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A Kultúra Program céljai 
 

- A program célja, hogy erősítse az a kulturális teret, 
melyet Európa népei egymással is megosztanak, 
és ami a közök kulturális örökségen alapszik. 

 

- Ebben nyújt segítséget a tagállamok kooperációs 
tevékenységeinek fejlesztése, melynek 
segítségével így egy öntudatosabb európai 
állampolgárság alakulhat ki. 



A Kultúra Program lényege - 

kiemelten kezelt célok  

• Előmozdítani a kulturális szereplők nemzetközi 

mobilitását 

 

• Szorgalmazni a művészi, kulturális és 

művészeti alkotások nemzetközi körforgását 

 

• Előmozdítani a kultúrák közötti párbeszédet 

 

 



Ki vehet rajta részt?  

 Minden olyan kulturális szereplő, aki bejegyzett 
székhellyel rendelkezik egy, a programban résztvevő 
országban: 

• EU-tagállamok (27) 

• EFTA/EGT országok: Izland, Lichtenstein, 
Norvégia 

• Tagjelölt országok: Horvátország, Törökország, 
Macedónia, Szerbia,Montenegró, Bosznia-
Hercegovina, Albánia 



Mik az odaítélés feltételei? 

• A projekt tartalmaz igazi európai többletértéket? 

 

• Megfelel a program az előírt céljainak? 

(tervezés, kivitelezés, végrehajtás) 

 

• Erős kommunikációs terv? 

 

• Jelentős a nemzetközi vetülete? 



Hogyan jellemezhető egy sikeres 

program? 

• Eredeti, innovatív, kreatív 

• A programban résztvevő partnerek 

szakértelemmel és tapasztalattal 

rendelkeznek 

• A tevékenység releváns a célközönség 

tekintetében, erős a hatása a széles 

közönség felé 



Milyen területei vannak? 

- 1.1 Többéves együttműködési projektek 

- 1.2.1 Együttműködési projektek 

- 1.2.2 Műfordítási projektek (2013.02.06) 

- 1.3.5 Projektek harmadik országokkal  

- 1.3.6 Európai kulturális fesztiválok támogatása 

- 2. Éves és többéves működési támogatás  

- 3.2 Kultúrpolitika elemzésével foglalkozó 

szervezetek közötti együttműködés 

 



1.3.6 – Európai kulturális fesztiválok 

támogatása 

Kik pályázhatnak: 

• Állami vagy magán szervezetek 

• Hivatalosan bejegyzett a résztvevő országok 

egyikében 

• Fő tevékenysége a kulturális szférában zajlik 

(művészeti galéria, alapítvány, önkormányzat, kulturális 

egyesület, szimfonikus zenekar) 



1.3.6 – Európai kulturális fesztiválok 

támogatása 

• Már legalább öt alkalommal megrendezésre 

került 

• Legutóbbi kiadásban megjelent legalább 7, 

Programban részt vevő országból származó 

nem-nemzeti mű 

• Nonprofit elv 

 

 



1.3.6 – Európai kulturális fesztiválok 

támogatása 

Főbb pontok: 

• 0-12 hónap időtartam 

• elnyerhető: 100.000 euró évente 

(teljes költségvetés maximum 60%-a) 

• beadási határidő: 2012. december 5. 

• tevékenység kezdete: 2013. május 1. – 2014. 

április 30. között 



Kizárási feltételek 

 

• Csődeljárás, felszámolás 

 

• TB vagy adófizetési kötelezettségek hiánya 

 

• Csalás, korrupció 

 



A pályázás menete 

 

• elektronikus űrlap/„eForm” (Adobe 8.1.5) 

 

• elektronikus beadás + postai 

 

• az EU bármely hivatalos nyelvén 

 



A pályázás menete 

Elektronikus űrlap (2012. december 5 12:00) 

(Festivals_HU_Szervezet neve_AppForm.pdf) 

 

• Projekt részletes leírása (pdf, doc, docx, odt) 

 

• Erkölcsi nyilatkozat (pdf) 

 

• Költségvetési űrlap (xls, xlxs, ods) 



A pályázás menete 

Projekt részletes leírása (30.000 karakter) 

(Festivals_HU_Szervezet neve_ProjDesc) 

 

• Hozzáadott érték, programmal kapcsolatos 

relevancia, tevékenyég minősége 

• Projekt koncepció, célkitűzés, relevancia 

• Főbb tevékenységek, konkrét célkitűzései 

• Projekt lehetséges hatásait 

• Relevánsnak vélt részletek 

 



A pályázás menete 

Erkölcsi nyilatkozat: 

(Festivals_HU_Szervezet neve_DecHon) 

 

•Projektvezető jogi képviselője tölti ki és írja alá 

•Kért támogatás összege 

•Aláírt, szkennelt változat csatolása az űrlaphoz 

 

 

 

 



A pályázás menete 

Költségvetési űrlap: 

(Festivals_HU_Szervezet neve_Bud) 

 

•Szakkifejezések megfelelő definíciói (Programkalauz VI. 

fejezet Szószedet) 

 

•Költségvetési adatok = Fesztivál programja, kivitelezése 

 

•Minden összeget euróban 

 

 

 

 

 



A pályázás menete 

Pályázati csomag 

(2012. December 5-i postai bélyegző) 

 

• Hivatalos kísérőlevelet papíron (pályázó szervezet 

jogi képviselője) 

• Pendrive, CD-ROM (minden szükséges 

dokumentummal) 

• Posta/ Futárszolgálat/ Személyesen 



A pályázás menete 

Pendrive, CD-ROM tartalma: 
 

• Aláírt tervezett költségvetési űrlap (Total 

estimated budget) 

• Szervezet jogállását igazoló űrlap 

• Banki azonosító űrlap  

• Pénzügyi alkalmassági  űrlap (60.000 euró felett) 

• Utolsó lezárt pénzügyi év mérlege és eredmény 

kimutatása (60.000 euró felett) 

 



A pályázás menete 

 

• Az elmúlt két év tevékenységi jelentései (60.000 

euró felett) 

• Megvalósításért felelős személyek szakmai 

önéletrajza (60.000 euró felett) 

• A fesztivál kiadásának legutóbbi hivatalos 

katalógusa 

 


