromlott közterületek, a zöld területek stb. számára. 3. Városi mezőgazdaság és a regeneratív mezőgazdaság a 
károsanyag-kibocsátás csökkentése, valamint a városok és a gazdák közötti kapcsolat erősítése érdekében. 5. Körforgásos gazdaság olyan intézkedések 
révén, amelyek csökkentik az élelmiszer-pazarlást, valamint a bioalapú termékek és biohulladékok hatékony újrafelhasználását. 6. Energiaközösségek az 
élet kényelmének megfizethető áron történő biztosítására, multidiszciplináris modernizációs csapatok révén. 7. Az egyetemes mobilitás, mint a 
társadalmi befogadás kulcsfontosságú eleme (akadálymentes hozzáférés). A javasolt tevékenységeket 2021. szeptember 15. és november 25. között kell 
végrehajtani. 

 Megpályázható összeg: 15.000 EUR 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 20. 

 További információk: https://www.eiturbanmobility.eu/launch-of-cross-kic-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement/ 
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Miskolc 200 drámapályázat 
 
 Pályáztató: Miskolci Nemzeti Színház 

 Pályázhatnak: eredeti, magyar nyelvű, prózai vagy zenés színpadi művek szerzői 

 A program célja: A mai Magyarország első állandó színtársulata 1823. augusztus 24-én kezdte meg működését Miskolc városában, a Déryné utcában, a 
teátrum mai épületének szomszédságában. A Miskolci Nemzeti Színház a bicentenárium alkalmából drámapályázatot hirdet, melynek első díjjal 
kitüntetett darabját a jeles nap alkalmából, 2023. augusztus 24-én kívánja bemutatni. 

 Támogatható tevékenységek: A színház vezetése műfaji és tematikus megkötés nélkül, Magyarországról és a határon túlról várja mindazokat az eredeti, 
magyar nyelvű, prózai vagy zenés színpadi műveket, amelyek még nem jelentek meg nyomtatásban vagy valamely digitális platformon, amelyet nem 
mutattak be színpadon, nem nyert díjat korábbi drámapályázatokon és előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. A zsűri - amelyet 
a Miskolci Nemzeti Színház művészeti tanácsának tagjai (Béres Attila, Keszég László, Rusznyák Gábor, Szabó Máté, Szőcs Artur rendezők) és a színház 
dramaturgja (Lőrinczy Attila) alkotnak - egy 10 000 eurós fődíjat ítél oda 

 Megpályázható összeg: 10 000 eurós fődíj 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. december 31. 

 További információk: https://pafi.hu/p/miskolc-200  
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Karikatúra pályázat 2021 
 
 Pályáztató: Lakiteleki Népfőiskola 

 Pályázhatnak: a Kárpát-medencében élő 14 és 35 év közötti fiatal művészek, rajzolók 

 A program célja: A Lakiteleki Népfőiskola 2021-ben Karikatúra pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy új teret és lehetőséget biztosítson a Kárpát-
medencében élő 14 és 35 év közötti fiatal művészeknek, rajzolóknak a nagyközönség előtti megjelenésre, szakmai találkozóra, kiállításra. 

 Támogatható tevékenységek: A Karikatúra pályázat három témája: 1. "A szőlő és a bor"- mint a humor egyik forrása. 2. "XXI. századi Randevú" - a 
kapcsolatok kezdete, az udvarlás, az első randevú a XXI. században. 3. "Bejelentkezés" - az online oktatás, mint a képtelen helyzetek tárháza. Pályázati 
feltételek: - egy rajzoló kategóriánként egy (vegyes technikával készített) pályamunkát küldhet el, - az alkotások mérete: A3-as vagy A4-es szabvány 
méret, - a pályázat kiírásának mellékleteként megjelenő "Jelentkezési lap" kitöltése, - a jelentkezési lap és a pályaművek határidőben történő 
beérkezése. 

 Megpályázható összeg: A pályázat díjai kategóriánként: I. díj: 150 000 ft,  II. díj: 100 000 ft,  III. díj: 50 000 ft. A főbb díjakon kívül a felkért zsűrinek 
lehetősége lesz mindhárom kategóriában 10 db 25 000 Ft-os különdíjat adományozni. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. 08. 25.  

