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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
Fotópályázat










Pályáztató: A BBTE Magyar Film és Média Intézete;
Pályázhatnak: A 2021/2022-es tanév XI. és XII. osztályos tanulói;
A program célja: A film, fotó és média iránt érdeklődő tehetséges fiatalok támogatása és jutalmazása;
Támogatható tevékenységek: Egy pályázó minimum 5 és maximum 10 fotót küldhet be, egyenként egy minimum 75 szavas magyar nyelvű leírás
kíséretében. Pályázni kizárólag olyan felvételekkel lehet, amelyeknek a pályázó egyedüli szerzője és azok szerzői jogával rendelkezik. A pályaműveket 3 tagú
szakmai zsűri bírálja el a következő kritériumok alapján: a téma jelentősége, eredetiség és kreativitás. Az érdeklődők a pályamunkákat a verseny
regisztrációs űrlapjának kíséretében (aláírva és szkennelve) 2022. április 30-ig nevezhetik „BBTE-MFMI Fotópályázat” címmel az mfmi@ubbcluj.ro e-mail
címre.
Megpályázható összeg: Az első két helyezett jutalomban részesül. A fotóverseny győztese kiválthatja a BBTE Film, fotográfia, média szakán meghirdetett
nyári felvételi első fordulóját (a felvételiző portfóliójának bemutatása és értékelése);
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. április 30.
További információk: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/hu/magyar-fotoversenykozepiskolasoknak/?fbclid=IwAR2bv_a4kmU4vqROAvGhYmPRxL6sAB6tGxS1s1bUIOSZ3hsOWSqu_IJT3wI
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Start ONG











Pályáztató: A Kaufland Románia és az Act for Tomorrow Egyesület
Pályázhatnak: Civil szervezetek és alapítványok; Közintézmények az alábbi területeken: oktatás (óvodák, iskolák, középiskolák), gyermek/idős
központok, állami szociális étkezdék; Informális/kezdeményező csoportok.
A program célja: A program fő célja, hogy a civil szervezeteket, informális/kezdeményező csoportokat, intézményeket ösztönözze az olyan
társadalmi felelősségvállalási projektek kidolgozására és megvalósítására, amelyek a közösségeik fejlődéséhez vezetnek.
Támogatható tevékenységek: Fő témakörök: Oktatás: Digitalizált iskolák a jövőért, Biztonságos és felszerelt iskolák a jövőért,: Az iskola
udvarának újradíszítése, Az iskolai lemorzsolódás megelőzése, Hozzáférés az oktatáshoz minden gyermek számára, Az iskolai tananyag
gazdagítása, Tanári készségek, Nemformális oktatás; a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Szociális: Start a fogyatékkal élőknek, Start a
vidékieknek, Start a kisebbségieknek, Start az időseknek, Start a hajléktalanoknak, Start a családon belüli erőszak áldozatai nőknek és
gyermekeknek, Start a HIV-vel élőknek, a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Egészség: Health Equipment; Kezdje el az
egészségmegelőzést!; Érzelmi egészség; Egészséges és tájékozott nőkért; Sport mindenkinek!; Egészséges életmód; Higiéniát mindenkinek!;
Innováció az egészségügyben; a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Környezet: Ökológiai nevelés; A környezet védelme; Alternatív
közlekedés; Zöld Start zóna; A természeti katasztrófák elleni küzdelem; Műanyag nélkül, Környezvédelmi tájékoztatás; Biodiverzitást; Az
élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem; Innováció a környezetben; a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Kulturális: Kultúra mindenkinek;
Románia színesben, Innováció a kultúrában; a területhez tartozó egyéb projekttípusok.
Megpályázható összeg: I. küszöbérték, legfeljebb 1000 euró értékben; II. küszöbérték, 1000 és 5000 euró közötti értékkel; küszöb III, 5000 és
10000 euró közötti értékkel.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022 decemberéig, minden hónap 1. napján 9:00-tól kezdődően. A projekt értékelése havonta, a benyújtás sorrendjében
történik.
További információk: https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ongin-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Virágos Magyarország










Pályáztató: Magyar Turisztikai Ügynökség
Pályázhatnak: Magyarországi önkormányzatok, határon túli magyarlakta települések.
A program célja: A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a szervezőbizottság 2022 tavaszán 29. alkalommal hirdeti meg az ország legrégebbi és
legnépszerűbb környezetszépítő versenyét.
Támogatható tevékenységek: Öt települési kategóriában – a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig – személyes jelenléttel
történő zsűrizéssel zajlik a verseny. A szervezőbizottság idén ismét nagy hangsúlyt fektet a települések személyes bejárására, az elért eredmények
helyszíni megismerésére, amely során szakmai eszmecserére és tanácsadásra is lehetőség nyílik. A kiemelt témák között szerepelnek a
települések és a környező táj kapcsolatát erősítő tanösvények és zöld tematikus útvonalak, de keresik az Év legszebb fasorát, az Év óvoda- és
iskolakertjét, illetve a Legvirágosabb főteret, főutcát is.
Megpályázható összeg: Tematikus díjak.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. 06. 01.
További információk: Az önkormányzati versenyről a https://viragosmagyarorszag.hu/ oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve érdemes
követni a Virágos Magyarország Facebook oldalát is a folyamatosan érkező hírek és a tervezett közönségszavazás részleteiért.
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Mi. Nők. Egymásért. Együtt. – Fotópályázat











