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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
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

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

Örökség serleg - elismerés ifjúsági közösségeknek










Pályáztató: a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetség
Pályázhatnak: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és önkormányzatok
A program célja: A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben Örökség serleg elismerést alapított,
melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas elismerése.
Támogatható tevékenységek: Az elismerést évente egy alkalommal, maximum öt arra érdemes közösség veheti át. A pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet
az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség. Az elismerések átadása a
XXVII. Magyar Kultúra Napja Gálán (2023. január 22-én) lesz.
Megpályázható összeg: Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. november 1.
További információk: https://pafi.hu/palyazat/orokseg-serleg-1
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Budapest 150 - drámapályázat











Pályáztató: Budapest Főváros Önkormányzata
Pályázhatnak: Bármely természetes személy, Magyarországról és a határon túlról, tekintet nélkül állampolgárságára, tartózkodási helyére vagy életkorára.
A program célja: Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi támogatásával, a Színházi Dramaturgok Céhe szakmai közreműködésével a Budapesti
Művelődési Központ "Budapest 150" ünnepi év alkalmából nyílt, jeligés drámapályázatot ír ki olyan drámai mű megírására, amely összefüggést mutat
Budapesttel, akár mint helyszínnel, akár mint kulturális, történeti vagy identitásbeli kötődések és hagyományok hordozójával.
Támogatható tevékenységek: Pályázni lehet minden egyéb műfaji megkötés nélkül olyan saját, egyéni, eredeti jellegű, magyar nyelvű, prózai vagy zenés
színpadi művel vagy darabtervvel, mely még nem jelent meg nyomtatásban vagy valamely digitális platformon, nem mutatták be teljes szcenírozásban
színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon és felhasználási jogával, így különösen annak terjesztési, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre
vonatkozó jogával harmadik személy nem rendelkezik. Egy szerző csak egy pályaművel pályázhat.
Megpályázható összeg: A zsűri által az első három helyen kiemelt művek szerzői pénzjutalomban részesülnek. I. díj bruttó 5 000 000 Ft. II. díj bruttó 4 000
000 Ft. III. díj bruttó 3 000 000 Ft.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: Első forduló: 2022. június 1. Második forduló: 2022. november 17.
További információk: https://pafi.hu/palyazat/budapest-150-dramapalyazat
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
17. Országos Középiskolai Filmszemle










Pályáztató: Káldor Miklós Kollégium
Pályázhatnak: Magyarországi és határon túli középiskolák diákjai.
A program célja: A Káldor Miklós Kollégium pályázatot hirdet középiskolások számára rövidfilmek készítésére.
Támogatható tevékenységek: Maximum 15 perces rövidfilmeket lehet nevezni, melynek műfaja lehet: - játékfilm, dokumentumfilm, animációs film.
Témameghatározás nincs. Egy alkotó vagy alkotócsoport több filmmel is pályázhat.
Megpályázható összeg: 1. helyezés: 150 000 Ft, 2. helyezés: 70 000 Ft, 3. helyezés: 30 000 Ft
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. 09. 05.
További információk: https://pafi.hu/p/17-orszagos-kozepiskolai-filmszemle
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Az Európai Örökség cím megvalósításának támogatása










Pályáztató: Európai Bizottság
Pályázhatnak: A programban részt vevő országok bármely állami vagy magánszervezete, nemzetközi szervezetek. A tevékenységek az EU tagállamaiban
szervezhetők.
A program célja: A felhívás célja egy Európai Örökség címmel rendelkező ernyőszervezet kialakításának támogatása, amely lehetővé teszi a hálózatépítést,
az együttműködést, a képzést és a lehetőségeket az EHL (European Heritage Label) érdekelt felei között.
Támogatható tevékenységek: Ez a felhívás egyetlen szervezetet vagy szervezeti konzorciumot támogat, amelyek a kreatív és kulturális szektorban aktívak
vagy kapacitásépítési és promóciós tevékenységeket végeznek, különös tekintettel a kulturális örökségre és a kapacitásépítésre.
Megpályázható összeg: 3.000.000 EUR
Az önrész mértéke: 10%.
Benyújtási határidő: 2022. október 5.
További információk: https://culture.ec.europa.eu/calls/support-for-the-implementation-of-the-european-heritage-label
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Szerelem, szeretet – novellapályázat









