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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Állami támogatási rendszer a filmipar támogatására


Pályáztató: Románia Kormánya



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



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



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



Megpályázható összeg : -



Az önrész mértéke : 55%



Benyújtási határidő: 2023. december 31.



További információk: http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fostprelungita-pana-in-2023
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
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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KULTURÁLIS pályázati figyelő
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=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
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-palyazata2021/?fbclid=IwAR2K7GtVmadUvBisWxTYgBgsU5MzhACaExzvFkTF8BlDsY0WeYeKSQLRQ-U/
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
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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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Európai közös fejlesztési projekt


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



Pályázhatnak: a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetek. A pályázatokat legalább két pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania,
amelynek jogi székhelye legalább két különböző támogatható országban van.



A program célja: A felhívás keretében audiovizuális alkotások fejlesztésére irányuló tevékenységek támogathatók: mozi-, tv-film, interaktív játékfilmes
projekt.



Támogatható tevékenységek: A felhívás keretében az alábbi audiovizuális alkotások fejlesztésére irányuló tevékenységek támogathatók: elsősorban
mozi bemutatásra szánt, minimum 60 perces játékfilmek, animációk és kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek, vagy sorozatok); televíziós
bemutatásra vagy digitális platformokra szánt, minimum 90 perces játékfilmek, minimum 24 perces animációs filmek és minimum 50 perces kreatív
dokumentumfilmek (önálló filmek, vagy sorozatok); interaktív, nem lineáris formátumú játékfilmes, animációs vagy dokumentumfilmes projektek (pl.
narratív VR projektek) esetében nincs minimális időtartam.



Megpályázható összeg: maximum EU támogatás partnerenként: 60. 000 euró, kivéve a ≥20 millió euró gyártási költségvetésű TV sorozatok esetében,
amelyeknek 100.000 EUR



Az önrész mértéke: 50%



Benyújtási határidő: 2021. november 17.



További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3843
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma pályázata
 Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap
 Pályázhatnak: határon túli muzeális intézmények, amelyek az adott állam által kiállított múzeumi működést tanúsító dokumentummal rendelkeznek
(vagy nem önálló jogi személyiség esetén annak fenntartója) - kizárólag a 2. és 3. altéma szerinti pályázati célra igényelhetnek támogatást.
 A program célja: A Program célja a Magyar Géniuszok, a magyar tehetségek, tudósok, lángelmék, hazafiak, patrióták, valamennyi ismert és névtelen
magyar hős, a magyar kreativitás és zsenialitás példáinak megjelenítése a mindennapjainkban, közvetlen környezetünkben.
 Támogatható tevékenységek: 2. pályázati altéma: Időszaki kiállítás létrehozása (múzeumpedagógiai, tartalomközvetítő és egyéb kommunikációs
eszközök alkalmazásával). Támogatás esetén az időszaki kiállítás fenntartási időtartama legalább 18 hónap. 3. pályázati altéma: Tudományos tevékenység
megvalósítása. Elszámolható a tudományos tevékenységhez kapcsolódó tiszteletdíj és járulékai (pl. fordítás, lektorálás, tanulmányírás, kutatás), amely
lehet személyi vagy dologi kifizetés.
 Megpályázható összeg: 2. altéma: 25 000 000 Ft/pályázat. 3. altéma: 8 000 0000 Ft/pályázat
 Az önrész mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat
benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon.
 Benyújtási határidő: 2021. november 30.
 További információk: https://nka.hu/magyar-geniusz-211130/#1
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Fiatal frankofón írók díja










Pályáztató: Prix du Jeune Écrivain
Pályázhatnak: Bármilyen nemzetiségű fiatal szerzők, 16 és 26 év között.
A program célja: A Fiatal frankofón írók díja a franciául írt prózai szépirodalmi alkotásokat díjazza.
Támogatható tevékenységek: A franciául írt prózai szépirodalmi alkotásokat online lehet benevezni a versenyre, a
https://www.pjef.net/inscription/inscription-au-prix-du-jeune-ecrivain weboldalon.
Megpályázható összeg: A nyertesek egy író - a zsűri tagjának - tanácsaiból és útmutatásából részesülnek a szöveg véglegesítéséhez. A 12 nyertes
szöveget a Buchet-Chastel által kiadott könyvben jelentetik meg, amely elérhető lesz a könyvesboltokban. A nyerteseket meghívják a Párizsi
Könyvvásárra, hogy részt vegyenek a díjátadó ünnepségeken, és lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a rendezvény szakmai ülésein, illetve ott
tartózkodásuk alatt népszerűsítsék munkájukat és projektjeiket.
Az önrész mértéke: 0
Benyújtási határidő: 2022. február 2 .
További információk: https://www.finantare.ro/apel-de-selectie-pentru-premiul-tineri-scriitori-francofoni.html
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
PILINSZKY 100


