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 Állami támogatási rendszer a filmipar támogatására 
 

 Pályáztató:  Románia Kormánya 

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

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

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

  Megpályázható összeg : - 

 Az önrész mértéke : 55% 

 Benyújtási határidő: 2023. december 31. 

 További információk: http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-
prelungita-pana-in-2023 
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A Kormány Főtitkárságának finanszírozási programjai – Határon Túli Román 
Állampolgárokért Felelős Főosztály 
 

 Pályáztató:  Románia Kormánya, a Kormány Főtitkársága –  Határon Túli Román Állampolgárokért Felelős Főosztály 

 Pályázhatnak: egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek, nem kormányzati szervezetek a határon túli román állampolgárokért, 
nemzetközi szervezetek, romániai vagy  engedéllyel rendelkező fizikai  vagy jogi személyek, akik a határon túli román állampolgárok 
támogatására  vissza nem tértendő projekteket valósítanak meg 

 A program célja: a román etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának megőrzése, megerősítése és előmozdítása a határokon 
túl; a kapcsolatok erősítése a határon kívüli román állampolgárokkal, megfelelő keretet biztosítva saját identitásuk megerősítéséhez 
és spiritualitásához; a határon túli román állampolgárok szervezeteinek és egyesületeinek támogatása, annak érdekében, hogy 
hatékony partnerséget hozzanak létre Románia imázsának, népszerűsítésének, közvéleményének előmozdítására 

 Támogatható tevékenységek: integráció, oktatás, kultúra, média, civil társadalom, spiritualitás és hagyomány – az identitás 
megőrzése és a  vallásszabadság tiszteletben tartása a határon túl; a támogatható projekttípusok és akciótervek a 321/2006. számú 
törvény mellékletében vannak befoglalva 

  Megpályázható összeg : 100 000 lej 

 Az önrész mértéke : 5% 

 Benyújtási határidő: folyamatos 

  További információk: http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/ 
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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; Biodiverzitás; 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-ong-
in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE 
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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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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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 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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Szülőföldünk Magyarország 
 
 Pályáztató: a Pro Cultura Pannoniae Alapítvány/Országos Mécs László Irodalmi Társaság, a Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom 

 Pályázhatnak: Magyarországon vagy határon túl élő általános és középiskolás (1.-12. évfolyam) diákok 

 A program célja: Hagyományteremtő célú országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázat diákoknak. Cél: ráirányítani a figyelmet 
Magyarországra, hazánkra, szülőföldünkre.  

 Támogatható tevékenységek: Saját készítésű alkotásokkal lehet pályázni. Téma: Szülőföldünk, Magyarország. Maximálisan beküldhető alkotás: 1 
db/pályázó. Méret: A4. Az alkotás bal/jobb alsó sarkában jól olvasható legyen (gépírással, nyomtatottan és az alkotásra ragasztva): az alkotó neve és 
osztálya, iskola neve, címe. Kizárólag jpg fájlformátumban várják, e-mailben (csatolmányként, nem Google Driveon) az alkotásokat. Érvénytelen a pályázat, 
ha az alkotás nem jpg fájlformátumú, vagy a pályázó egynél több alkotást küld.  

 Megpályázható összeg: I. helyezett: Oklevél + 10 000 Ft, II. helyezett: Oklevél + 6000 Ft, III. helyezett: Oklevél + 5000 Ft, IV.- VI. helyezett: Oklevél  

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: 2022. november 15. 

 További információk: https://pafi.hu/p/szulofoldunk-magyarorszag 
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Verselemzés 2022 
 
 Pályáztató: A Pro Cultura Pannoniae Alapítvány/Országos Mécs László Irodalmi Társaság 

 Pályázhatnak: Magyarországon és határon túl élő 7.-12. osztályos diákok, magyar nyelven írt pályázatokkal.  