 További információk: https://pafi.hu/p/karikatura-palyazat-2021 
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Vak és gyengénlátó költők és írók antológiája -  II. szépirodalmi pályázat 
 

 Pályáztató: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

 Pályázhatnak: Látássérült személyek a Kárpát-medencéből. Életkori megkötés nincs. A pályázónak rendelkeznie kell: - az MVGYOSZ bármely tagegyesületénél 
kiállított, érvényes tagsági igazolvánnyal, VAGY - valamely határon túl működő látássérülteket tömörítő szervezet, szövetség, egyesület vezetőjének 
igazolásával, VAGY - a látássérültség okán megállapított ellátásról szóló határozattal, vagy szemészorvos látássérültséget igazoló hivatalos dokumentumával. 

 A program célja: A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) harminc év után újra meghirdeti a Vak és gyengénlátó írók és költők 
antológiája határokon átívelő Kárpát-medencei szépirodalmi pályázatot. A felhívás célja, hogy publikációs lehetőséget biztosítson a Kárpát-medencei 
szépirodalmi műveket író látássérült alkotóknak, összegyűjtve és rendszerezve ezen speciális alkotói kör munkásságát. A pályázat kiírója Az óda a fényhez 
antológia kiadása óta (1992) eltelt időszak műveit várja. Az antológia síkírásban, hangos és Braille változatban is megjelenik. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázaton minden alkotó maximum öt verssel és/vagy két prózai művel pályázhat. A próza kategória esetében - szóközökkel 
együtt - maximum 15 000 karakter terjedelmű művekkel lehet pályázni. A karakterszám prózai művenként értendő. Az elsőközlés nem feltétel, a pályázat 
kiírója mindkét kategóriában elfogadja a már máshol megjelent műveket és az új, a pályázati kiírásra készült alkotásokat is. A pályaműveket Word 
formátumban kérik benyújtani, 12-es Arial betűtípus használatával. A részvétel további feltétele a jelentkezési lap visszaküldése, valamint egy maximum 
1500 karakter terjedelmű bemutatkozás megküldése egy, az alkotóról készült portréfotó kíséretében. Az alkotó fotóját min. 300 dpi-s felbontásban, min. 1 
Mb-os méretben kérik csatolni. 

 Megpályázható: A bíráló bizottság által kiválasztott mű vagy művek megjelentetése a vak és gyengénlátó költők és írók antológiájában, mely kiadványból 
minden abban szereplő alkotó egy példányt kap. Az antológia szerzői emléklapot kapnak, amelyet a kötetbemutató ünnepélyen vehetnek át az MVGYOSZ 
elnökétől. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. 09. 30.  

 További információk: https://pafi.hu/p/vak-es-gyengenlato-koltok-es-irok-antologiaja-ii-szepirodalmi-palyazat 
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A kulturális vállalkozói szellem erősítése, közönségfejlesztés és a nyilvánosság tájékoztatása (3. 
szakasz) 
 

 Pályáztató: Norvég Alapok, RO-CULTURA Program 

 Pályázhatnak: a következő kategóriák egyikébe tartozó szervezetek: 1. közművelődési intézmények; 2. a legalább 2 éve létrehozott nem kormányzati 
szervezetek, amelyek tevékenysége az alapító dokumentumaik szerint többek között a kulturális és a kreatív szektorban zajlik; 3. a legalább 2 éve 
létrehozott kereskedelmi társaságok vagy szövetkezetek, amelyek tevékenysége az alapító okirataik szerint többek között a kulturális és kreatív 
szektorban zajlik, illetve a finanszírozási kérelem benyújtásakor a projekt által érintett tevékenységi terület a vállalat tevékenység tárgyába bejegyzett 
(CAEN kód). 

 A program célja: A RO-CULTURA program meghirdette „A kulturális vállalkozói szellem erősítése, közönségfejlesztés és a nyilvánosság tájékoztatása” c.  
pályázati felhívást, amelynek célja a kulturális és kreatív szektorok támogatása a kulturális vállalkozói szellem erősítésével, a közönség fejlesztésével, 
valamint az adományozó államok és Románia közötti  kulturális együttműködések és cserék megerősítésével. 

 Támogatható tevékenységek: Olyan pályázatokat támogatnak, amelyek célja az egyének kultúrához való hozzáférésének javítása, a kulturális 
sokszínűség előmozdítása és a kultúrák közötti párbeszéd megerősítése. Ösztönözik a kulturális együttműködést az emberek közötti jobb megértés és 
a társadalmi befogadás érdekében, valamint az egyének kulturális és művészeti eseményekbe történő bevonása érdekében. 

