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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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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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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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„Marie Skłodowska-Curie” projektek finanszírozása 
 
 Pályáztató: Kutatási, Innovációs és Digitalizálási Minisztérium  

 Pályázhatnak: Kutatók, akik rendelkeznek Marie Sklodowska-Curie kiválósági tanúsítvánnyal a Horizont 2020 vagy a Horizon Europe programban 

 A program célja: Ezek a pályázatok alternatív finanszírozási forrást jelentenek, melyeken keresztül lehetőség nyílik kivételes, uniós kutatók által megvalósított 
projektek megvalósítására romániai kutatóintézetekben. 

 Támogatható tevékenységek: Kutatási projektek megvalósítására ajánlanak támogatást. A felhívás kétféle MSCA projektet finanszíroz („Egyéni ösztöndíj” és 
„Posztdoktori ösztöndíj”), és a maximálisan odaítélt összeg bruttó 141 768 EUR az IF, illetve bruttó 149 568 EUR a PD típusú projektek esetében. 

 Megpályázható összeg: Maximum 141 768 EUR / 149 568 EUR 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 31.12.2023  

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29878/pnrr-mcid-finanteaza-proiecte-marie-sklodowska-curie-in-valoare-totala-de-8-milioane-
euro 
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Kulturális értékek megőrzésének támogatása 
 
 Pályáztató: az Egyesült Államok Romániai Nagykövetsége és a Kulturális Örökség Központ a Kulturális  és Oktatási Ügyek Hivatalából 

 Pályázhatnak: Elismert és felelősségteljes nem kereskedelmi szervezetek, amelyek bizonyítani tudják, hogy rendelkeznek a kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos 
projektek irányításához szükséges kapacitással, például nem kormányzati szervezetek, múzeumok, oktatási intézmények, kulturális minisztériumok vagy hasonló 
intézmények és szervezetek. 

 A program célja: A program évről évre támogatja az olyan értékek konzerválását, mint: történelmi épületek és régészeti lelőhelyek; kulturális/örökségi tárgyak és 
gyűjtemények; régészeti és néprajzi tárgyak; festmények, szobrok, kéziratok; hagyományos zene; kézművesség stb. 

 Támogatható tevékenységek: A program három területen vagy kiemelt finanszírozási kategóriában támogat kulturális örökség megőrzési projekteket: kulturális helyszínek; 
kulturális tárgyak és gyűjtemények; a hagyományos kulturális kifejezés formái. A javaslatnak egyértelműen ki kell térnie a finanszírozási lehetőség céljaira és célkitűzéseire. 
Minden dokumentumot angolul kell megírni. A költségvetésnek amerikai dollárban kell lennie. 

 Megpályázható összeg: 10 000 – 500 000 USD 

 Az önrész mértéke: nincs meghatározva 

 Benyújtási határidő: A pályázat két szakaszban zajlik: az 1. fordulóban a Nagykövetség 2023. január 10-ig várja a projektötleteket, Word formátumú projektkoncepciók 
formájában. A 2. fordulóban az ígéretes ötletekkel rendelkező pályázókat felkérik a teljes pályázatokat benyújtani, 2023. április 14-ig. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30090/oportunitate-de-finantare-pentru-conservarea-obiectivelor-culturale-prin-ambasada-sua 
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Európai irodalmi művek forgalma 
 
 Pályáztató: Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), Kreatív Európa program 

 Pályázhatnak: Könyvkiadók önállóan vagy más, a könyvszektorban aktív szervezettel (pl. könyvtárak, könyvfesztiválok, más könyvkiadók) közös konzorciumban is. 

 A program célja: Az Európai irodalmi művek forgalma felhívás keretében megvalósuló projektek célja egy legalább öt fikciós műből álló könyvcsomag fordítása, kiadása, 
terjesztése és népszerűsítése. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázatokat három különböző kategóriában várják: KIS PROJEKTEK (LIT1): 5-10 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és 
népszerűsítése. KÖZEPES PROJEKTEK (LIT2): 11-20 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése. NAGY PROJEKTEK (LIT3): legalább 21 könyvből 
álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése.  

 Megpályázható összeg: KIS PROJEKTEK: legfeljebb 100 000 euró támogatás, KÖZEPES PROJEKTEK: legfeljebb 200 000 euró támogatás, NAGY PROJEKTEK: legfeljebb 300 
000 euró támogatás. 

 Az önrész mértéke: 40% 

 Benyújtási határidő: 2023. február 21., 17:00. (CET) 

 További információk: https://papageno.hu/blogok/kreativ-europa-tortenetek/2022/11/kreativ-europa-iroda-tajekoztato-konyvkiadoknak/ 
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Európai együttműködési projektek 
 
 Pályáztató: Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), Kreatív Európa program 

 Pályázhatnak: Szervezetek a kulturális és kreatív szférából. 