 A program célja: Ráirányítani a figyelmet a magyar kultúrára, a magyar költőkre; versenylehetőség biztosítása a diákoknak; tehetségazonosítás, 
tehetségfejlesztés. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázóktól verselemzéseket várnak az alábbi négy témakör egyikét feldolgozva: 1. MÉCS LÁSZLÓ: A gyermek játszani akart, 
2. PETŐFI SÁNDOR: Szeptember végén. 3. VAJDA JÁNOS: Húsz év múlva c. verse. 4. SAJÓ SÁNDOR: Muzsikaszó c. verse. Formai követelmények: A 
pályamunka formai előírása: 12-es betűpont, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz. Minden irodalmat (forrást) a következő formában kérik megadni: 
a szerző teljes neve, a kiadvány pontos címe, a kiadó megnevezése, a kiadás helye, a kiadás dátuma, internetes forrás esetén a pontos URL cím megjelölése 
és a letöltés dátuma. A pályamunka kizárólag a pályázó önálló munkája lehet. 

 Megpályázható összeg: 1. helyezett: oklevél + 10 000 Ft (alkotói támogatás), 2. helyezett: oklevél + 6000 Ft, 3. helyezett: oklevél + 5000 Ft, 4., 5. helyezett: 
oklevél.  

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: 2022. október 31. 

 További információk: https://pafi.hu/p/verselemzes-2022 
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Mutasd magad! - irodalmi transzfer pályázat 2022 
 
 Pályáztató: Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit KFT 

 Pályázhatnak: A felhívás keretében olyan magyar szerzők és irodalmi szakemberek jelentkezését várják, akik meghívást kaptak valamilyen rangos külföldi 
rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra. 

 A program célja: A pályáztató jelent pályázatával a szerzők nemzetközi irodalmi életben való részvételét és a magyar irodalom határainkon túli 
népszerűsítését kívánja elősegíteni. 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni az adott esemény, rendezvény megtartását megelőzően, legkésőbb 30 naptári napon belül lehet. A kedvező 
elbírálásban részesült pályázó vállalja, hogy a pályázott eseményen népszerűsíti a magyar irodalmat, illetve a PKÜ ezirányú tevékenységét. A pályázó vállalja 
továbbá, hogy az esemény után szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amit 15 naptári napon belül a PKÜ részére benyújt. 

 Megpályázható összeg:  A pályázaton elnyerhető összeg az utazással kapcsolatos költségterv függvényében kerül megállapításra. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: A jelentkezés beadási határideje folyamatos, legkésőbb 2022. 12. 31-ig. 

 További információk: https://plf.hu/grants-calls/mutasd-magad-irodalmi-transzfer-palyazat-2022-1.html 
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Magyarország 365 fotópályázat 
 
 Pályáztató: Miniszterelnöki Kabinetiroda 

 Pályázhatnak: A pályázaton 16. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai, amatőr és hivatásos 
fotográfusok vehetnek részt. 

 A program célja: Amatőr és professzionális alkotók kameráján keresztül megmutatni, miért is lehetünk büszkék Magyarországra: tájainkra, természeti 
kincseinkre, építészetünkre, hagyományainkra, közösségeinkre. 

 Támogatható tevékenységek: Három kategóriában lehet pályázni: Természet és táj, Épített és tárgyi örökség, Életképek. 2021. október 19. után készült 
fotókkal lehet nevezni, de fotósorozat részeként korábban készült képek szerepelhetnek, amennyiben a sorozat tartalmaz legalább egy, a megadott 
időszakból származó képet is. Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Korábbi, és más pályázatokon díjat nyert képek nem adhatók be. Egy 
pályázó maximum 25 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül, amelyek lehetnek egyedi fotók vagy legfeljebb 10 képből álló sorozatok. 

 Megpályázható összeg:  A zsűri mindhárom kategóriában három díjat oszt ki. 1. helyezett: 1 millió forint, 2. helyezett: 500 ezer forint, 3. helyezett: 300 ezer 
forint. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. október 10. éjfél. 

 További információk: https://fotopalyazat.magyarorszag.hu/ 
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Fotókon a Kárpát-medence népszokásai 
 
 Pályáztató: Fiatalok a Nemzetért Alapítvány 

 Pályázhatnak: Természetes személyek 

 A program célja: A Kárpát-medence máig élő népszokásait feltérképezni, minél többekkel megismertetni. 