Pályáztató: Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola



Pályázhatnak: magyarorországi és határon túli középiskolás (9-13. évfolyamon tanuló) diákok



A program célja: Idén 100 éve született Pilinszky János a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője. A Kárpát-medencei
Művészeti Népfőiskola ezért a Pilinszky-emlékév keretében alkotói pályázatot hirdet.



Támogatható tevékenységek: Pályázni négy kategóriában lehet: 1. bármely Pilinszky-mű és/vagy a költő életében fontos
helyszín(ek), épület(ek) által ihletett, annak tartalmához vagy hangulatához kapcsolódó fotóval vagy fotósorozattal (2-6 kép, a
sorozat képeinek egy vershez kell kapcsolódniuk); 2. bármely Pilinszky-mű és/vagy a költő életében fontos helyszín(ek), épület(ek)
által ihletett, annak tartalmához vagy hangulatához kapcsolódó, illetve az emlékévet népszerűsítő plakáttervvel; 3. bármely
Pilinszky-alkotás által ihletett, annak tartalmához, hangulatához illeszkedő videoklippel, kisfilmmel, és/vagy a költő életében fontos
helyszín(ek), épület(ek) bemutatásával; 4. Pilinszky János 2 vagy 3 dimenziós portréjának elkészítésével, a pályamű szabadon
választott technikával készülhet, színes és monokróm alkotásokat is várnak.



Megpályázható összeg: A legjobb alkotásokat nyilvános gálaműsor keretében mutathatják be az alkotók, a kiemelkedő fotókból és
portrékból kiállítás készül.



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2021. november 27.



További információk: http://www.muveszetinepfoiskola.hu/
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Várakozó terek - alkotó pályázat


Pályáztató: Pillanat Művészeti Alapítvány (Budapest)



Pályázhatnak: Magyarországi és határon túli középiskolás hallgatók.



A program célja: Az elmúlt egy év váratlan helyzetek elé állított mindenkit. A korlátozások, a behúzódás, a várakozás életünk előterébe kerültek.
Várakozunk! Ez mindennapjaink része lett. A terek, amikben élünk nagyobb figyelmet kapnak, a kapcsolataink átértékelődnek, a fizikai világunk
összeszűkül és a virtuális terünk kibővül. Nemcsak az üresen álló mozik, színházak, iskolák, de mi magunk is várakozó terek vagyunk! Figyeld meg és
tedd láthatóvá!



Támogatható tevékenységek: Pályázati kategóriák: 1. Vizuális kategória: kísérleti grafika, alkalmazott grafika, fotó. 2. Audiovizuális kategória: mozgó
grafika, animáció, videó, videoklip, improvizáció és alternatív művészet. A verseny platformja: a PILLANAT Művészeti Alapítvány Facebook oldala:
http://www.facebook.com/pillanatma



Megpályázható összeg: 1. Közönségdíj: a legtöbb FB szavazatban részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül: művészeti kiadványok
és eszközök 10 000 Ft értékben. 2. Szakmai díjak: Vizuális kategória díj: Művészeti kiadványok és eszközök 15 000 Ft értékben. Audiovizuális kategória
díj: Művészeti kiadványok és eszközök 15 000 Ft értékben.



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2021. október 31.



További információk: http://www.pillanat.org/varakozo-terek-alkoto-palyazat-kozepiskolasoknak/

12

KULTURÁLIS pályázati figyelő
A Népművészet Kollégiuma nyílt pályázata


Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap



Pályázhatnak: Népművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben,
ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.



A program célja: Népművészeti tematikájú pályázatok támogatása.