 A program célja: Az Európai együttműködési projektek a Kreatív Európa programban részt vevő kulturális és kreatív szervezetek nemzetközi projektjei. Lehetőséget 
biztosítanak a kulturális szervezetek számára a közös alkotásra, együttműködésre, kísérletezésre, innovációra, mobilitásra és az egymástól való tanulásra. A pályázat célja 
az európai kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés javítása, valamint az innováció és a kreativitás ösztönzése. A projektek lefedhetnek egy vagy több kulturális és 
kreatív szektort, és akár interdiszciplinárisak is lehetnek.  

 Támogatható tevékenységek: A pályázatokat három különböző kategóriában várják: Kis együttműködési projektek: legalább 3 szervezet együttműködése, amelyek 
legalább 3 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve, legfeljebb 200 000 euró támogatás, legfeljebb 80% társfinanszírozás. Közepes 
együttműködési projektek: legalább 5 szervezet együttműködése, amelyek legalább 5 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve legfeljebb 1 000 
000 euró támogatás, legfeljebb 70% társfinanszírozás. Nagy együttműködési projektek: legalább 10 szervezet együttműködése, amelyek legalább 10 különböző, a 
programban résztvevő országban vannak bejegyezve, legfeljebb 2 000 000 euró támogatás, legfeljebb 60% társfinanszírozás. 

 Megpályázható összeg: 200.000 / 1 millió / 2 millió euró. 

 Az önrész mértéke: 20% /30% /40%  

 Benyújtási határidő: 2023. február 23., 17:00 (CET). 

 További információk: https://www.kulturpont.hu/palyazatok/mar_elerheto_az_europai_egyuttmukodesi_projektek_2023-as_palyaza/44098/ 
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RO-CULTURA: művészeti rezidenciáknak szentelt kétoldalú kezdeményezések 
 
 Pályáztató: EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021, a Kulturális Minisztérium Projektmenedzsment Osztálya 

 Pályázhatnak: Romániában vagy az adományozó államok egyikében jogi személyként letelepedett magán-, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi szervezetek, vagy nem 
kormányzati szervezetek. A kétoldalú partnerség kötelező. 

 A program célja: A kétoldalú kezdeményezési felhívás célja, hogy erősítse az együttműködést a romániai és a donorállamok művészei között, 1-4 hetes rezidencia 
formájában, Romániában vagy valamelyik adományozó államban. A művészek egy új művészi alkotáson fognak együttműködni. Az együttműködési tér a művészek közös 
megegyezésével jön létre. Azok a művészek, akiknek speciális felszerelésre van szükségük a rezidens időszak alatt, a partnerekkel közösen tervezik meg annak biztosítását. 

 Támogatható tevékenységek: Támogatható művészeti területek: előadóművészet; vizuális művészetek; a zene; irodalom; interdiszciplináris megközelítések. 

 Megpályázható összeg: A kétoldalú kezdeményezések felhívására elkülönített keretösszeg 50 000 euró. A támogatást a művészeti rezidencia időszakától és helyétől 
függően a közlekedés, a szállás és a napidíj átalányösszegeként nyújtják. A jelen felhívás keretében egyösszegű támogatásban legfeljebb 2 fő/pályázó részesülhet. 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2023. szeptember 30. 

 További információk: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/initiative-bilaterale-rezidente-artistice 
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Az én Pannoniám 
 
 Pályáztató: A Szekszárdi Garay János Gimnázium 

 Pályázhatnak: 9-13. évfolyamos középiskolás vers- és prózamondók (iskolánként max. 3 fő). 

 A program célja: Középiskolások Kárpát-medencei vers- és prózamondó találkozójára jelentkezés, amelynek időpontja: 2023. március 13. 

 Támogatható tevékenységek: Nevezni lehet (három szöveget kérnek a versenyzőktől): - Egy Tolna megyéhez kötődő író vagy költő (pl. Illyés Gyula, Pákolitz István; Lázár 
Ervin, Garay János, Babits Mihály, Baka István, Csengey Dénes, Parti Nagy Lajos, Gacsályi József, Kis Pál István, a Pad folyóirat költői stb.) alkotásával. - Egy a Petőfi 200. 
évfordulóhoz kapcsolódó verssel vagy prózával, - Egy a magyar irodalomból választott verssel vagy prózával. A választott művek előadásának időtartama nem haladhatja 
meg az 5-5 percet. A verseny három szakaszos. Az iskolai szakasz után, a jelentkezési lappal egyidejűleg be kell küldeni egy videofelvételt a nevezett versmondókról, 
melyen a három választott mű közül az egyiket mondja el a diák. 