 Támogatható tevékenységek: Bármilyen népszokásról, régi hagyományról, ünnepről készült fotókat lehet küldeni. Nem csak a jelenlegi anyaország 
területén, hanem a teljes Kárpát-medencén belül készült képekkel lehet nevezni. Az induló a kitölti a jelentkezési űrlapot, majd az megadott e-mailcímre 
elküld a minimum 3, maximum 10 képet. A képek mellé érdemes az 1-2 mondatos ajánlást is frappánsan, kreatívan megfogalmazni, hiszen ennek 
köszönhetően is lehet plusz kedveléseket gyűjteni a posztra, illetve némely esetben segítheti, hogy jobban értsék az emberek, hogy pontosan mi látható a 
képeken. Két kategóriában is értékelik a beküldött nevezéseket: az egyik az úgynevezett szakmai kategória, a másik a közönségdíjas kategória. A szakmai 
kategóriában a három, szakmai szempontból legszebb és legkülönlegesebb nevezést fotósok fogják kiválasztani. A közönségdíjas kategóriában a három 
legtöbb kedvelést szerző indulót jutalmazzák. 

 Megpályázható összeg:  Kizárólag magyar termelőktől vásárolt, minőségi termékeket fog tartalmazni az ajándékcsomag, mindkét kategóriában a helyezési 
sorrendben 25 000, 15 000 és 10 000 forint értékben. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. 12. 31.  

 További információk: https://pafi.hu/p/fotokon-a-karpat-medence-nepszokasai 
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Regényíró pályázat 
 
 Pályáztató: Holnap Magazin kiadó 

 Pályázhatnak: Magyarországon és határon túl élő, magyar nyelven publikáló írók. Pályázhat első kötetes szerző is és olyan szerző is, akinek jelent már meg 
könyve a Holnap Magazinnál, vagy más kiadónál. 

 A program célja: A Holnap Magazin kiadó regényíró pályázatot hirdet. „Ha van egy kész regényed és a fiókodban porosodik, kiadásra várva, vagy elkezdted, 
de még nem fejezted be, esetleg még csak mozgolódnak a karakterek, helyszínek és gyűlnek a jegyzeteid, hogy később összeálljanak és életre keljenek, 
akkor keress minket!” 

 Támogatható tevékenységek: Téma és műfaji megkötés nincsen. Egy szerző csak egy regénnyel pályázhat. Az írások nem lehetnek politikai, vallási, vagy más 
személyiségi jogokat sértő tartalmúak. A kész történeteket Word dokumentumként a holnapmagazin@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. Az írások 
terjedelme nem haladhatja meg a 350 A/5-ös gépelt oldalnyi terjedelmet.  

 Megpályázható összeg: A Holnap Magazin zsűrije által kiválasztott négy nyertes pályázó könyvét a kiadó ingyenesen elkészíti EPUB, MOBI e-könyv 
formátumokban és forgalomba helyezi a saját webáruházában. A nyertes szerzőknek a kiadó forgalmazási szerződés keretében biztosítja az e-kötet eladása 
utáni szerzői jogdíjat. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. 12. 31.  

 További információk: https://holnapmagazin.hu/palyazatok/160/ 
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Ember és gép - Science fiction novellapályázat 
 
 Pályáztató: Trivium Egyesület  

 Pályázhatnak: 18. életévüket betöltött hazai és határon túl élő amatőr, kezdő vagy rendszeresen publikáló szerzők. 

 A program célja: A Trivium Egyesület science fiction novellapályázatot hirdet e-könyves antológiában történő megjelenésre. 

 Támogatható tevékenységek: Olyan magyar nyelvű, önállóan értelmezhető prózai művekkel lehet pályázni, amelyek nem egy publikálás alatt álló sorozat 
még nem publikált részei, még sem nyomtatott, sem e-könyves, sem hangoskönyves formátumban nem jelentek meg részben vagy egészben sem 
könyvkiadóknál, sem szerzői kiadásban, sem honlapokon - blogokon, sem elektronikus hanghordozókon, és a pályázat eredményhirdetéséig nem is fognak 
megjelenni. Szerzőpárok novellái beküldhetők. Egy pályázó (vagy szerzőpáros) maximum 2 novellával pályázhat. A pályázatra minimum 20 000 leütés 
(szóközökkel együtt), maximum 80 000 ezer leütés (szóközökkel együtt) terjedelmű novella küldhető be. 

 Megpályázható összeg: A legtöbb pontot elért novellákat a Trivium Egyesület e-könyves formátumú antológiában megjelenteti, és e-könyves 
webshopokban terjeszti. A nyertes szerzők egy-egy (epub és mobi) példányt kapnak, pénzbeli honoráriumban nem részesülnek. A nyertes szerzőkkel az 
egyesület egyéni kiadói szerződést köt.. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. 11. 15.  