 Megpályázható: 50 000 és 200 000 euró között 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 31.  

 További információk: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s3 
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Piacok és hálózatépítés 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, MÉDIA alprogram, pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2021-MARKETNET 

 Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek 

 A program célja: A pályázat célja az európai szakemberek közötti hálózatok fejlesztése, az audiovizuális alkotások forgalmának javítása, és a 
digitalizáció előnyeinek teljes mértékű kihasználása. 

 Támogatható tevékenységek: A támogatást olyan tevékenységekre irányozzák elő, amelyek célja: - Az európai és nemzetközi koprodukciók 
elősegítése, ideértve a játékfilmeket, rövidfilmeket, videojátékokat, televíziós sorozatokat és a multimédiákat; - A professzionális audiovizuális 
kereskedelmi eseményekhez és piacokhoz való hozzáférés megkönnyítése, mind fizikai, mind online; - 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:  a keretösszeg 7 500 000 EUR 

 Az önrész mértéke: 40% 

 Benyújtási határidő: 2021.08.24. 

 További információk: a következő linken 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-marketnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CREA-MEDIA-2021-MARKETNET;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Mozgásban lévő filmek 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, MÉDIA alprogram, pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2021-FILMOVE 

 Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek 

 A program célja: A pályázat támogatja a legújabb, nem nemzeti európai filmek szélesebb körű terjesztését ösztönözve az értékesítési ügynököket és a 
színházi forgalmazókat, hogy fektessenek be a nem nemzeti európai filmek terjesztésébe. 

 Támogatható tevékenységek: Páneurópai színházi és / vagy online terjesztési stratégiák kidolgozása nem nemzeti európai filmekhez. Fokozott 
befektetés a nem nemzeti európai filmek színházi és / vagy online promóciójába és terjesztésébe a közönség bővülésének céljából. Kapcsolatok 
kialakítása a gyártási és forgalmazási szektor között, javítva ezzel a nem nemzeti európai filmek versenyhelyzetét a globális piacon. 

 Megpályázható:  a keretösszeg 11 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke: 10% 

 Benyújtási határidő: 2021.08.24. 

 További információk: a következő linken 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Európai projektek fejlesztése 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, MÉDIA alprogram, pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE 

 Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek: független európai audiovizuális produkciós társaságok, amelyek bizonyítani tudják 
releváns tapasztalataikat a nemzetközi terjesztésű művek gyártásában 

 A program célja: Az európai projektek fejlesztési támogatására vonatkozó pályázat célja az európai független vállalatok versenyképességének és 
gazdasági súlyának növelése a piacon, valamint audiovizuális alkotások fejlesztése független európai produkciós társaságok részéről, amelyek 
különböző műfajokat (pl. játékfilm, rövidfilm, sorozat, dokumentumfilm) ölelnek fel, és különböző közönséget céloznak meg. A támogatás egyben 
belépési pontot jelent a feltörekvő tehetségek számára, lehetőséget adva egy rövid film rendezésére, amelyet tapasztalt vállalatok által biztosított 
erős alapok támogatnak. 

 Támogatható tevékenységek: Várható eredmények: Erősebb pozíció az európai és a nemzetközi piacokon az európai projektek fejlesztése alatt 
kiválasztott vállalatok számára. A támogatott európai alkotások minőségének, megvalósíthatóságának, határokon átnyúló potenciáljának és piaci 
értékének javulása. 

 Megpályázható:   90 000 - 510 000 EUR  / projekt 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021.08.25. 

 További információk: a következő linken 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-devslate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Európai projektek fejlesztése 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, MÉDIA alprogram, pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE 

 Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek: független európai audiovizuális produkciós társaságok, amelyek bizonyítani tudják 
releváns tapasztalataikat a nemzetközi terjesztésű művek gyártásában 

 A program célja: Az európai projektek fejlesztési támogatására vonatkozó pályázat célja az európai független vállalatok versenyképességének és 
gazdasági súlyának növelése a piacon, valamint audiovizuális alkotások fejlesztése független európai produkciós társaságok részéről, amelyek 
különböző műfajokat (pl. játékfilm, rövidfilm, sorozat, dokumentumfilm) ölelnek fel, és különböző közönséget céloznak meg. A támogatás egyben 
belépési pontot jelent a feltörekvő tehetségek számára, lehetőséget adva egy rövid film rendezésére, amelyet tapasztalt vállalatok által biztosított 
erős alapok támogatnak. 