Támogatható tevékenységek: 1. Pályázati cél: Megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok
lebonyolítása. 2. Pályázati cél: Országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti (néptánc, tárgyalkotó népművészet), bentlakásos (tematikus,
naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak megvalósítása, valamint országos,
regionális és megyei hatókörű néptánc és tárgyalkotó népművészeti témájú szakmai továbbképzések lebonyolítása.



Megpályázható összeg: A rendelkezésre álló keretösszeg: 1. Pályázati cél: 70 000 000 Ft ; 2. Pályázati cél: 45 000 000 Ft.



Az önrész mértéke: A pályázó nevezési díj címen 2 millió Ft vagy az alatti támogatási igény esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát is, 2
millió Ft feletti támogatási igény esetén az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat
benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon.



Benyújtási határidő: 2021. 11. 02.



További információk: https://pafi.hu/palyazat/nepmuveszet-kollegiuma-nyilt-palyazata
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium nyílt pályázata


Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap



Pályázhatnak: Magyar vonatkozású gyűjteményi egységekkel rendelkező határon túli magyar múzeumok (pénzügyi lebonyolító bevonásával pályázhatnak).



A program célja: A Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő kiállítások, események támogatása.



Támogatható tevékenységek: 1. Pályázati cél: A Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő időszaki, időszaki és hozzá szorosan kapcsolódó virtuális, illetve
virtuális kiállítás megvalósítása. 2. Pályázati cél: A Petőfi 200 Emlékév témájához szorosan kapcsolódó kortárs művészeti és csoportos, illetve egyéni, valamint
összművészeti időszaki kiállítások megvalósítása. 3. Pályázati cél: Közgyűjteményekben őrzött dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában történő
hozzáférhetővé tétele, illetve ehhez kapcsolódóan tudományos konferenciák, valamint ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő események megvalósítása. 4.
Pályázati cél: Közgyűjteményi tartalmak élményszerű vizuális bemutatása különböző korosztályok számára.



Megpályázható összeg: Témakörtől és pályázótól függően 500.000 - 25.000.000 ft között



Az önrész mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% Áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával
egyidejűleg az NKA-portálon.



Benyújtási határidő: 2021. 11. 08



További információk: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/petofi-200-211108/#2
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Halmos Béla Program Kollégium nyílt pályázata


Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap



Pályázhatnak: Magyarországi és határon túli, néptáncegyütteseket fenntartó közművelődési intézmények, költségvetési szervek, önkormányzatok (települési
önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok. Magyarországi vagy határon túli
előadók képviseletével megbízott magánszemélyek, jogi személyek, egyéni vállalkozók, vagy egyéni cégek. Népművészeti tevékenységgel foglalkozó költségvetési
szervek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. A pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött zeneszerzők, népzenei,
világzenei, jazz, komolyzenei és könnyűzenei alkotók, mint magánszemélyek.



A program célja: A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és
külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség
bemutatásának elősegítése.



Támogatható tevékenységek: 1. Pályázati cél: Néptáncegyüttesek számára új, minimum 25 perces, szakmai fórumokon történő élőzenés bemutatóihoz magas
színvonalú koreográfiazenék létrehozásának, azok stúdió minőségű hangfelvételei elkészítésének támogatása. 2. Pályázati cél: Népzenei szólisták és együttesek
népszerűsítésének elősegítése, portfóliójuk kialakítása, fejlesztése. 3. Pályázati cél: Népzenei táborok megrendezése. 4. Pályázati cél: Alkotói támogatás, népzenei
alapú szerzői zenemű létrehozására.



Megpályázható összeg: Pályázati céltól függően 700 000 - 4 200 000 Ft között.



Az önrész mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni a
pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon



Benyújtási határidő: 2021. 11. 10.



További információk: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/hbp-211110/#1
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének
biztosítására fordítható összevont támogatás 2022 - Nemzeti összetartozás kollégium


Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.



Pályázhatnak: Alapítványok, illetve egyesületek, ideértve a szövetséget. A határon túli civil szervezetek önállóan nyújthatnak be pályázatot.



A program célja: A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való
hozzájárulás által. A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási
tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene,
tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek támogatása.



Támogatható tevékenységek: 1. A támogatás a nyertes pályázó alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítására fordítható. 2. Civil szervezeteket,
határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok
megvalósítása. 3. Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon
történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok szervezése. 4. Civil szférát bemutató kiadványok,
elektronikus és írott szakmai sajtó kiadása.