 További információk: https://triviumnet.hu/ 
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A Zeneművészet Kollégiuma nyílt pályázata 
 
 Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap 

 Pályázhatnak: 1. Pályázati cél: a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött zeneszerzők és zeneművek szövegírói, mint magánszemélyek  

 A program célja: 1. Pályázati cél: Alkotói támogatás hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára új, magyar, komolyzenei művek 
megalkotására (nagyobb terjedelmű szimfonikus-, oratorikus-, kórus-, verseny- és zenés színpadi-, valamint szóló- és kamarazenei művek). 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni új zenemű zenéjének és/vagy szövegének megírására lehet. A határidőig elkészített művet, vagy 
műrészletet az alábbi formákban kell benyújtani: - zeneszerzés esetében kézírásos, vagy számítógépes programmal készített partitúra online 
módon; ezen felül tetszőleges adathordozón is beküldhető rögzített hangfelvétel mp3 vagy mp4 formátumban postai úton az NKA Igazgatósága 
címére; - szövegírás esetében az elkészült szövegkönyv vagy dalszöveg(ek), valamint a hozzá(juk) kapcsolódó zenemű(vek) kottája kézírásos vagy 
számítógépes programmal készített partitúra online módon. Ha a mű elektroakusztikus megvalósítása miatt kottaanyag nem, vagy csak 
részlegesen állhat rendelkezésre, a hangzó demó-anyagot is elfogadja a Kollégium. 

 Megpályázható összeg:  Maximum 3 500 000 Ft. 

 Az önrész mértéke: 5000 Ft nevezési díj  

 Benyújtási határidő: 2022. 10. 11.  

 További információk: https://pafi.hu/p/zenemuveszet-kollegiuma-nyilt-palyazata 
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Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra címzett nyílt pályázati felhívása 
 
 Pályáztató: Nemzeti Kulturális Alap 

 Pályázhatnak: Kéziratok szerzői mint magánszemélyek 

 A program célja: Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára. 

 Támogatható tevékenységek: A kollégium döntésekor a pályázó eddigi szakmai teljesítményét és pályázatának minőségét, társadalmi 
aktualitását (tervének eredetiségét, kifejtettségét, megvalósíthatóságát stb.) mérlegeli. A támogatásban részesült alkotói kézirat szakmai 
elfogadásának feltétele, hogy az elkészült mű a támogatott pályázat megvalósításának legyen tekinthető, a tartalmi cél és a megvalósult forma 
egysége maradéktalanul érvényesüljön. 

 Megpályázható összeg:  800 000 Ft 

 Az önrész mértéke: Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa 

 Benyújtási határidő: 2022. 10. 03. 

 További információk: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ismeretterjesztes-es-kornyezetkultura-221003/ 
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A bárhol élő románok támogatási programja 
 
 Pályáztató: Bárhol Élő Románok Főosztálya (Románia Kormánya) 

 Pályázhatnak: Egyesületek, alapítványok, egyházak, a bárhol élő románok  civil szervezetei, nemzetközi szervezetek, romániai vagy külföldi 
egyéni vállalkozók, közjogi vagy magánjogi személyek, amelyek a bárhol élő románokat támogató projektekre igényelnek vissza nem térítendő 
finanszírozást. 

 A program célja: A Bárhol Élő Románok Főosztálya meghirdette a 2022-es pályázati programja folytatását és a pályázatok benyújtásának új 
szakaszát. 

 Támogatható tevékenységek: Támogatási területek: Oktatás - 500 000 lej projektenként; Kultúra - 300 000 lej projektenként; Civil társadalom - 
100 000 lej projektenként; Tömegkommunikáció - projektenként 50 000 lej; Spiritualitás és hagyomány - projektenként 200 000 lej. A 
támogatható projektnek meg kell felelniük a következő feltételeknek: kapcsolódniuk kell a pályázó alapító okiratában vagy tevékenységi 
tárgyában meghatározott tevékenységekhez; a projektek végrehajtása nem generálhat összeférhetetlenséget; nem generálhatnak profitot, 
kivéve azokat a kiadványokat, televíziókat, rádióállomásokat, kiadókat, produkciós stúdiókat, amelyek programokat, projekteket vagy 
tevékenységeket szerveznek a bárhol élő románok vagy képviseleti szervezeteik támogatására.  

