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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
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

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
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
„2031 NOW_our cities in 10 years”


Pályáztató: Fundația Globalworth és az Igloo



Pályázhatnak: Építészeti, urbanisztikai és formatervező szakos egyetemi hallgatók Lengyelországból és Romániából.



A program célja: A jövő építészeivel szemben támasztott követelmény víziós lelkületet és várakozást jelent a városok közeljövő modellezésére.



Támogatható tevékenységek: A versenyzőket felkérik egy olyan városi vízió kidolgozására, amelyben a terek jobb helyek generátoraként működhetnek mind a
közvetlen felhasználók, mind a közvetlen közösség számára. Ezt egy 20.310 négyzetméteres (2 031 ha) általános telken szemléltetjük. A téma arra hívja a
résztvevőket, hogy ebben a városrészben egymással összekapcsolt, vegyes használatú épületeket, közösségi tereket, parkokat, infrastruktúrát mutassanak be,
mindezt egy új, 2031-ben megépíthető megoldással.



Megpályázható összeg: Díjak: 1. hely: 5000 € + Katalógus kiadás. 2. hely: 3000 € + Katalóguskiadás. 3. hely: 1500 € + Katalóguskiadás. 3 db dicséret: 500 euró +
katalóguskiadás.



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. január 20.



További információk: https://www.finantare.ro/fundatia-globalworth-si-igloo-lanseaza-competitia-internationala-2031-now_our-cities-in-10-years.html
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium pályázata


Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap



Pályázhatnak: 3. Pályázati cél: határon túli székhelyű és/vagy határon túli működési területű, az év nagy részében folyamatosan működő (minimum évi 5 hónapos
intervallumban) könnyűzenei fellépéseknek helyszínt biztosító, Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta területein működő intézmények (klubok,
művelődési házak, szórakozóhelyek) és rendezvényszervezők, mint jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak jogi személyiséggel
rendelkező fenntartója vagy egyéni vállalkozók, egyéni cégek. Külföldi jogi személy pályázónak pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie, amennyiben nem rendelkezik
magyarországi számlaszámmal. Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy lehet, egyéni vállalkozó nem.



A program célja: Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a Program Klubtámogató Alprogram keretén belül
könnyűzenei produkciók befogadására alkalmas, az év nagyobb részében (minimum évi 5 hónapos időintervallumban) folyamatosan működő helyszínek (klubok,
művelődési intézmények stb.) számára. A támogatás célja többek között, hogy a Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta területein olyan könnyűzenei
koncerthelyszínek működjenek tartósan, ahol magyar könnyűzenei formációk élőzenei koncertekkel rendszeresen felléphetnek.



Támogatható tevékenységek: 3. Pályázati cél: Magyarországgal szomszédos országok magyarlakta területein működő könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok,
művelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres, magyar fellépőkkel megvalósuló élőzenei koncertprogram lebonyolítása.



Megpályázható összeg: 3. Pályázati cél: koncertenként minimum 100 000 Ft, legfeljebb 300 000 Ft, összesen maximum 3 000 000 Ft pályázatonként..



Az önrész mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10 000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKAportálon.



Benyújtási határidő: 2022. 01. 05.



További információk: https://pafi.hu/palyazat/hangfoglalo-konnyuzene-tamogato-program-kollegium-palyazata
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Budapest Ritmo Showcase


Pályáztató: Hangvető Zenei Terjesztő Társulás



Pályázhatnak: magyarországi és határon túli magyar zenekarok, világzenét játszó zenekarok, nemzetközi pályát megcélzó zenekarok



A program célja: A Budapest Ritmo a világzenei színtéren Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb szakmai eseménye és fesztiválja. Magyarországi és határon túli
magyar zenekarok jelentkezhetnek a 2022. április 7-én megrendezendő Budapest Ritmo Showcase napra.



Támogatható tevékenységek: A fesztivál showcase napján hat kiválasztott együttes lép fel, akiknek szakmai kapcsolatépítésre is lehetőségük nyílik. Olyan
világzenét játszó zenekarok jelentkezését várják, akik szeretnének bemutatkozni a nemzetközi színtéren is. A jelentkezőknek nagyjából 40 perces koncertanyaggal
kell rendelkezniük.



