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VVééggee  aa  KKuullttúúrraa  22000000--nneekk  ––  jjöönn  aazz  úújj  kkeerreettpprrooggrraamm  

 

Megújul az EU kulturális keretprogramja. Az Európai Bizottság már 2004 nyarán 

elfogadta a Kultúra munkacímen emlegetett következő kulturális keretprogram javaslatát. Az új 
keretprogram az Európai Unió 2007-2013-ra összeállított, az oktatási, ifjúsági, kulturális és 
audiovizuális területeket felölelő programcsomagjának része lesz. Az új keretprogramok 
összköltségvetéséről, majd ezt követően a programok részleteiről várhatóan 2006 őszén születik 
megállapodás. 

 

 

MMiibbeenn  mmááss  aa  KKuullttúúrraa  pprrooggrraamm??  

Lesznek változások és lesznek ismerős elemek. Az Európai Bizottság igyekszik 
felhasználni a Kultúra 2000 program tanulságait: átveszi a jól működő elemeket, megváltoztatja a 
rosszul vagy nem elég jól működőket. Több elemző tanulmány készült a Kultúra 2000-ről, a 
kulturális területen dolgozók, a kultúra iránt érdeklődők pedig nyílt internetes fórumon 
mondhatták, küldhették el véleményüket, javaslataikat a Bizottságnak. 

A Kultúra elődjénél átfogóbb programot kínál. Három nagy célkitűzés áll a program 
középpontjában:  

− a kulturális szektorban dolgozók nemzetközi mobilitásának elősegítése,  

− a műalkotások és kulturális javak nemzetközi áramlásának ösztönzése, 

− a kultúraközi párbeszéd ösztönzése a tagállamok között. 
A keretprogram célja átfogni az egész kulturális ágazatot, erősítve az európai szintű kulturális 
együttműködést, ezáltal (az alkotók elképzelése szerint) az európai azonosságtudatot is. 
 
Az új keretprogram három fejezetből áll majd: 

− kulturális együttműködések, 

− európai jelentőségű és méretű kulturális szervezetek, 

− tanulmányok, a kulturális együttműködéssel kapcsolatos információk gyűjtése és 
terjesztése. 

Ezek közül az első fejezet lesz a Kultúra 2000 rövid és hosszú távú támogatásainak „utóda”. 

Tervezői szeretnék, ha az új program „felhasználóbarát”, azaz átlátható, könnyebben érthető 
lenne, ezért az űrlapok egyszerűsítését, a támogatások odaítélésének átláthatóbbá tételét, illetve 
az elszámolások egyszerűsítését ígérik. 

 
 

MMeekkkkoorraa  lleesszz  aa  ppáállyyáázzhhaattóó  öösssszzeegg??  

A keretprogram előterjesztői 400 millió eurót szeretnének a 2007. és 2013. közötti 
időszakra. A határozattervezetet az Európai Parlament első olvasatban már megtárgyalta és 
elkészült a kompromisszumos javaslat. 2006. május 18-án, az Oktatási, kulturális és ifjúsági 
miniszterek tanácsülésén politikai megállapodás született a programtervezetről. Ezután további 
feladat lesz az új keretprogramok (a kultúrán kívül megújul az oktatási, az audiovizuális és az 



ifjúsági terület keretprogramja is) költségvetését összeegyeztetni a 2005. novemberében felvázolt 
Pénzügyi Perspektívával (az EU 2007. és 2013. közti keret-költségvetésével). 

 

MMiikkoorr  ppáállyyáázzhhaattuunnkk??  

Hamarosan. Mivel jelenleg még nincs döntés a keretprogram teljes költségvetéséről, így az 

egyes évekre szóló pályázati kiírások sem jelenhetnek meg. Optimista becslések szerint 2006. 
késő őszére – 2007. elejére várható az új Kultúra-keretprogram első pályázati felhívása.  

Amint kialakul a keretprogram normális működése, továbbra is érvényes lesz a Kultúra 2000-ben 
már megszokott gyakorlat: adott évben megkezdendő programokra mindig a megelőző év őszén 
kell benyújtani a pályázatokat. Az új keretprogramban is évente egy pályázati felhívást 
terveznek. 

 

 

MMiirree  lleehheett  ppáállyyáázznnii??  

A kulturális együttműködések között továbbra is megkülönböztetnek majd hosszabb és 

rövidebb távú együttműködéseket, harmadik országokkal tervezett programokat és különleges 
akciókat – ez utóbbiakra példa lehet az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat vagy a 2001-
es Verdi-év. 

 

 

MMiikk  aazz  úújj  ffeellttéétteelleekk??  

Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága (DGEAC) honlapján található 
határozat-tervezet szerint a hosszú távú együttműködésekre legalább hat ország legalább hat 
kulturális szervezetének kell összefognia, rövid távon pedig legalább három ország legalább 
három szervezetének. A közösségi támogatás aránya mindkét esetben legfeljebb 50% lehet. 

Rövid távú együttműködésekre pályázatonként 60.000 és 200.000 euró közötti összeg kérhető, a 
hosszabb távúakra legfeljebb évi 500.000 euró, legfeljebb öt évre. A speciális kulturális akciók 
körében marad az Európa Kulturális Fővárosa program, a különböző európai kulturális díjak, a 
harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel közös programok stb. 

 

 

KKiihheezz  ffoorrdduullhhaattookk  aa  ppáállyyáázzaattookkkkaall  kkaappccssoollaattoossaann??  

Továbbra is működik a nemzeti információs pontok hálózata (Cultural Contact 
Points, CCPs), ennek magyarországi tagja a KultúrPont Iroda. 

 

 

 



 

BBőővveebbbb  iinnffoorrmmáácciióó::  

aazz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáágg  OOkkttaattáássii  ééss  KKuullttuurráálliiss  
FFőőiiggaazzggaattóóssáággaa  ((DDGGEEAACC))  hhoonnllaappjjáánn::  

http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/LexUriServ/site/hu/com/2004/com2004_0469

hu01.pdf 

 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/ne

wprog/index_en.html 

 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions

/after_2006/after2006_fr.html 

 

KKuullttúúrrPPoonntt  IIrrooddaa::  

http://www.kulturpont.hu/eu_palyazatok/k2007.php 

 

 

 

 

 
KultúrPont Iroda 

H-1075 Budapest 

Kazinczy u. 24-26. 

T: +36-1-413-7565 

F: +36-1-413-7574 

E: info@kulturpont.hu 

 

 

 