 Megpályázható összeg: A döntőben részt vevők mindannyian ajándékkönyveket és emléklapokat kapnak. A legjobb előadókat a zsűri arany, ezüst és bronz fokozattal 
minősíti. Ezenkívül kiosztásra kerül egy Fődíj, egy Nívódíj, egy Tálentumdíj, egy Reménységdíj, valamint egy Közönségdíj is. A felkészítők szintén oklevélben és 
könyvajándékban részesülnek. A díjazottak 2023-ban A Versünnep Alapítvány által szervezett nemzetközi seregszemlén vehetnek részt a Pesti Vigadó Sinkovits Imre 
Kamara színpadán, ahol jutalmakban részesülnek, valamint a zsűri döntése alapján szakmai továbbképző táborba várják őket. 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2023. 01. 16. 

 További információk: https://pafi.hu/p/az-en-pannoniam 
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Kreatív Innovációs Laborok 
 
 Pályáztató: Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), Kreatív Európa program 

 Pályázhatnak: Szervezetek a kulturális és kreatív szférából. 

 A program célja: A felhívásban közzétett pályázat arra ösztönzi a különböző kulturális és kreatív ágazatok szereplőit, hogy olyan innovatív digitális megoldásokat 
tervezzenek és teszteljenek, amelyek potenciálisan pozitív hosszú távú hatást gyakorolhatnak több kulturális és kreatív ágazatra. 

 Támogatható tevékenységek:  A kidolgozott megoldásoknak ötvözniük kell a fenntarthatóságot a befogadással és az esztétikával, megismételhetőknek kell lenniük a 
különböző ágazatokban, és potenciálisan társadalmi viselkedésbeli változásokat idézhetnek elő: - Az európai audiovizuális és más kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének javítása ágazatok közötti együttműködés révén; -Javítani az európai audiovizuális és más kulturális és kreatív ágazatok zöldítési folyamatát az 
ágazatok közötti együttműködés révén; -Fokozni a tudás átadását a kreatív ipar különböző szektorai között; -Növelni az európai tartalom láthatóságát, elérhetőségét és 
sokszínűségét a digitális korban; -Az üzleti modellek és az adatok felhasználásának javítása; -Növelni az európai tartalmak potenciális közönségét a digitális korban. 

 Megpályázható összeg: A felhívás keretösszege 5.438.131 EUR 

 Az önrész mértéke: 40%  

 Benyújtási határidő: 2023. április 20. 

 További információk: link 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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„Marie Skłodowska-Curie” program – új felhívások 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Kutatók, egyetemek 

 A program célja: Az Európai Bizottság új pályázati felhívásokat hirdetett a kutatók képzésének, készségfejlesztésének és karrierfejlesztésének támogatására a Marie 
Skłodowska-Curie Actions (MSCA) program keretében, amely a Horizont Európa kiemelt uniós finanszírozási programja, amely a doktori képzést és posztdoktori képzést 
célozza. 

 Támogatható tevékenységek: Az MSCA világszerte támogatja a kutatókat, karrierjük minden szakaszában és minden tudományterületen. Az intézményeket is megcélozzák 
a kiváló doktori és posztdoktori programok, valamint a kiváló együttműködésen alapuló kutatási és innovációs projektek támogatásával, az intézmények globális 
vonzerejének és láthatóságának növelésével, valamint a tudományos életen kívüli együttműködés ösztönzésével, többek között a nagyvállalatokkal és a kkv-kkal. A 
munkaprogram öt fő intézkedése: Doktori hálózatok, Posztdoktori ösztöndíjak, Személyzeti cserék, az MSCA Társfinanszírozás új vagy meglévő PhD programok és 
posztdoktori ösztöndíjak társfinanszírozása, az MSCA és Citizens, amely közelebb hozza a kutatást a diákokhoz és a családokhoz, a nagyközönséghez, főleg az Európai 
Kutatók Éjszakája és a Kutatók az iskolákban kezdeményezéseken keresztül. 

 Megpályázható összeg: 2023-ra a teljes költségvetés 856 millió EUR  

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: Akciónként eltérő 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30205/actiunile-marie-sklodowska-curie-1-75-miliarde-euro-in-noi-cereri-de-propuneri-pentru-cercetatori-
si-institutii 
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41. magyar sajtófotó pályázat 
 
 Pályáztató: Magyar Újságírók Országos Szövetsége  

 Pályázhatnak: A pályázatra elsősorban a magyarországi és határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését várják, de a megmérettetés  minden 18. életévét 
betöltött pályázó számára nyitott.  