Megpályázható összeg: Mit ad a Budapest Ritmo? - részvételi lehetőség a Budapest Ritmo programjain és a konferenciáján, - személyes találkozás és visszajelzés a
szakma nemzetközi képviselőitől, - kapcsolatépítés: a Budapest Ritmo konferencia, a Speed Dating program és további informális események is remek alkalmat
kínálnak a networkingre, -nagyobb médiaelérés a Budapest Ritmo kommunikációs kampányán keresztül, - segítség a zenekar nemzetközi jelenlétének és
stratégiájának kialakításához.



Az önrész mértéke: A fellépési lehetőséghez jutó zenekarok tiszteletdíjban és utazási költségeik megtérítésében nem részesülnek, ezeket a pályázóknak kell
fedezniük.



Benyújtási határidő: 2022. 01. 07.



További információk: https://budapestritmo.hu/showcase-kiiras/?fbclid=IwAR343eIu1ImqAsCzcjyBACNV0lJG7Yk3PbFMM77b1TNEV35Wft7XuAng8WY
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása


Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.



Pályázhatnak: Magyarországi székhelyű települési és megyei önkormányzatok. A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli helyhatósággal
együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani. A jelen pályázati kiírásra egy pályázó alprogramonként csak egy pályázatot nyújthat be.



A program célja: Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú
kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések
erősítése útján.



Támogatható tevékenységek: A. alprogram: Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása: Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései
közötti magyar-magyar közösségi kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatása. B. alprogram: Magyarmagyar gazdasági kapcsolatok támogatása: Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar gazdasági kapcsolatok
kialakítását, fenntartását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatása. A támogatott tevékenységeket a következő országok
valamelyikének területén kell megvalósítani: Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria.



Megpályázható összeg: 500.000,- Ft és 1.000.000,- Ft között



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2021. 12. 30.



További információk: https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/kulhoni_tamogatasok/2022/2022_TTP_palyazati_kiiras.pdf
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Európai emlékezés


Pályáztató: Európai Bizottság, Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek Program (CERV) program



Pályázhatnak: Törvényesen létrehozott jogi személyek (állami vagy magán) a programban részt vevő országokból, például: helyi/regionális hatóságok vagy nonprofit szervezetek, beleértve a civil társadalmi szervezeteket, túlélők egyesületeit, valamint kulturális, ifjúsági, oktatási és kutatási szervezeteket.



A program célja: A pályázat célja, hogy támogatott projektek keretében megemlékezzenek a modern európai történelem meghatározó eseményeiről, beleértve az
autoriter és totalitárius rezsimek kialakulásának okait és működésének következményeit, valamint hogy a felhívja a figyelmet az európai polgárok közös
történelemére, kultúrájára, a kulturális örökségére és értékeire, elősegítve ezáltal az Unió létrejöttének megértését, eredetét, célját, sokféleségét és eredményeit,
valamint a kölcsönös megértés és tolerancia fontosságát.



Támogatható tevékenységek: A pályázat tematikus prioritásai: megemlékezés, kutatás és tanítás a totalitárius rendszerek alatt elkövetett bűncselekményekről,
különös tekintettel a holokausztra. A projektektől elvárás, hogy különböző típusú szervezeteket foglaljanak magukba, különböző típusú tevékenységeket
fejlesszenek ki, különböző célcsoportokhoz tartozó embereket vonjanak be, és biztosítsák a kiegyensúlyozott képviseletet (életkor, kulturális és társadalmi háttér
stb. tekintetében), nagy hangsúlyt fektetve a multiplikátorokra (politikusok, állami tisztviselők, véleményvezérek stb.); lehetőleg transznacionális szinten hajtsák
végre, osszák meg a a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos emlékeket és örökséget, valamint a torzulások és tagadások
csökkentését célzó fellépéseket; járuljanak hozzá a megemlékezés és a kölcsönös megértés közös kultúrájának előmozdításához a különböző országokból származó
és különböző és hátterű emberek között.



Megpályázható összeg: Nincs megszabott maximális költségvetési határ / projekt, a program átalányösszegű támogatást ír elő.



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. 03.22.