 Támogatható tevékenységek: Várható eredmények: Erősebb pozíció az európai és a nemzetközi piacokon az európai projektek fejlesztése alatt 
kiválasztott vállalatok számára. A támogatott európai alkotások minőségének, megvalósíthatóságának, határokon átnyúló potenciáljának és piaci 
értékének javulása. 

 Megpályázható:   90 000 - 510 000 EUR  / projekt 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021.08.25. 

 További információk: a következő linken 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-devslate;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Európai Fesztiválok 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, MÉDIA alprogram, pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2021-FEST 

 Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek 

 A program célja: Az európai fesztiválok támogatásának célja, hogy növeljék a közönség érdeklődését a nem nemzeti európai audiovizuális tartalmak 
iránt, és előmozdítsák ezek terjesztését. 

 Támogatható tevékenységek: Várható eredmények: Támogatni a nem nemzeti európai filmek és audiovizuális alkotások jelentős részét vetítő 
fesztiválok szervezését, amelyeket a pandémia-válság különösen sújt; Fokozni azoknak az európai audiovizuális fesztiváloknak a hatását, amelyek célja 
a nem nemzeti európai filmek és audiovizuális alkotások népszerűsítésének, terjesztésének és forgalmazásának megerősítése az Európában növekvő 
közönség számára; A fesztiválok közötti együttműködés és a bevált gyakorlatok közötti modellek cseréjének  elősegítése összehangolt / 
együttműködési tevékenységek révén, amelyek célja a közönség bővítése és megújítása; Kihasználni a digitális átmenetet. 

 Megpályázható:   Keretösszeg: 9 000 000 EUR. 38 000-150 000 EUR / projekt 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021.08.24. 

 További információk: a következő linken 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-fest;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;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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Európai irodalmi művek forgalmazása 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, Kultúra alprogram, pályázati azonosító: CREA-CULT-2021-LIT 

 Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek 

 A program célja: a felhívás olyan projekteket fog támogatni, amelyek lefordítják, közzéteszik, terjesztik és népszerűsítik a szépirodalmi műveket. 

 Támogatható tevékenységek: A kiválasztott projektek a következő célok eléréséhez járulnak hozzá: - az európai irodalmi művek transznacionális 
forgalmának és sokszínűségének megerősítése, különösen a kevésbé használt nyelvekről az angol, német, francia, spanyol (kasztíliai) és olasz nyelvre 
történő fordítás ösztönzésével;  -új közönség elérése az európai irodalmi művek számára az EU-ban és azon kívül is; -a könyvágazat 
versenyképességének megerősítése az együttműködés ösztönzésével a könyv szerinti értékláncon belül. A fordítási, promóciós és terjesztési 
tevékenységek (importstratégia) mellett a javaslatok magukban foglalhatják a vállalkozások közötti „export” tevékenységeket is, amelyek elősegítik a 
fordítási jogok értékesítését Európában és azon túl. Minden projektnek alapos szerkesztési és promóciós stratégián kell alapulnia, amely legalább 5 
támogatható szépirodalmi mű csomagját tartalmazza, és  amelyeket lefordítanak a támogatható nyelvekre. 

 Megpályázható:  a keretösszeg: 5 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke: 40% 

 Benyújtási határidő: 2021.09.30. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3956 
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Európai audiovizuális miniprojektek fejlesztése 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, MÉDIA alprogram, pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE 

 Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek. A jogosultság érdekében a pályázóknak az alacsony audiovizuális kapacitású 
országok valamelyikében kell működniük (Románia ide tartozik), és közvetlenül vagy többségi részvétellel a Kreatív Európa program MEDIA részében 
részt vevő országok állampolgárai tulajdonában kell lenniük. 

 A program célja: Az európai mini projektek fejlesztési támogatásának célja az európai független gyártó vállalatok versenyképességének elősegítése és 
gazdasági súlyának növelése a piacon. A cél továbbá az audiovizuális gyártók kapacitásának növelése Európában és azon túl is forgalmazni képes 
projektek kidolgozására, valamint az európai és nemzetközi koprodukció megkönnyítésére. 