 A program célja: A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek szakosztálya kiírja a 41. Magyar Sajtófotó Pályázatot. 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni az alábbi kategóriákban lehet: 1. Hír-, eseményfotó, 2. Képriport, 3. Mindennapi élet (egyedi), 4. Mindennapi élet (sorozat), 5. 
Emberábrázolás-portré (egyedi), 6. Emberábrázolás-portré (sorozat), 7. Művészet (egyedi), 8. Művészet (sorozat), 9. Sport (egyedi), 10. Sport (sorozat), 11. Természet és 
tudomány (egyedi), 12. Természet és tudomány (sorozat), 13. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi), 14. Társadalomábrázolás, dokumentarista 
fotográfia (sorozat). 2022. január 1. és 2022. december 31. között készült képekkel lehet pályázni a Hír-, eseményfotó és a Képriport kategóriában. Az időbeli korlátozás 
nem vonatkozik a többi "sorozat" kategóriára, ahova több éven átívelő, elemző pályaművek is beküldhetők, de ezekben is kell, hogy szerepeljen 2022-ben készült felvétel. 

 Megpályázható összeg: A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. kategóriadíjat adhat ki. A pályázatra beküldött képekből vándorkiállítás és Az év fotói címmel album 
készül. A zsűri az Ukrán menekültekről készült legjobb egyedi képet és képsorozatot is díjazza az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) támogatásával. A vidéki, 
illetve a 30 év alatti fotósok kategóriájában is osztanak különdíjakat.  

 Az önrész mértéke: A nevezési díj összege bruttó 6000 Ft.  

 Benyújtási határidő: 2023. 01. 31. 

 További információk: https://sajto-foto.hu/main 
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"Titkot rejt az erdő“ 
 
 Pályáztató: A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 

 Pályázhatnak: 2003-2017 között született gyermekek 

 A program célja: Természetvédelmi irodalmi vers- próza- és meseíró pályázat, magyarországi és határon túli általános és középiskolások számára. 

 Támogatható tevékenységek: A témaválasztás szabad, de a pályaműnek valamilyen formában mindenképpen kapcsolatban kell lennie az erdővel, a természeti 
környezettel. Korosztályok és kategóriák: - 6-9 éves korosztály (2014 és 2017 között születtek) vers/mese; - 10-14 éves korosztály (2009 és 2013 között születtek) 
vers/próza/mese; - 15-19 éves korosztály (2003 és 2008 között születtek) vers/próza/mese. 

 Megpályázható összeg: A beérkezett műveket három korcsoportban, összesen nyolc kategóriában, ismert szakemberekből álló zsűri bírálja el. Minden kategória első hat 
helyezettje értékes jutalomban részesül. A helyezett pályaműveket megjelentetjük erre az alkalomra kiadott könyvben. 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2023. 08. 20.  

 További információk: www.nagyerdoertegyesulet.hu 
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"Ez állati jó!“ - Rajzpályázat  
 
 Pályáztató: Gyermekjóléti Alapítvány, A gyermek az első! Alapítvány, Egészséges Életért Mozgalom (Magyarország) 

 Pályázhatnak: Magyarországi és határon túl élő 3.-8.osztályos diákok 

 A program célja: Országos rajzpályázat általános iskolásoknak 

 Támogatható tevékenységek: A rajzpályázat témája: A szavannák állatvilága. A rajzok mérete A4 lehet. Bármely technikával készülhetnek az alkotások (pl. tempera, akril, 
montázs, kollázs, grafit stb.). Előnyben részesítik a kreatív, újszerű technikai és tematikai alkalmazással készült alkotásokat. Beküldhető rajzok száma: 1 db/pályázó. A 
rajzokat kizárólag .jpg fájlként kérik elküldeni csatolmányként e-mailben: rajzpalyazat2015@gmail.com 

 Megpályázható összeg: 1. helyezett: Oklevél + 5000 Ft. 2. helyezett. Oklevél + 2000 Ft. 3.-4. helyezett: Oklevél. Minden beérkezett alkotást megjelentetnek a népszerű 
facebook-oldalon: https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2023. február 28. 

 További információk: https://pafi.hu/p/ez-allati-jo7 
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IX. Nagy Históriás rajzpályázat 
 
 Pályáztató: A Pro Cultura Pannoniae Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom (Magyarország) 

 Pályázhatnak: Magyarországi és határon túl élő 2.-11. évfolyamos diákok 

 A program célja: Országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázat általános és középiskolás diákoknak 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni saját készítésű, egyéni látásmódot tükröző, kreatív alkotásokkal lehet. Témák / Kategóriák: 1.) Petőfi és kora, 2.) Szent Gellért 
püspök, 3.) 1415: azincourt-i csata, 4.) Kolumbusz Kristóf. Maximálisan beküldhető alkotás: 1 db/pályázó. Egy tanuló csak 1 témában (kategóriában) pályázhat. Méret: A4. 