Megpályázható összeg: A rendelkezésre álló forrás összege 1 223 088 048,- Ft.



Az önrész mértéke: A pályázónak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2000 Ft.



Benyújtási határidő: 2021. 11. 3.



További információk: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Az Európai Unió kohéziós politikájával kapcsolatos tájékoztatási intézkedések támogatása


Pályáztató: Európai Bizottság



Pályázhatnak: Médiaszervezetek/hírügynökségek (televízió, rádió, írott sajtó, online média, új média, különböző médiumok kombinációja); nonprofit szervezetek;
egyetemek és oktatási intézmények; − kutatóközpontok és agytrösztök; − európai érdekeket szolgáló szövetségek; − magánszervezetek; − hatóságok (nemzeti,
regionális és helyi szinten), kivéve a kohéziós alapok végrehajtásáért felelős hatóságokat.



A program célja: Az uniós kohéziós politikához kapcsolódó információk és tartalmak előállításának és terjesztésének támogatása8 , beleértve többek között a
méltányos átállást támogató alapot9 és az európai helyreállítási tervet10, az érintett szereplők teljes szerkesztői függetlenségének tiszteletben tartása mellett.



Támogatható tevékenységek: A pályázatoknak be kell mutatniuk és értékelniük kell a kohéziós politika szerepét az Európai Bizottság politikai prioritásainak
megvalósításában, valamint a jelenlegi és jövőbeli kihívások kezelésében uniós, tagállami, regionális és helyi szinten. A javasolt tájékoztatási intézkedések pontos
tartalma a pályázók szerkesztői döntésétől függ majd. Az intézkedéseket az EU-n belül helyi, regionális, multiregionális, nemzeti szinten vagy több tagállam
szintjén kell végrehajtani. A javaslatoknak tartalmazniuk kell egy vagy több innovatív jellegű tevékenységet és eszközt a célkitűzések elérése érdekében, ki kell
terjedniük a témákra és el kell érniük a célközönséget. A jogszabályban vagy az adott közszolgáltatási szerződésben előírt intézkedések (köztulajdonú szervezetek
esetében) nem támogathatók.



Megpályázható összeg: legfeljebb 300 000 EUR



Az önrész mértéke: 20%.



Benyújtási határidő: 2022. 1. 11. 13.00 CET



További információk: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
A Fotóművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap



Pályázhatnak: Magyar fotográfiai gyűjteménnyel rendelkező közgyűjtemények, jogi személyek, egyéni vállalkozók. fotográfusok, fotóművészeti és fotótörténeti
szakemberek, mint magánszemélyek (résztvevőként).



A program célja: A magyar vonatkozású fotóművészet támogatása.



Támogatható tevékenységek: 1. Pályázati cél: Magyar fotóművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára. 2. Pályázati cél: Külföldi fotószakmai
vásárokon való részvétel. 3. Pályázati cél: Hazai fotográfusok, fotóművészeti, fotótörténeti szakemberek külföldi szimpóziumokon, konferenciákon és portfólió
konzultációkon való részvétele, valamint külföldi fotográfusok magyar szimpóziumokon, konferenciákon és portfólió konzultációkon való részvétele. 4. Pályázati
cél: Eddig még közzé nem tett magyar, vagy magyar vonatkozású dokumentarista fotográfiák, fotóművészeti alkotások, fotográfiai életművek, hagyatékok,
fotógyűjtemények, fotótárak digitalizálása, adatolása és közzététele.



Megpályázható összeg: Pályázati céltól függően változó



Az önrész mértéke: A pályázó nevezési díjat köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon, amelynek értéke a pályázati céltól függően
változik.



Benyújtási határidő: 2021. 11. 04.



További információk: https://pafi.hu/palyazat/fotomuveszet-kollegiuma-nyilt-palyazata
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
A médiatulajdon monitorizálása


Pályáztató: Európai Bizottság



Pályázhatnak: Non-profit szervezetek (magán vagy állami); nemzetközi szervezetek; egyetemek; oktatási intézmények; kutatóközpontok - egyénileg vagy
konzorciumban. A pályázóknak kell bizonyítaniuk kell, hogy megfelelő tudással és/vagy korábbi releváns tevékenységekkel rendelkeznek a médiaszabadság és
pluralizmus területén.



