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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 



1.2.2 – Műfordítási projektek 

Kik pályázhatnak: 

• Kiadók vagy Kiadó csoportok 

• Hivatalosan bejegyzett a résztvevő országok 

egyikében 

• Fő tevékenysége a kulturális szférában zajlik 

• „Nonprofit elv” 

 



1.2.2 – Műfordítási projektek 

Főbb pontok: 

• 0-24 hónap időtartam 

• elnyerhető: 2.000 – 60.000 euró évente 

 (az elszámolható ktg-ek legfeljebb 50%-a) 

• beadási határidő: 2013. február 6. 

• tevékenység kezdete: 2013. szeptember 1. – 

2014. augusztus 31. között 



1.2.2 – Műfordítási projektek 
 

Milyen projektek támogathatóak: 

• Minimum egy, de maximum 10 mű  

• Csak fordítási költségek 

• Szépirodalmi művek támogathatóak 

• Eredeti szerző a Programban résztvevő egyik 

ország állampolgára 

• Mű korábban már publikálva volt, és nem volt 

lefordítva a célnyelvre 



A pályázás menete 

 

• Elektronikus űrlap/„eForm” (Adobe 8.2) 

 

• Elektronikus beadás + postai 

 

• Az EU bármely hivatalos nyelvén 

 



A pályázás menete 

Elektronikus űrlap (2013. február 6 12:00) 

(CLTP_HU_Szervezet neve_AppForm.pdf) 

 

• A pályázó jogi képviselője által aláírt felelős 

nyilatkozat  

• Nyilatkozat a fordítandó művekről 

• Költségvetési űrlap 



A pályázás menete 

A pályázó jogi képviselője által aláírt felelős 

nyilatkozat  

(CLTP_HU_Szervezet neve_DecHon) 

 

•A pályázó jogi képviselője tölti ki és írja alá 

•Kért támogatás összege 

•Aláírt, szkennelt változat csatolása az űrlaphoz 

 



A pályázás menete 

Nyilatkozat a fordítandó művekről: 

(CLTP_HU_Szervezet neve_Decworks) 

 

•A pályázó jogi képviselője tölti ki és írja alá 

•Szkennelt verzió 

 

 

 



A pályázás menete 

Költségvetési űrlap: 

(CLTP_HU_Szervezet neve_Budget) 

 

•Szakkifejezések megfelelő definíciói (Programkalauz VI. 

fejezet Szószedet) 

 

•Költségvetési adatok 

 

•Minden összeget euróban 

 

 

 

 

 



A pályázás menete 

Pályázati csomag (2013. Február 6-i postai bélyegző) 

 

• Előírt dokumentumok papír alapon történő beküldése 

• Pendrive, CD-ROM (minden szükséges 

dokumentummal) 

• Postai úton (postabélyegző, 2013.02.06.)  

• Személyesen (16:00-ig) 



A pályázás menete 

Papír alapon kell beküldeni: 
 

• A pályázó jogi képviselője által aláírt hivatalos 

kísérőlevél (Kért összeg) 

 

• A fordítani kívánt könyv(ek) egy példánya 

 

• A pályázati anyag angol nyelvű ellenőrző listája  

 



A pályázás menete 

Pendrive, CD-ROM tartalma: 
 

• Szervezet jogállását igazoló űrlap 

• Pénzügyi azonosító űrlap  

• A fordításért felelős személyek önéletrajza 

• A projekt végrehajtásáért általában felelős 

személyek önéletrajza 

• A pályázó elmúlt két évi tevékenységi jelentése 



A pályázás menete 

 

• Bármilyen egyéb, a pályázatot segítő anyag 

(sajtómegjelenés, katalógus, stb) 

• Egyéb azonosító dokumentumot, amely bizonyítja 

a projekt tevékenységének kezdetét, (2013/02/06 

és 2013/09/06 között) 

• Különösen indokolt esetben a fordítandó könyv 

fénymásolatát 



További információ 

 

KultúrPont Iroda 

1082 Budapest, Kisfaludy u. 32. 

Telefon: 06-1-266-2837 

www.kulturpont.hu 

info@kulturpont.hu  

 

http://www.kulturpont.hu/