 Megpályázható összeg: I. helyezett - oklevél + 10 000 Ft. II. helyezett - oklevél + 6000 Ft. III. helyezett - oklevél + 4000 Ft. IV., V. helyezett oklevél 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2023. május 31. 

 További információk: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1812490795794010&set=a.119626748413765 
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X. Savaria Filmszemle 
 
 Pályáztató: Savaria Filmakadémia Egyesület  

 Pályázhatnak: Magyar alkotók a Kárpát-medencéből és a szórványból, akik a magyarságról, magyar kulturális értékekről, jelenségekről, jeles, ma is élő, vagy történelmi 
személyiségekről, csoportokról, együttesekről, alkotó közösségekről készítették pályaművüket. A szemlére pályázhatnak továbbá egyetemek hallgatói vizsga-, illetve 
diplomafilmes alkotásaikkal. 

 A program célja: A Savaria Filmakadémia Egyesület meghirdeti a 2023-ban 10. alkalommal megrendezésre kerülő Savaria Filmszemlét. A szemle és konferencia célja 
továbbra is az, hogy évről-évre felkutassa, összegyűjtse és Szombathelyre hívja a Kárpát-medence és a szórvány magyarság kulturális értékeit bemutató filmeket és 
alkotóikat. 

 Támogatható tevékenységek: A 2023-as kiírás tematikája, kategóriái: 1. Képzőművészet, 2. Néprajz, 3. Zene (nem videoklip). A kategóriákba elsősorban rövid és egész 
estés dokumentumfilmeket, ismeretterjesztő kisjátékfilmeket, valamint filmetűdöket várunk. Tartalmukat tekintve a kiírt témakörökhöz köthető kiemelkedő 
művészeti/kulturális személyiségeket bemutató portrék, művészeti/kulturális közösségeket, művészeti irányzatokat, kulturális/népművészeti jellegzetességeket bemutató 
filmek egyaránt bekerülhetnek a szelekcióba. Fontos szempont, hogy az érték- és hagyományőrzés mellett a jelenleg is zajló kulturális/művészeti változások és irányzatok 
is helyet kaphassanak, éppen ezért várják a fiatal alkotókat, hogy itt mutassák be első alkotásaikat. 

 Megpályázható összeg: Kategóriánként az első három helyezett filmalkotás pénzdíjban részesül. A diákfilmeket külön is értékeli a szakmai zűri, valamint kiosztanak 
különdíjakat is. 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2023. február 15. 23:59 

 További információk: https://savariafilmszemle.hu/ 
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CERV pályázati felhívás: városok hálózata 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, CERV – Állampolgárok, egyenlőség, jogok és értékek program 

 Pályázhatnak: Közintézmények vagy non-profit szervezetek: városok/községek és/vagy a helyi önkormányzatok más szintjei,  vagy ezek testvérvárosi bizottságai, illetve a 
helyi és megyei hatóságokat képviselő non-profit szervezetek. A pályázatokat legalább 4 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania. 

 A program célja: A városok hálózatai lehetőséget kínálnak a helyi hatóságoknak arra, hogy elmélyítsék együttműködésüket és vitáikat a közös érdeklődésre számot tartó 
témákról, fenntartható partnerségeket alakítsanak ki, és felvázolják az európai integráció jövőjével kapcsolatos hosszú távú elképzeléseiket. 

 Támogatható tevékenységek: Támogatgató témák: az uniós polgári jogokkal kapcsolatos ismeretek terjesztése; a Maastrichti Szerződés hatálybalépésének 30. évfordulója 
(2023. november 1.) alkalmából az ezzel kapcsolatos ismeretek bővítése; a sokszínűség és a nemek közötti egyenlőség előnyeivel kapcsolatos tudatosság előmozdítása, 
tudásépítés és a bevált gyakorlatok megosztása, valamint a megkülönböztetés és a rasszizmus elleni helyi szintű hatékony intézkedések; a polgárok összehozása  a helyi 
éghajlati és környezetvédelmi intézkedések megvitatására. 

 Megpályázható összeg: A felhívás teljes költségvetése: 6 000 000 EUR. 

 Az önrész mértéke: 0%  

 Benyújtási határidő: 2023. április 20. 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-nt_en.pdf 

 