Pályáztató: Zalai Falvakért Egyesület
Pályázhatnak: A felhívás amatőr és profi fotográfusok számára szól. A pályázat tematikailag kötött. A pályázat témájaként meghatározott koncepcióhoz/leíráshoz
tartalmilag kapcsolódnia kell. A téma a nőkre fókuszál, de a felhívás minden, a téma által megérintett fotográfushoz szól.
A program célja: A Zalai Falvakért Egyesület, a Flex Foundation támogatásában a Mi. Nők. Egymásért. Együtt. programja keretében pályázatot hirdet amatőr és profi
fotográfusok számára csoportos kiállításon való megjelenésre. A pályázatra beérkezett és zsűrizett alkotásokból 2022. június elején nyílik kiállítás Zalaegerszegen, majd a
projekthez kapcsolódó rendezvényeken, helyszíneken is.
Támogatható tevékenységek: A pályázat és kapcsolódó projekt célja, hogy rávilágítson a nők helyzetére, megértesse és beazonosítsa azokat az esélyhátrányokat, amelyek
ma a vidéken élő nők mindennapjaira, döntéseikre hatással bírnak. A figyelmet arra szeretnénk irányítani, hogy a nők vidéken, a helyi közösségekben vállalt szerepükkel és
szerepvállalásaikkal mintát adnak, másokat is segítenek, bevonnak, helyzetbe hoznak. A közösség, a kapcsolatok, a találkozások élményeket adnak, inspiráló közeget
teremtenek a változások megélésére, esélyt a megoldásokra, ha kell az újrakezdésre. Hívószavak: nők vidéken, egymásért, együtt, esélyegyenlőség, önazonosság,
közösség, segítő hálózatok. A pályázaton legalább 6 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak. Nem számít
manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. Kép
formátum és méret: JPG, a kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 2100 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg az 5500 pixelt.
Megpályázható összeg: A szakmai zsűri által kiválasztott nyertesek ajándékutalványban részesülnek: 1. díj 45 000 Ft, 2. díj: 30 000 Ft, 3. díj: 20 000 Ft értékben. A zsűri
különdíjakat is felajánlhat.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. 04. 20.
További információk: https://pafi.hu/palyazat/mi-nok-egymasert-egyutt-fotopalyazat
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Interreg Europe


Pályáztató: Európai Unió



Pályázhatnak: Hatóságok, Közjogi szervek, Magán nonprofit szervezetek. A megcélzott szakpolitikai eszközökért felelős hatóságokat be kell vonni a projektbe:
partnerként a megcélzott politikai eszközök legalább 50%-ában, „társult szakpolitikai hatóságokként” a fennmaradó szakpolitikai eszközök esetében.



A program célja: A regionális fejlesztési politikai eszközök javítása (beleértve a munkahelyteremtési beruházásokat és a növekedési célprogramokat)
tapasztalatcserék, innovatív megközelítések és kapacitásépítés révén.



Támogatható tevékenységek: A felhívás fő területei: SMART (kutatás és innováció, digitalizálás, kkv-k versenyképessége, készségek, digitális kapcsolódás), Zöld
(energiahatékonyság, megújuló energia, intelligens energiarendszerek, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, fenntartható vízgazdálkodás, körforgásos
gazdaság és erőforrás-hatékonyság, a természet és biodiverzitás védelme és megőrzése, zöld infrastruktúra, fenntartható városi mobilitás). Szociális (munkaerőpiaci hatékonyság és befogadás, minőségi munkahelyekhez való hozzáférés, szociális gazdaság, egyenlő hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz, az egészségügyi
rendszerek ellenálló képessége, családi és közösségi ellátás, kultúra és turizmus a gazdasági fejlődés érdekében, társadalmi befogadás és társadalmi innováció),
Connected (éghajlat-reziliencia, intelligens, biztonságos, fenntartható és intermodális TEN T, nemzeti, regionális és helyi szintű fenntartható, klímatűrő,
intelligens és intermodális mobilitás), Állampolgárok (fenntartható integrált területfejlesztés, kultúra, természeti örökség, fenntartható turizmus) és
Kormányzás (a területfejlesztési politikák megvalósításához kapcsolódó „nem tematikus" intézkedések, például: állami beavatkozások értékelése és nyomon
követése, közbeszerzések lebonyolítása, állami támogatások kezelése, pénzügyi eszközök kezelése). Támogatható tevékenységek: • Tapasztalatcsere,
kapacitásépítés, a bevált gyakorlatok azonosítása és átadása • Kísérleti (pilot) tevékenységek (a végrehajtással kapcsolatos tevékenységek az állami beavatkozás
új megközelítésének tesztelésére) (politikai eszközönként legfeljebb 1) • Cselekvési tervek kidolgozása és nyomon követése. A projektek időtartama: 4 év.