További információk: https://uncjr.ro/web/cerere-de-finantare-europeana-pentru-educatie-si-cultura/
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Új EIT Tudás- és Innovációs Közösségek (KIC) a kulturális és kreatív ágazatokban és iparágakban


Pályáztató: Európai Innovációs és Technológiai Intézet



Pályázhatnak: A konzorciumnak legalább három független partnerszervezetből kell állnia, amelyek legalább három különböző tagállamban működnek. A
konzorciumnak legalább egy felsőoktatási intézményből, egy kutatóintézetből és egy magáncégből kell állnia. A projektkoordinátornak tapasztalattal kell
rendelkeznie innovációval, kutatással és oktatással kapcsolatos nemzetközi projektek koordinálásában és/vagy azokban való részvételben, valamint ismernie kell az
Európai Unió pénzügyi eljárásait. Ezt az alábbiakkal szükséges igazolni: - legalább egy olyan projektben való részvétel, amelynek teljes költségvetése meghaladja a
3 millió eurót; - legalább egy projekt koordinálása min. két másik (összesen három) partnerrel, legalább három különböző európai országból és a Tudásháromszög
legalább két részéből; - legalább két uniós finanszírozású projektben való részvétel. Minden referenciaprojektnek kapcsolódnia kell a szóban forgó tematikus
területhez.



A program célja: Innovációs közösségek, magas színvonalú programok, induló vállalkozások, termékek, szolgáltatások, innovatív technológiák létrehozása, amelyek
révén hozzáadott értéket fejlesztenek és támogatnak, fejlesztik az innovációhoz és a vállalkozói szellemhez, valamint a társadalom főbb kihívásaira megoldások
kidolgozásához szükséges készségeket.



Támogatható tevékenységek: A KIC a következő hatásokat kell hogy kifejtse: - technológiai / gazdasági / innovációs hatás azáltal, hogy hozzájárul a vállalkozások
létrehozásához és növekedéséhez, valamint új innovatív megoldásokat hoz létre a globális kihívások kezelésére, közvetlen és közvetett módon munkahelyeket
teremtve; - tudományos és oktatási hatás a humán tőke megerősítésével a kutatásban és innovációban, az innovatív és vállalkozói készségek fejlesztésében egyéni
és szervezeti szinten, valamint a tudás és az innováció nyílt létrehozásának és terjesztésének előmozdítása révén a társadalomban; - társadalmi hatás a kulturális
és kreatív ágazatokban és iparágakban (CCSI) kapcsolatos uniós szakpolitikai prioritásoknak megfelelően, innovatív megoldások, a polgárok és a végfelhasználók
bevonása révén, valamint az innovatív megoldások elfogadásának erősítésével a társadalomban.



Megpályázható összeg: legfeljebb 6 000 000 EUR



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. 03.24.



További információk: https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Testvérváros program


Pályáztató: Európai Bizottság, Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek Program (CERV) program



Pályázhatnak: 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 projektekbe legalább két támogatható ország önkormányzatait kell bevonni.



A program célja: A Testvérváros program célja olyan projektek támogatása, amelyek testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek
találkozási alkalmat a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré



Támogatható tevékenységek: 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: Maximum 30.000 EUR / projekt.



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. 03.24.



További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-citizens-town_en.pdf
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Városhálózatok program


Pályáztató: Európai Bizottság, Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek Program (CERV) program



Pályázhatnak: 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 városhálózatok pályázatokat legalább öt pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania, amely
szervezetek legalább öt támogatható ország önkormányzatai, ezek közül legalább három uniós tagállam.



A program célja: 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: 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: Nincs megszabott maximális költségvetési határ / projekt, a program átalányösszegű támogatást ír elő.



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. 03.24.



További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-citizens-town_en.pdf
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Csakugyan elfelejtette? - alkotói pályázat


Pályáztató: Liget Műhely Alapítvány



Pályázhatnak: Természetes személyek. Egy pályázó több művet is beküldhet, de kizárólag még publikálatlan művekkel lehet pályázni. A korábbi online megjelenést
is publikációnak tekintik.



A program célja: Az online Liget folyóirat CSAKUGYAN ELFELEJTETTE? címmel hirdet alkotói pályázatot.



Támogatható tevékenységek: A hívó kifejezéshez bárhogyan kapcsolódó, bármilyen formában és hangnemben alkotott, irodalmi igénnyel készült műveket (vers,
novella, esszé) várják, amelyek tetszés szerint élhetnek az online folyóirat technikai lehetőségeivel (pl. hang-, kép-, filmrészlet felhasználása). A terjedelmet nem
szabják meg, de javasolják, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a folyóiratban megjelenő írások jellegéről.



Megpályázható összeg: A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek az online Liget folyóiratban. A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további
publikálási lehetőséget kapnak.



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021. 12. 20.



További információk: https://ligetmuhely.com/liget/alkotoi-palyazat-csakugyan-elfelejtette/
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