 Támogatható tevékenységek: A támogatás a feltörekvő tehetségek számára is belépési pontot jelent, lehetőséget adva egy rövidfilm rendezésére, 
amelyet a tapasztalt vállalatok által biztosított erős alapok támogatnak.  Várható eredmények: - Erősebb pozíció az európai és a nemzetközi piacokon 
az európai mini projektek fejlesztési támogatásának eredményeként a kiválasztott vállalatok számára. - A támogatott európai alkotások minőségének, 
megvalósíthatóságának, határokon átnyúló potenciáljának és piaci értékének növekedése. 

 Megpályázható:  a keretösszeg: 4 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021.08.12. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3830 
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Szakképzés és tehetséggondozás 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, MÉDIA alprogram, pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2021-TRAINING 

 Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek.  

 A program célja: A felhívás az audiovizuális szakemberek számára szervezett képzési és mentori tevékenységeket támogatja, az új kreatív 
folyamatokhoz, piaci fejleményekhez való alkalmazkodás, és a digitális átalakulás előmozdításának érdekében. Várható eredmények: - Az audiovizuális 
szektor transznacionális és nemzetközi működési képességének javítása; -Strukturáló hatást gyakoroljon az európai vállalatokra, ideértve az új üzleti 
modellek tesztelését és a finanszírozáshoz való hozzáférés képességének növelését; - Az audiovizuális ágazat digitális átmenetének, valamint a 
digitális és új technológiák alkalmazásának képességének kísérése. - A tudás és a know-how megosztásának megkönnyítése, nevezetesen mentori 
kezdeményezések támogatásával. 

 Támogatható tevékenységek: A tevékenységek fizikai és / vagy on-line tanfolyamok, induló tábori tanfolyamok és / vagy mentorprogramok 
formájában valósulhatnak meg, amelyek innovatív tanulási, oktatási, mentori és coaching módszereken alapulnak, a legújabb digitális technológiákat 
felhasználva. A hangsúlyt a változó piaci gyakorlathoz igazodó készségek és kompetenciák fejlesztésére kell fektetni.  

 Megpályázható:  a keretösszeg: 8 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2021.08.26. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3840 
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TV és online tartalom 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Kreatív Európa program, MÉDIA alprogram, pályázati azonosító: CREA-MEDIA-2021-TVONLINE 

 Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek.  

 A program célja:  pályázat célja, hogy az audiovizuális gyártók olyan projekteket dolgozzanak ki, amelyek jelentős potenciállal bírnak Európában és 
azon kívül is, valamint elősegítik az európai, nemzetközi, televíziós és online koprodukciók létrejöttét. 

 Támogatható tevékenységek: Különös figyelmet fordítanak azokra a projektekre, amelyek tartalmukban és finanszírozásukban innovatív 
szempontokat mutatnak be, amelyek egyértelműen mutatnak kapcsolatot a tervezett terjesztési stratégiákkal. Várható eredmények: - Magas 
színvonalú európai alkotások gyártása lineáris és nem lineáris műsorszóráshoz, beleértve a digitális platformokat is, valamint a koprodukciók 
számának növekedése. - Megerősített együttműködés a MEDIA programban részt vevő különböző országok üzemeltetői között, beleértve a 
műsorszolgáltatókat is. -Megnövekedett közönség az európai alkotások számára lineáris és nem lineáris műsorszórás révén, digitális platformokon is. 

 Megpályázható:  Kreatív dokumentumfilmek esetében az EU támogatás max. 300 000 euró/projekt.  Animációk esetében max. 500 000 euró/projekt. 
Játékfilmek esetében: 10 millió euró gyártási költségvetés alatti projektek esetében max. 500 000 euró, 10 és 20 millió euró közötti gyártási 
költségvetés esetében max. 1 000 000 euró, 20 millió euró gyártási költségvetés feletti projektek esetében max. 2 000 000 euró. 

 Az önrész mértéke:  

 Benyújtási határidő: 2021.08.25. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3836 
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A roma kisebbséggel kapcsolatos kulturális kezdeményezések támogatása 
 

 Pályáztató: az EGT alapokból finanszírozott RO-CULTURA program 

 Pályázhatnak: A roma kisebbséghez tartozó személyek által irányított szervezetek. A lehető legnagyobb hatás érdekében ösztönzik a romániai 
szervezetek és a donor államokban (Norvégia, Izland és Liechtenstein) működő szervezetek közötti kulturális együttműködést és kulturális cserét. A 
pályázók a következő kategóriák egyikébe tartozhatnak: - közművelődési intézmény (múzeum, színház, opera, operett, filharmónia, könyvtár, levéltár, 
kulturális központ stb.); - olyan közintézmény, amelynek fő tevékenysége a roma kultúra és / vagy a roma emberek befogadásának előmozdítása; - 
közjogi vagy magánjogi oktatási és / vagy kutatási intézmény; - civil szervezet, - vállalkozás VAGY szövetkezet 

