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ÖÖsssszzeeffooggllaallóó  

A Kultúra 2000 keretprogramban 2006-ra beadott pályázatok értékeléséről 

A keretprogram javarészt nemzetközi összefogáson alapuló pályázati elképzeléseket támogat. A 
2006-ra szóló felhívásra beadott 699 pályázat értékelése nemrég fejeződött be, a támogatást nyert 
szervezeteket levélben értesítették. Az eredmények közzététele 2006. végére várható, a 
szerződéskötések befejeződése után. 

AA  KKuullttúúrraa  22000000--rrőőll  rröövviiddeenn  

A Kultúra 2000 az Európai Unió egységes kulturális keretprogramja. Célja a nemzetközi (európai) 
összefogásban megvalósuló kulturális együttműködések támogatása a 2000. és 2006. közötti 
időszakban. A keretprogramban 30 ország szervezetei vehetnek részt (EU, EFTA, Bulgária, 
Románia). Pályázni az előadóművészetek, a vizuális művészetek, a kulturális örökség, illetve a 
könyvek, olvasáskultúra népszerűsítése, műfordítás területén lehet. Időtartamuk szerint a 
pályázatokat rövid vagy hosszú távúnak nevezzük (0-12 illetve 24-36 hónap alatt megvalósulók); 
projektenként 50.000 euró és 900.000 euró közötti támogatási összeg kérhető (ez típustól függően 
50-60%-os támogatást jelent). A keretprogram összköltségvetése 236,5 millió euró, ebből évente 
28-31 millió euró nyerhető el támogatásként. 

 
A Kultúra 2000 keretprogram 2006-ra szóló pályázati felhívását 2005. július 12-én tették közzé 
(Hivatalos Lapok C 172/14), a felhívásban megjelent pályázati naptár szerint a pályázat 
lebonyolításának menete a következő: 

2005. október 17.: az egyéves és műfordítási projektek pályázati beadási határideje; 
2005. október 28.: a többéves együttműködési megállapodáson alapuló projektek és a 
harmadik országokkal megvalósítandó projektek pályázati beadási határideje; 
2006. február: a pályázatok elbírálásának befejezése és konzultáció a Kultúra 2000 
irányító testületével; 
2006. március: az Európai Parlament véleménye és döntés; 
2006. május: az eredmények írásbeli közlése a pályázókkal. 

Eddigi információink szerint az elbírálás menete nagyjából követi az előzetes ütemtervet. 

AAzz  éérrttéékkeellééss  mmeenneettéérrőőll  

Szakértői csoportok – értékelő bizottság 

A formai szűrőn túljutott pályázatokat a szakmai zsűri 2006. február 20. és 25. között értékelte 
Brüsszelben. 
A keretprogramban részt vevő országok kulturális minisztériumai által jelölt szakértők hét 
csoportban végezték a pályamunkák értékelését. Két-két csoport a kulturális örökség illetve az 
előadóművészeti témájú pályázatokat, egy-egy pedig a vizuális művészeti, a műfordítói és az 
olvasáskultúrát népszerűsítő pályázatokat bírálta. 
 
Értékelési módszerek 

A saját csoportjában minden szakértő minden pályázati anyagot elolvasott és értékelte annak 
kulturális és technikai minőségét (a Bizottság tisztviselői által készített űrlap segítségével). Azt 
vizsgálták, mennyiben felelt meg az adott anyag a Kultúra 2000 általános alapelveinek, illetve 
szűkebb kulturális területe prioritásainak. A következő tíz szempont volt ebben segítségükre: 
 

1. európai kulturális hozzáadott érték (erről bővebben lásd: 
http://www.kulturpont.hu/addedvalue.php); 
2. a pályázati anyag minősége; 
3. a projektben szereplő kulturális szervezetek szakmai kompetenciája és 
működőképessége; 
4. a pályázat hatása a közönségre, nyilvánosság; 



5. a projekt által érintett társadalmi kérdések; 
6. a tervezett programok és költségvetés átláthatósága; 
7. mennyire eredeti, innovatív és kreatív a projekt megközelítése, perspektívái, 
módszerei vagy az együttműködés természete szempontjából; 
8. mennyire kötődik a pályázat az előzetesen kiemelt általános témákhoz (állampolgárok 
megszólítása, új technológiák/médiumok alkalmazása, hagyomány és innováció); 
9. a pályázat általános kulturális értéke, minősége; 
10. a fenti szempontokat figyelembe véve javasolják-e a szakértők az adott projekt 
támogatását (igen/nem/ha van rá keret). 
 

 
A pontszámok megállapítása 

Pontokat az első 9 szempontnál adhattak, a maximális összpontszám 140 volt. A szakértők külön 
lapon egyéb megjegyzéseket is fűzhettek az értékeléshez. 
Mivel a rövid és hosszú távú programok között mennyiségi eltérések vannak (időtartam és kért 
összegek), ezért eltérő módon zajlott az értékelésük is. 

A rövid távú pályázatok mindegyikét két független szakértő értékelte párhuzamosan. Ha a két 
javasolt pontszám eltérése 20 vagy több pont volt, egy harmadik szakértőt is értékelésre kértek, 
végül az adott pontszám a két, egymáshoz közelebb eső értékelés pontszámának átlaga volt. 

A hosszú távú pályázatoknál minden anyagot három szakértő értékelt külön-külön, a végső 
pontszám ezen eredmények átlaga volt. Ha a három pontszám különbsége állandó volt, akkor 
egy negyedik értékelést is kértek a tendencia megállapítására. 

A pályázatok száma 

567 egyéves és 134 két- vagy hároméves pályázatot nyújtottak be a pályázók eredetileg, ezeknek 
15,45%-a formai hiba miatt kiesett az első rostán. A szakértői csoportok elé végül összesen 591 
pályázati anyagot terjesztettek értékelésre.  
 
Megjegyzés: 
A 2006-ra szóló részletes pályázati ismertetőben csak hozzávetőlegesen szerepel a támogatandó 
pályázatok száma. A beadott pályázatok közül támogatásra javasoltak száma ennek alatta marad, 
ha kimerül a rendelkezésre álló pénzkeret (ezt a keretösszeget is tartalmazza a pályázati 
ismertető). 
 
A kiválasztást végző bizottság 

Azt, hogy végül mely pályázati anyagokat terjesztettek az Irányító Bizottság (Management 
Committee) elé, az „Oktatási, audiovizuális és kulturális végrehajtó ügynökség” (Executive 
Agency) hivatalnokaiból álló válogató-bizottság döntötte el 2006. március 13-i ülésén, a szakértők 
véleménye alapján. 
 
Az Irányító Bizottság (Management Committee) 

A Kultúra 2000 Irányító Bizottsága 2006. április 3-i ülésén foglalkozott az előterjesztett pályázati 
anyagok értékelésével, majd a rangsorolt anyagokat és véleményét megküldte az Európai 
Parlamentnek betekintésre. 
 
Droit de regard 

Az Európai Parlament egyhónapos betekintési joggal (droit de regard) rendelkezik a Kultúra 2000 
döntéshozatali eljárásában; az egy hónap leteltével kerül vissza az anyag az Európai Bizottság 
Oktatási és Kulturális Főigazgatósága Kultúra 2000 főosztályára. A nyerteseket végül (közvetlen 
levél vagy fax formájában) 2006. májusában értesítik az eredményről. 
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KultúrPont Iroda:  

1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26. 

(06 1) 413-7565 

info@kulturpont.hu 
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