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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-fostprelungita-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-ongin-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE

5

KULTURÁLIS pályázati figyelő

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

KULTURÁLIS pályázati figyelő
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2023-as pályázatai











Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázhatnak: Pályázatot nyújthatnak azok a civil szervezetek – alapítványok vagy egyesületek –, amelyeket 2021. december 31-éig nyilvántartásba vettek. Határon túli
civil szervezet ha még nem adott le formailag érvényes pályázatot a NEA-ban, akkor társpályázóval együtt adhat be pályázatot; ha már korábban volt legalább 1 NEA
pályázati tapasztalata akkor önállóan is pályázhat.
A program célja: A civil szervezetek magyarországi állami támogatásának egy sajátos módja a NEA, amelyre bizonyos feltételek mellett határon túli civil szervezetek is
pályázhatnak.
Támogatható tevékenységek: Szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához
közvetlenül kapcsolódó kiadások. Témakörök: Közösségi környezet kollégium: A közművelődés, a tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika,
elektronikus hírközlés, szakképzés és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil
szervezetek, társadalmi párbeszéd,a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium:
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport
területén működő civil szervezetek támogatása. Nemzeti összetartozás kollégium: 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. Társadalmi felelősségvállalás
kollégium: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és
gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és
környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek támogatása. Új nemzedékek jövőjéért kollégium: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer
megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása. ! A határon túli civil szervezetek működési célú támogatásoknak nem lehetnek kedvezményezettjei.
Megpályázható összeg: Pályázati kategóriától függően 200 ezertől 4,5 millió forintig
Az önrész mértéke: A pályázóknak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell befizetniük, melynek összege 2.000,- Ft.
Benyújtási határidő: Pályázati kategóriától függően 2022. november 2. 14.00 vagy november 16. 14.00.
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További információk: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-6/

KULTURÁLIS pályázati figyelő
Culture Moves Europe









Pályáztató: Európai Bizottság
Pályázhatnak: Bármely kulturális ágazatban (az audiovizuális szektor kivételével) dolgozó 18 év fölötti művészek, alkotók és kulturális szakemberek; olyan szervezetek,
amelyek rendszeresen szerveznek rezidenciákat vagy más típusú kulturális projekteket, és nyitottak a művészek és kulturális szakemberek fogadására.
A program célja: A program anyagi támogatást nyújt a művészek és kulturális szakemberek egyéni vagy csoportos mobilitására, amelyek a résztvevők kulturális fejlődését,
tanulását, alkotómunkáját és kapcsolatépítését teszik lehetővé.
Támogatható tevékenységek: 1. Egyéni mobilitási tevékenységek. 2. Művészeti rezidenciák. Szakterületek: építészet; kulturális örökség; design; irodalom és kiadványok;
zene; előadóművészet.
Megpályázható összeg: Támogatás utazási költségekre (350-700 euró között) és napi díj a szállásköltségre (75 euró)
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2023.05.31.
További információk: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6046
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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: A felhívás fő célja, hogy támogatást nyújtson az EU kohéziós politikájához kapcsolódó információk és tartalmak előállításához és terjesztéséhez, beleértve
többek között a méltányos átállást támogató alapot és az európai helyreállítási tervet, vagy a technikai támogatási eszköz keretében nyújtott megfelelő támogatást, az
érintett szereplők teljes szerkesztői függetlenségének tiszteletben tartása mellett.
Támogatható tevékenységek: A javaslatoknak koherens, tárgyilagos és átfogó információkat kell nyújtaniuk annak érdekében, hogy pontos átfogó képet adhassanak az EU
kohéziós politikájáról. A javaslatoknak illusztrálniuk és értékelniük kell a kohéziós politika szerepét az EU politikai prioritásainak megvalósításában, valamint az EU,
tagállamai, régiói és helyi szint jelenlegi és jövőbeli kihívásainak kezelésében. A tájékoztatási intézkedéseknek tartalmazniuk kell egy vagy több tevékenységet, például:
nyomtatott, multimédiás vagy audiovizuális anyagok gyártása és forgalmazása, webes és közösségi médiával kapcsolatos tájékoztatási tevékenységek, médiaesemények,
konferenciák, szemináriumok, workshopok.
Megpályázható összeg: 300 000 EUR / projekt
Az önrész mértéke: 20%
Benyújtási határidő: 2023. január 10.
További információk: LINK
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KULTURÁLIS pályázati figyelő
EUI pályázati felhívás az Új Európai Bauhaus Demonstrátorok támogatására










Pályáztató: Európai Bizottság, EUI eszköz
Pályázhatnak: Városok helyi közigazgatási hatóságai; A városi hatóságok társulása vagy csoportosulása, agglomeráció jogállással; Városi hatóságok agglomerációs jogi
személyiséggel nem rendelkező szövetsége vagy csoportosulása, amelyben az összes résztvevő városi helyi közigazgatási hatóság.
A program célja: Az első EUI-IA pályázati felhívás olyan projekteket finanszíroz, amelyek konkrét, valós példákat kínálnak az Új Európai Bauhaus (NEB) beavatkozásaira, és
amelyek maximális szinten integrálják a NEB három alapértékét: a fenntarthatóságot, a befogadást és az esztétikát, a NEB-ben javasolt kerettel összhangban.
Támogatható tevékenységek: A felhívás nem előíró jellegű a várt pályázatok jellegét illetően. Mindazonáltal felkérik a városokat, hogy vegyék fontolóra a következő négy
témát, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek az innovatív megoldások generálására és az egyértelmű demonstrációs hatások létrehozására, hogy ösztönözzék a
kohéziós politika városi területeken történő alkalmazását: 1. Építés és felújítás a körkörösség és a szén-dioxid-semlegesség szellemében, 2. A kulturális örökség megőrzése
és átalakítása. 3. Épületek adaptálása és átalakítása a megfizethető lakhatási megoldások érdekében. 4. Városi terek regenerálása.
Megpályázható összeg: 160 000 EUR / projekt
Az önrész mértéke: 20%
Benyújtási határidő: 2023. január 19.
További információk: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions
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