 A program célja:  A felhívás keretében kizárólag azokat  a projekteket finanszírozzák, amelyek célja a roma kisebbség kulturális kezdeményezéseinek 
támogatása. A kiválasztott projektek hozzá kell járuljanak a roma kultúra népszerűsítéséhez a kortárs művészetben és kultúrában, valamint felhívják a 
figyelmet és javítják a roma kultúra társadalmi befogadását. 

 Támogatható tevékenységek: A támogathatóság érdekében a projektjavaslatoknak a program mutatóinak eléréséhez kell vezetniük, amelyek célja: a 
roma emberek szerepvállalásának erősítése, munkahelyteremtés, a kulturális tevékenységekben résztvevők számának növelése, a roma kultúrára 
irányuló vállalkozói tevékenységek támogatása - a roma emberek munkahelyi képzése, kortárs művészeti tevékenységek szervezése, valamint 
együttműködés a donor államokbeli projektpartnerekkel a kortárs művészetek területén. 

 Megpályázható: Egy projektre 50 000 és 200 000 euró közötti vissza nem térítendő pénzügyi támogatás igényelhető, amely a projekt összes 
elszámolható költségeinek 100% -át teszi ki. 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2021.9.20, 16:00 

 További információk: http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-despre-minoritatea-roma 
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ACCES 2021 program 
 

 Pályáztató: a romániai Kulturális Minisztérium 

 Pályázhatnak: független kulturális szervezetek:  egyesületek, alapítványok, magán kulturális intézmények, engedélyezett fizikai személyek. 

 A program célja:  A program fő célja az alkotó folyamat folytonosságának biztosítása a kultúra kulcsfontosságú területein, például: színház, zene, tánc, 
képzőművészet, szellemi örökség; a kortárs kulturális értékek népszerűsítése Romániában: a kortárs alkotások értékesítésének ösztönzése kulturális 
akciók és projektek révén; innováció a kulturális területen való működés terén. 

 Támogatható tevékenységek: A támogatásokat a kulturális ajánlatok kiválasztása alapján ítélik oda. Az ACCES 2021 program keretében benyújtott 
kulturális ajánlatoknak 2021. szeptember 3. és október 31. közötti időszakban kell megvalósulniuk. Kulturális ajánlatok benyújthatók a következő 
területeken: színház, zene, tánc, képzőművészet, szellemi örökség. 

 Megpályázható: 50 000 lej / kulturális projekt  

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 3. 

 További információk: http://www.cultura.ro/luni-5-iulie-ministerul-culturii-va-lansa-programul-acces-2021 
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Pályázati felhívás határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére, kiemelt művészeti célok 
megvalósítására 
 

 Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztériuma (Magyarország) 

 Pályázhatnak: A Kárpát-Medence Területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és 
határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei 

 A program célja:  1. Határon túli magyar nyelvű színház önálló produkciójának létrehozása. 2.  Szakmai együttműködés támogatása határon túli és 
határon túli vagy hazai és határon túli magyar táncegyüttesek között: határon túli produkció vendégjátékának megvalósítása, koprodukció létrehozása, 
koprodukció továbbjátszása; 

 Támogatható tevékenységek: 1. altéma: Határon túli professzionális magyar színházak támogatása: 1/A kategória: önálló produkció létrehozása; 1/B 
kategória: technikai fejlesztés támogatása.  2. altéma: Határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar 
táncegyütteseinek támogatása: 2/A kategória: szakmai együttműködés; 2/B kategória: határon túli magyar professzionális néptáncegyüttesek 
találkozójának támogatása 

 Megpályázható: 1. altéma: pályázatonként minimum 2 000 000 forint, maximum 4 000 000 forint. 2. altéma: pályázatonként maximum 2 000 000 
forint. 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 14. 

 További információk: https://pafi.hu/palyazat/palyazati-felhivas-hataron-tuli-magyar-szinhazak-es-tancegyuttesek-reszere-kiemelt-muveszeti-celok-
megvalositasara 