Megpályázható összeg: 1-2 millió EUR



Az önrész mértéke: 20% - 30% a partner jogi státusától függően



Benyújtási határidő: 2022. április 5. – május 31.



További információk: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Magyar nyelvű könyvek kiadása


Pályáztató: Romániai Magyar Demokrata Szövetség – Communitas Alapítvány



Pályázhatnak: Pályaműveket kizárólag azok a gazdasági társaságként működő kiadók, nonprofit alapítványok, kulturális intézmények, egyesületek, ifjúsági és
egyházi szervezetek nyújthatnak be, amelyeknek alapító okiratában és alapszabályában a megjelölt célok között szerepel a könyvkiadás, és amelyek tulajdonosa
a pályázati kiírás közzétételének időpontjában Romániában bejegyzett jogi személy.



A program célja: Magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatása.



Támogatható tevékenységek: A könyvkiadók/intézmények pályázhatnak: romániai szerzők magyar nyelven írt műveivel; bárhol élő magyar szerzőknek az erdélyi
magyar szellemi-társadalmi élet múltjához és jelenéhez kötődő munkáival; új, hiánypótló műfordításokkal. Pályázni az alábbi tárgykörökben, illetve műfajokban
lehet: szépirodalom; irodalomtörténet és -elmélet, antológiák; a romániai magyar képzőművészek, színművészek, zeneművészek, műépítészek munkásságának,
alkotásainak bemutatása; publicisztika, esszé, visszaemlékezések, emlékiratok, önéletírások, levelezések; filozófia, szociológia, politológia; romániai szerzők
magyar nyelven írt, széles közérdeklődésre számot tartható történelmi, tudományos ismeretterjesztő munkái; kivételes jelentőségű, nehezen hozzáférhető
művek újrakiadása; felsőoktatási segédanyagok, illetve szaktudományi kiadványok; felsőoktatási tevékenységhez vagy előmenetelhez szükséges tudományos
munkák.



Megpályázható összeg: Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a nyomdaköltséget, ill. e-könyvek esetében az informatikai munkák költségét. A
benyújtható pályázatok száma legtöbb 12 lehet. (Minden támogatást igénylő mű külön pályázatnak számít.)



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. április 25., 16:00 óra.



További információk: https://communitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palyazati-felhivas-magyar-nyelvu-konyvek-kiadasanak-tamogatasara-2022
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Múzeumok Kollégiuma pályázata


Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap



Pályázhatnak: A 3. Pályázati cél keretében: Határon túli magyarlakta területen működő muzeális intézmények



A program célja: Muzeális intézmények szakmai programjainak megvalósítása.



Támogatható tevékenységek: 3. Pályázati cél: Határon túli magyarlakta területeken működő muzeális intézmények szakmai programjainak megvalósítása: Múzeumi műtárgyak szerzeményezése, - Állományvédelem, restaurálás, - Állandó és időszaki kiállítások megvalósítása, - Múzeumi évkönyvek közzététele, Szakmai rendezvények megvalósítása. A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. június 30. Egy pályázó több pályázatot is
benyújthat, de minden pályázati célra külön adatlapot kell benyújtani.



Megpályázható összeg: 1.500.000 Ft/pályázat



Az önrész mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5 000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% Áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az
NKA-portálon.



Benyújtási határidő: 2022. 04. 19.



További információk: https://pafi.hu/palyazat/muzeumok-kollegiuma-palyazata-2
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Az év kiállítása 2022


Pályáztató: Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület



Pályázhatnak: Magyarországon muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, valamint határon túli, magyar vonatkozású
gyűjteménnyel rendelkező múzeumok



A program célja: A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület az évente adományozott Az Év Kiállítása díjjal a muzeális intézmények kiállításainak
újszerűségét, a közönséggel való kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, tudományos felkészültségét és kreativitását jutalmazza.



Támogatható tevékenységek: 2022-ben olyan kiállítások pályázatát várják, amelyek - állandó kiállítások, és 2021. július 1. és 2022. június 30. között
nyíltak/nyílnak meg; - időszaki kiállítások, és 2021. július 1. és 2022. június 30. között nyíltak/nyílnak meg, és nyitva tartásuk legalább négy hónapon keresztül
tartott/tart. - virtuális kiállítások, és 2021. július 1. után váltak nyilvánosan hozzáférhetővé.