Pályáztató: Pro Cultura Pannoniae Alapítvány
Pályázhatnak: Amatőr és rendszeresen publikáló szerzők. Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók is. Alsó életkori határ: 14. életév.
A program célja: Ráirányítani a figyelmet a legszebb emberi érzésekre; a magyar irodalomra, a magyar nyelven írt alkotásokra. Új irodalmi művek írására
ösztönzés. Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása.
Támogatható tevékenységek: Pályázni novellákkal lehet. A pályázatot kizárólag word dokumentumban kérik beküldeni. Egy pályázó 1 alkotással nevezhet. A
prózák nem lehetnek hosszabbak 5 gépelt A4-méretű oldalnál. (Times N.Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,15-ös sortávolság)
Megpályázható összeg: A beérkezett (és válogatott) művekből e-antológiát állítunk össze. Díjazás: 1. helyezett: Oklevél + 50 000 Ft, 2. helyezett: Oklevél +
30 000 Ft, 3. helyezett: Oklevél + 20 000 Ft
Az önrész mértéke: Pályázati hozzájárulási díj/adomány: 3000 Ft/Pályázó.
Benyújtási határidő: 2022. 09. 30.
További információk: https://pafi.hu/p/szerelem-szeretet-novellapalyazat
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Fájdalomcsillapító - alkotói pályázat











Pályáztató: SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat
Pályázhatnak: Felnőtt alkotók Magyarországról vagy határon túlról.
A program célja: “Vajon mi a legalkalmasabb gyógymód a testi és lelki fájdalmakra? Egy kis pirula, csészényi tea vagy pár kedves szó? Miért érzünk
fájdalmat, hogyan reagálunk rá és miként gyógyítja magát a testünk? Vajon minden élőlény érez fájdalmat? Megszakadhat-e a szív, és van-e arra orvosság?
Egyáltalán, miért gondoljuk, hogy a lelki fájdalmaknak bármi köze van a szívhez?” A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek a Szitakötő
folyóiratban, és az országos oktatási program segédanyagaként sok ezer hazai és határon túli diákhoz és pedagógushoz jutnak el.
Támogatható tevékenységek: A didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító versek, mesék, prózák és ismeretterjesztő cikkek.
Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát. Egy pályázó több művet is beküldhet,
de kérik, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintik. Terjedelmi határok: VERS | 16 soros, MESE | 2800
leütés szóközzel együtt, CIKK | 3200 leütés szóközzel együtt.
Megpályázható összeg: A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. 09. 05.
További információk: https://palyazat.ligetmuhely.com/
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Színpompás tavasz, napfényes nyár - rajzpályázat










Pályáztató: Pro Cultura Pannoniae Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság
Pályázhatnak: Magyarországon vagy határon túl élő általános iskolás diákok (1-5.évfolyam)
A program célja: Országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázat általános iskolás diákoknak.
Támogatható tevékenységek: A rajzok témája: Tavasz, Nyár (a rajz lehet egy szép virág, egyéb természeti kép, nyaralási kép stb.). Méret: A4. A beküldött
alkotás egyéni látásmódot tükrözzön, kreatív legyen. Az alkotásokat a rajzpalyazat2015@gmail.com címre várják. Érvénytelen a pályázat, ha az alkotást nem
jpg fájlformátumban küldik be, vagy a pályázó egynél több alkotást küld.
Megpályázható összeg: Díjazás: I. helyezett: Oklevél + 12 000 Ft értékben vásárlási utalvány, II. helyezett: Oklevél + 8000 Ft értékben vásárlási utalvány, III.
helyezett: Oklevél + 5000 Ft értékben vásárlási utalvány, IV., V. helyezett: Oklevél + ajándéktárgy.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. október 7.
További információk: https://palyazat.ligetmuhely.com/
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
Interetnikus és kisebbségi programok támogatása











Pályáztató: Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala
Pályázhatnak: Olyan romániai egyesületek és alapítványok, amelyek az Etnikumközi Kapcsolatok Osztályának hatáskörébe tartozó tevékenységet folytatnak,
és amelyek alapító okiratának "tevékenység tárgya" fejezetében szerepel az interetnikus és interkulturális jellegű tevékenység.
A program célja: A kulturális, nyelvi, vallási identitás és a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok jogainak előmozdítása, valamint az intolerancia
leküzdésére irányuló projektek támogatása.
Támogatható tevékenységek: Etnikumközi projektek, amelyek elősegítik a kulturális, nyelvi, vallási identitást és a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok
jogait, valamint az intolerancia elleni küzdelmet célzó projektek, és amelyek megfelelnek az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala szintjén meghatározott 2022es prioritásoknak. Olyan interetnikus és kisebbségi programokra lehet pályázni, melyek megvalósítási periódusa 2022 október 14 után kezdődik.
Megpályázható összeg: minimum 25.000 lej, maximum 200.000 lej
Az önrész mértéke: 10%
Benyújtási határidő: 2022. szeptember 1.
További információk: https://dri.gov.ro/w/comunicat-de-presa-13/
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