A program célja: A médiatulajdon-monitoring rendszer szisztematikusan felméri a vonatkozó jogi kereteket, valamint a tulajdonjog média átláthatóságát
fenyegető kockázatokat.



Támogatható tevékenységek: Együttműködési projektek; konferenciák, szemináriumok; képzési tevékenységek; figyelemfelkeltő és terjesztési tevékenységek;
hálózatok létrehozását és fejlesztését, a bevált gyakorlatok cseréjét célzó cselekvések; tanulmányok, elemzések, feltérképezési projektek; kutatási tevékenységek;
digitális eszközök létrehozását és fejlesztését célzó intézkedések



Megpályázható összeg: 500 000 EUR (egyetlen projektet finanszíroznak)



Az önrész mértéke: 10%



Benyújtási határidő: 2021. december 15.



További információk: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/media-ownership-monitoring-system
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázata


Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap



Pályázhatnak: Jogi személyek, egyéni vállalkozók, kéziratok szerzői mint magánszemélyek.



A program célja: Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázatot hirdet: kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális
szempontból értékes rendezvények megvalósítására



Támogatható tevékenységek: 1. Pályázati cél: Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára. 2.
Pályázati cél: Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények - szakmai
táborok, konferenciák, szakmai - közösségi találkozók, fórumok, - megvalósítása.



Megpályázható összeg: 1. Pályázati cél: az igényelhető támogatás 800 000 Ft; a keretösszeg 17 000 000 Ft. 2. Pályázati cél: nincs megszabva a maximálisan
igényelhető összeg; a keretösszeg: 38 000 000 Ft.



Az önrész mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát (mely az 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb
5000 Ft+ áfánál) köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon



Benyújtási határidő: 2021. 11. 19.



További információk: https://pafi.hu/palyazat/az-ismeretterjesztes-es-kornyezetkultura-kollegiuma-palyazata
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Babel Laureate World-Jazz zenei tehetségkutató verseny


Pályáztató: Babel Sound



Pályázhatnak: A versenyre minden olyan zenekar (vagy szólista) nevezhet, amelynek legalább egy tagja magyar állampolgár, vagy magyar anyanyelvű, vagy zenei
tanulmányait Magyarországon végzi, illetve végezte. Korhatár: 18-35 év (a zenekar tagjainak legalább 75%-a a korhatáron belül kell, hogy legyen.) A nevező
zenekarok összetétele szólista, duó, trió, quartet, vagy quintet lehet.



A program célja: A verseny célja, hogy a world-jazz és ethno-jazz műfajban kiemelkedőt alkotó magyar, illetve felsőfokú zenei tanulmányaikat Magyarországon
végző, vagy már végzett fiatal zenészek nemzetközi megjelenéshez és alkotói támogatáshoz jussanak.



Támogatható tevékenységek: - A versenyre 3 db, a zenekar, vagy valamelyik zenekari tag által komponált jazz darabbal lehet jelentkezni. A Jazz bármilyen műfaja
és fúziója érvényes. - Saját szerzeménynek minősülnek az áthangszerelt zenei művek is. - A versenyművek hossza: min. 4 perc, max. 8 perc. - A döntőbe jutó
zenekaroknak a nevezett darabokat a zsűri előtt élőben is elő kell adniuk. - A 3 db versenyre nevezett darabon túl a zenekarnak képesnek kell lennie minimum 60
perces koncert előadásra, amelynek legfeljebb 1/3-a lehet nem saját kompozíció. - A jelentkezésnél előnyt jelent, de nem feltétel, ha a zenekar videóanyaggal
rendelkezik. A döntőben a zenekaroknak szakmai zsűri előtt elő kell adniuk a pályázatra beadott 3 darabot, valamint további 3 db számot, együtt maximum 45 perc
műsoridőben. A döntő 2021. november 19-21. között kerül megrendezésre Balatonbogláron, a Babel Campben



Megpályázható összeg: Első díj 200 000 Ft, Második díj 100 000 Ft, Harmadik díj 50 000 Ft. Különdíjak a zsűri, illetve a verseny támogató partnereinek az
elbírálásától függően.



Az önrész mértéke: 5000 Ft/nevező (zenekar, vagy szólista)



Benyújtási határidő: 2021. október 31. éjfél



További információk: https://jazz.babelsound.hu/
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