Megpályázható összeg: A három kategóriában kiosztott egy-egy díj és a különdíjak mellett a pályázat zsűrije dicsérő oklevelet is adományozhat a megadott
szempontok némelyikének való megfelelés alapján.



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. 07. 10.



További információk: https://pafi.hu/palyazat/az-ev-kiallitasa-2022
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Janikovszky Éva meseíró pályázat


Pályáztató: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; Móra Könyvkiadó Zrt.



Pályázhatnak: A pályázatot három korcsoportban hirdetik meg: az I. korcsoportban a 7-9 évesek, a II. korcsoportban a 10-13 évesek, a III. korcsoportban a 14-16
évesek alkotásait várják.



A program célja: Ismét meghirdeti a Janikovszky Éva meseíró pályázatot 7–16 éves gyerekeknek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Móra Kiadóval közösen,
Budapest önkormányzata támogatásával.



Támogatható tevékenységek: A pályázók tematikai megkötés nélkül, szabadon választott téma feldolgozásával vehetnek részt a pályázaton, amelyre
magyarországi és határon túli településekről egyaránt várják a jelentkezéseket. A felhívásra március 11. és április 19. között lehet jelentkezni. Minden pályázó
egy, maximum 15 ezer karakter (5 A/4-es oldal) terjedelmű, nyomtatásban eddig még meg nem jelent írást nyújthat be. Az elkészült meséket, történeteket emailen lehet beküldeni a janikovszky@fszek.hu címre.



Megpályázható összeg: Az ünnepélyes díjátadót május 27-én tartják a Palota Könyvtárban (VIII., Budapest, Reviczky u. 1.).



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. 04. 19.



További információk: https://kultura.hu/meghirdettek-a-janikovszky-eva-meseiropalyazatot/?fbclid=IwAR1Zo09OH2ptIuw3HmQGeFDwk7niW6TYEVjb5qpEjBO7L53Cw6C2hg3zg_E
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Drámapályázat Szent-Györgyi Albertről










Pályáztató: Szegedi Tudományegyetem
Pályázhatnak: Bármely természetes személy Magyarországról és a határon túlról, állampolgárságára, tartózkodási helyére vagy életkorára tekintet nélkül.
A program célja: A Szegedi Tudományegyetem centenáriumi éve alkalmából a „440 éve az oktatás és a tudomány szolgálatában, 100 éve Szeged és a régió
fejlődéséért” mottóval, az intézmény történetéhez, rangjához és szellemiségéhez méltó irodalmi mű megalkotására hirdeti meg nyílt pályázatát.
Támogatható tevékenységek: A pályázatra minden egyéb műfaji megkötés nélkül olyan eredeti műveket várnak, melyek Szent-Györgyi Albert életének,
szegedi tartózkodásának, illetve tevékenységének állítanak emléket, és megjelenítik az egyetem korabeli társadalmi környezetét, ezen felül korhűen
ábrázolják Klebelsberg Kuno egyetemalapító szerepét és kapcsolatát Szent-Györgyi Alberttel.
Megpályázható összeg: A legjobbnak ítélt három pályamű díjazásban részesül: I. 3 000 000 Ft, II. 1 500 000 Ft, III. 1 000 000 Ft
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. 10. 01.
További információk: https://mgk.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/friss-hirek/dramapalyazatot-hirdet
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KULTURÁLIS pályázati figyelő

Az ERSTE Alapítvány oktatási programja











Pályáztató: ERSTE Foundation
Pályázhatnak: Fiatal művészek és kurátorok.
A program célja: Az ERSTE Alapítvány tizenkét ösztöndíjat kínál feltörekvő fiatal művészek és kurátorok számára Csehországból, Magyarországról,
Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából és Horvátországból, hogy részt vegyenek egy általuk választott tanfolyamon a 2022-es Salzburgi Nemzetközi
Képzőművészeti Nyári Akadémián.
Támogatható tevékenységek: A világ minden tájáról ismert művészek, kurátorok és kritikusok tartanak képzéseket, amelyek a művészeti alkotás aktuális
kérdéseire, valamint a kurátori gyakorlatra és a művészetről szóló írásra összpontosítanak. A résztvevők a Salzburgi Nyári Akadémián 2022. július 18. és
augusztus 27. között zajló különböző tanfolyamok közül választhatnak.
Megpályázható összeg: Az ösztöndíj fedezi a szállás, étkezés, utazás költségeit, valamint a tanfolyam díját.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. április 18.
További információk: https://www.finantare.ro/call-for-applications-erste-foundations-educational-program.html
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