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Európai kulturális 
fesztiválok támogatása



Kultúra Program: célok

• Kulturális szereplők transznacionális 
mobilitása

• Kulturális javak mobilitása
• Kultúrák közötti párbeszéd 
előmozdítása



Kik pályázhatnak?

• Állami vagy privát szervezetek
• Hivatalosan bejegyzett a résztvevő
országok egyikében

• Fő tevékenysége a kulturális szférában 
zajlik

Például: művészeti galéria, szimfonikus 
zenekar, alapítvány, kulturális egyesület, 
táncszínház, egyetem, önkormányzat



2011. november 16.
• elektronikus: 12.00 (brüsszeli idő)
• postai: éjfélig

Jelentkezési határidő



Főbb pontok
- már legalább ötször megrendezésre 
került

- a legutóbbi kiadásban és a pályázott 
kiadásban megjelent legalább 7, 
Programban részt vevő országból 
származó, nem-nemzeti mű

- nonprofit elv



Főbb pontok
- elnyerhető összeg: max. 100.000 euró
- a teljes támogatható költségvetés 
maximum 60%-a!

- 0-12 hónapos időtartam
- kezdődátum: 2012. május 1. és 2013. 
április 30. között

- eredmények közzététele: legkésőbb 
2012. március 31-ig



1) Alkalmassági feltételek

• Szerepeltetett művek és a képviselt országok 
száma

• Projekt időtartama
• Kért EU-támogatás
• Aláírt mellékletek

•Kísérőlevél
•Erkölcsi nyilatkozat
•Költségvetési űrlap

•Jogi személyiségről szóló űrlap
•Pénzügyi azonosító űrlap



2) Kiválasztási feltételek

Alkalmasság a projekt 
véghezvitelére

Működési, technikai alkalmasság:
• Tevékenységi jelentés
• Önéletrajzok

Pénzügyi alkalmasság:
• Pénzügyi mérleg és eredménykimutatás
• Pénzügyi alkalmassági űrlap



3) Odaítélési kritériumok

• Kvalitatív és kvantitatív 
indikátorok, melyek megmutatják a 
pályázó alkalmasságát az adott 
terület célkitűzéseinek való
megfelelésre

• Szakértők értékelése
• Szánjon elég időt arra, hogy ezt 
elmagyarázza a pályázatban!



Odaítélési kritériumok

• A tervezett tevékenységek európai 
többletértéke és európai dimenziója 
(25%)
– kulturális és földrajzi sokszínűség
– részt vevő országok száma

• A program minősége és innovatív 
jellege (25%)
– a program jellege és eredetisége, 
mennyire újító

– más európai fesztiválokhoz képest



Odaítélési kritériumok

• A közönségre gyakorolt hatás (25%)
– közönség nagysága
– európai művek megismertetése a 
nyilvánossággal

• Európai szakemberek részvétele és a 
közöttük lévő tervezett kapcsolatok 
minősége (25%)
– szakértői részvétel nagysága, jellege és 
sokfélesége



Elektronikus benyújtás
Elektronikus űrlap + kötelező
csatolmányok!

- költségvetés
- erkölcsi nyilatkozat
- részletes projektleírás

A kitöltés nyelve:
- az EU hivatalos nyelveinek 
bármelyikén

- DE javasolt: angol v. német v. francia



Mellékletek a postai csomagba

• lsd. Tudnivalók pályázóknak c. 
dokumentum

Figyelem:
- aláírások
- idén CD-n is

- tevékenységi jelentés
- önéletrajzok
- legutóbbi kiadás hivatalos katalógusa



Milyen legyen a pályázati 
anyag?

• Jól megírt leírás
– SZAKMAI TARTALOM! – felesleges 
túl hosszúra nyújtani

• A költségvetés legyen 
egyensúlyban, a megfelelő
formátumban, összhangban a 
program tevékenységével és 
időbeosztásával

• Dokumentumok elkészítése 
időben



Információk

- Programkalauz (főbb, áttekintő
információk a Programról, annak 
területeiről)

- Tudnivalók pályázóknak (részletes 
leírás területenként)

- E-űrlap használati útmutató
- KultúrPont Iroda: telefon, e-mail, 
személyes konzultáció


