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Az Európai Unió kulturális 
pályázatai 2008-ra: kulturális díjak 

gondozása 
 



EU Kultúra keretprogram: kulturális díjak gondozása 

 

Az Európai Bizottság 2007. július 17-én jelentette meg EAC 17/07 számú pályázati felhívását az Európai 
Irodalmi Díj gondozására, illetve 2007. augusztus 10-én tette közzé DGEAC 03/07 számú felhívását az 
Európai Unió Kortárs Építészeti Díja kezelésére. Az alábbiakban e felhívásokat foglaljuk össze; a keretprogram 
2008-ra szóló többi felhívásáról külön-külön összefoglalókat készítünk. 

Ki pályázhat? 

Azok a jogi személyiségű kulturális szervezetek és kisvállalkozások pályázhatnak, amelyek 
székhelye a keretprogramban részt vevő országok egyikében van. A programban az EU tagállamai, 
az EFTA országai, valamint Horvátország és Törökország vesz részt, illetve tárgyalások folynak 
Macedóniával, Szerbiával és a Nyugat-Balkán országaival. 
A projekt-pályázatoknak nullszaldósaknak kell lenniük. 

Milyen területről adható be pályázat? 

A felhívás természetéből adódóan e felhívásokra az irodalom, illetve az építészet területén 
tapasztalattal rendelkező szervezetek pályázatait várják. 

Milyen típusú projektekre kérhető támogatás? 

Az EU irodalmi díjának kezelése a díjra való felhívás megjelentetését és terjesztését, a beérkező 
pályázatok kezelését, a nyertes kiválasztását és a díjátadó ünnepség megszervezését jelenti a 2007 és 
2013 közötti időszakban. A díj évente adható át; az első év tapasztalatai alapján az EU Bizottság 
fenntartja magának a jogot, hogy esetleg új pályázaton más kezelő szervezetet válasszon. 
Az EU építészeti díjának kezelése a díjra való felhívás megjelentetését és terjesztését, a beérkező 
pályázatok kezelését, a nyertes kiválasztását és a díjátadó ünnepség megszervezését jelenti a 2009 és 
2013 közötti időszakban. A díj kétévente adható át; az első év tapasztalatai alapján az EU Bizottság 
fenntartja magának a jogot, hogy esetleg új pályázaton más kezelő szervezetet válasszon. 
Mindkét pályázathoz külön felhívás, űrlap és részletes ismertető készült. 

Mekkora összeg kérhető pályázatonként? 

Az EU irodalmi díjának illetve az EU építészeti díjának kezelésére évi 200 ezer euró kérhető. 

Mekkora önrész szükséges a pályázáshoz? 

Mind az EU irodalmi díjának, mind az EU kortárs építészeti díjának kezelésével kapcsolatos 
költségek legalább 40%-át a pályázónak kell fedeznie. 

Hány pályázatot támogatnak majd egész Európában? 

Az EU irodalmi díjának és az EU építészeti díjának kezelésére egy-egy szervezetet választanak 
majd ki. 



Mekkorák a keretösszegek az egyes pályázatokon 2008-ra? 

Mindkét díj kezelésére évi 200-200 ezer euró kérhető. 

Mettől meddig tarthatnak az egyes projektek? 

Az EU irodalmi díjának 2007-es kezelése legkésőbb 2007. november 15-ig kezdődhet és 2009. 
február 14-ig tarthat. 
Az EU kortárs építészeti díjának 2009-es kezelése legkésőbb 2008. június 30-ig kezdődhet és 2009. 
szeptember 29-ig tarthat; 

Mik a beadási határidők? 

Az EU irodalmi díjának kezelésére kiírt pályázat határideje: 2007. október 12. 
Az EU kortárs építészeti díjának kezelése esetében 2007. november 9. a határidő. 

Mikorra lesz eredmény? 

Az EU kortárs építészeti díjának kezelése esetében: 2008 első negyedévében, az EU irodalmi 
díjának kezelése esetében már 2007 év végén várható eredmény. 
Adott pályázattípus valamennyi pályázóját egyszerre, a döntéshozatali eljárás végén értesítik 
eredményéről. 

Ki kezeli a pályázatokat? 

Az EU irodalmi díjának és az EU építészeti díjának kezelésére beadandó pályázatokat az Európai 
Unió Bizottsága kezeli. 

Ki bírálja el a pályázatokat? 

A pályázatok elbírálását Brüsszelben szervezi meg a pályázat kezelője; a pályázatok szakmai 
elbírálását egy szakértői adatbázisból kiválasztott független szakértők végzik. Az adatbázis 
frissítésére 2007 őszén pályázatot kíván megjelentetni a Bizottság. 

Magyarországon hol kapok segítséget a pályázatokkal kapcsolatban? 

Az úgynevezett Kulturális kontaktpont (Cultural Contact Point – CCP)-hálózat magyar tagja a 
KultúrPont Iroda. Munkatársaink a pályázással kapcsolatos technikai kérdésekben állnak az Önök 
rendelkezésére. 

Hol találhatók a pályázati űrlapok? 

Az űrlapok és a pályázáshoz szükséges egyéb írásos segédanyagok (a pályázati felhívások szövege, 
részletes ismertetők, kitöltési útmutatók) a pályázat kezelőinek honlapján, illetve Magyarországon 
a KultúrPont Iroda honlapján érhetőek el: 
 
http://www.kulturpont.hu/eukulturapalyazat



Bővebb információ: 

 

A KultúrPont oldalán: 

http://www.kulturpont.hu/eukulturapalyazat 

 

Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális 
Főigazgatósága honlapján: 

http://ec.europa.eu/culture/eac/how_particip2007/pa
rticip2007_en.html 

 

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség honlapján:  

http://eacea.cec.eu.int/culture/calls2007/index_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KultúrPont Iroda működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága 
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium. 