 Megpályázható összeg:  50 000 - 500 000 lej projektenként 

 Az önrész mértéke: A támogatási igény elbírálásakor előnyt jelent a pályázó saját hozzájárulását igazoló dokumentumok bemutatása az igényelt 
támogatás összegének 5%-ának mértékében. 

 Benyújtási határidő: 2022. 09. 30. 

 További információk: https://dprp.gov.ro/web/programul-de-finantare-nerambursabila-2022-oct-nov/ 
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Pályázati felhívás a kultúrához való hozzáférés növelésére a kulturálisan hátrányos helyzetű térségekben 
 
 Pályáztató: AFCN (Országos Kulturális Alap)  

 Pályázhatnak: civil szervezetek  

 A program célja: Az Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv keretében megvalósuló kulturális oktatási projektek vissza nem térítendő 
támogatása. 

 Támogatható tevékenységek: A projektek célcsoportja az 50 000 főnél kisebb lélekszámú települések lakossága. A pályázatoknak az alábbi 
prioritások közül legalább kettőt el kell érniük: Fenntartható kulturális fejlődés generálásának képessége és a helyi kulturális ökoszisztéma 
megerősítése; Interdiszciplináris, együttműködésen alapuló és/vagy koprodukciós megközelítések kidolgozása; A befogadás, a sokszínűség és a 
tolerancia előmozdítása. 

 Megpályázható összeg: 20 000 - 40 000 euró  

 Az önrész mértéke: 10%  

 Benyújtási határidő: A pályázati felhívás megjelenésére 2022. november 1-jén kerül sor, a kedvezményezetteknek 30 napjuk van arra, hogy 
regisztrálják projekteiket az online pályázati felületen.  

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29564/pnrr-primul-apel-de-proiecte-pentru-cresterea-accesului-la-cultura-in-
zonele-defavorizate-din-punct-de-vedere-cultural-va-fi-lansat-pe-1-noiembrie-2022 
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Az Interreg Duna Transznacionális Program első felhívása 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: - Helyi, regionális, országos közintézmények/közjogi szervek; - Nemzetközi szervezetek; - Magán szervezetek (non-profit 
szervezetek és vállalkozások). Minden projektben legalább három projektpartnernek kell részt vennie, a programterület három különböző 
országából  (vezető partner és legalább két projektpartner). 

 A program célja: A program pénzügyi támogatást nyújt olyan transznacionális projektekhez, amelyek hozzájárulnak egy innovatívabb, 
fenntarthatóbb és szociálisabb Duna-régió kialakításához. A program az Európai Unió területi együttműködési céljának megfelelően készült. A 
program egyedisége abban rejlik, hogy platformot kínál a stratégiai területeken folytatott együttműködéshez az EU-tagállamok és a Duna-régió 
EU-n kívüli országai között. 

 Támogatható tevékenységek: Finanszírozási prioritások: PA 1: Versenyképesebb és intelligensebb Duna régió, PA 2: Zöldebb, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású Duna-régió, PA 3: Szociálisabb Duna Régió, PA 4: Jobb együttműködési kormányzás a Duna régióban”. A projektek magukban 
foglalhatnak olyan tevékenységeket, mint a stratégiák, tanulmányok és működési tervek kidolgozása és végrehajtása, kapacitásépítési 
tevékenységek, promóciós tevékenységek, eszközök fejlesztése, szolgáltatások kialakítása, transznacionális stratégiai koncepciók által javasolt 
beruházások előkészítése és fejlesztése, beleértve a kis léptékű infrastrukturális beruházásokat is. A további tevékenységek magukban 
foglalhatják a hálózatépítést és az információcserét, de nem önálló tevékenységként. A projektek által javasolt tevékenységeknek fontolóra kell 
venniük a kelet és nyugat közötti, az EU-s és nem uniós partnerországok, a vidéki-városi egyenlőtlenségek leküzdését. A projektek időtartama 30 
hónap lehet. 

 Megpályázható összeg: Az első felhívás teljes költségvetése 91.753.091,38 EUR.  

 Az önrész mértéke: 2%  

 Benyújtási határidő: 2022 .november 21.  

 További információk: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call 


