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Előadó: Jurás Lívia 

 A Kultúra 2000 program folytatása 

 

 Az Európai Unió Tanácsának határozata hozta 

létre és a 1855/2006/EK számon a Hivatalos Lap 

L372 számában jelent meg, 2006. december 27-én 



CÉL 

az európai jelentőségű, nemzetközi 

együttműködésben megvalósuló kulturális 

programok támogatása 

 

átfogni az egész kulturális ágazatot, 

erősítve az európai szintű kulturális 

együttműködést, ezáltal (az alkotók 

elképzelése szerint) az európai 

azonosságtudatot is. 



A PROGRAM KÖZÉPPONTJÁBAN 

HÁROM CÉLKITŰZÉS ÁLL 
A kulturális szektorban dolgozók 

nemzetközi mobilitásának elősegítése. 

 

A műalkotások és kulturális javak 

nemzetközi áramlásának ösztönzése. 

 

A kultúraközi párbeszéd ösztönzése a 

tagállamok között. 



AZ ÚJ KERETPROGRAM 

HÁROM FEJEZETBŐL ÁLL 

 1. Kulturális együttműködések támogatása, (a Kultúra 
2000 rövid és hosszú távú támogatásainak utóda) 

 

 2. Európai jelentőségű és méretű kulturális 
szervezetek támogatása,  

 

 3. Tanulmányok készítésének, valamint a kulturális 
együttműködéssel kapcsolatos információk 
gyűjtésének és terjesztésének támogatása.  

 

Összköltségvetés a 2007. és 2013. közötti időszakra 
354 millió euró  



FELTÉTELEK 

 Hosszú távú együttműködések, 3-5 év: 

    legalább hat ország legalább hat kulturális 
szervezet 

    200.000 és 500.000 euró/év, legfeljebb 5 évre 
 

 Rövid távú együttműködések, 0-24 hónap:  

   legalább három ország legalább három szervezet 

   50.000 és 200.000 euró/év 

 

A közösségi támogatás aránya mindkét 
esetben legfeljebb 50% lehet. 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=9715


AZ EU KULTÚRA (2007-2013) 

KERETPROGRAMJÁNAK AKTUÁLIS 

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 

 

Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális 

Főigazgatósága (DGEAC), illetve az Oktatási, 

Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 

Ügynökség (EACEA) évente teszi közzé a 

Kultúra Program (2007-2013) éppen aktuális 

pályázati felhívásait.  



1. TERÜLET: 

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK   

TÁMOGATÁSA 

 EACEA/23/07 PÁLYÁZAT – KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA: 

 Beadási határidő: 2007. október 31. (1. lépcső) 
 1.1 TERÜLET - TÖBBÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

PROJEKTEK 
 1.2.1 TERÜLET – EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK 
 PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ ORSZÁGOK: 
    Az Európai Unió 27 tagállama, az EGT országok (Izland, 

Liechtenstein, Norvégia), a tagjelölt országok (Horvátország, 
Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, az 
országnak a Programban való részvételéről szóló egyetértési 
megállapodás megkötésétől függően); a Nyugat Balkán országai 
(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szerbia, Koszovót 
is beleértve (az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. határozata 
szerint)), mindegyik felsorolt ország esetében a Programban való 
részvételéről szóló egyetértési megállapodás megkötésétől 
függően. 



KÉTLÉPCSŐS PÁLYÁZATI RENDSZER 

1. lépcső: 

 - a projekt leírása, 

 - becsült költségvetés tömör bemutatása (mellékletek nélkül), 

 - a részt vevő szervezetek bemutatása 

 - a társszervezők nyilatkozatait, szakmai beszámolóikat, a projektért 
felelős személyek szakmai önéletrajzát, 

 - a szervezetek között létrejött együttműködési megállapodást 

2. lépcső 

 - a projekt-költségvetést részletező mellékleteket, 

 - a szervezetek jogállásáról szóló adatlapot, 

 - a banki azonosító űrlapot, 

 - a szervezet pénzügyi alkalmasságát tanúsító űrlapot, 

 - a mérleget és eredmény kimutatást, 

 -  a független könyvvizsgálói jelentést. 
 

A második lépcső dokumentumainak beküldésére az Ügynökség kérésétől 
számított egy hónapjuk van a pályázóknak.  

A tervek szerint 2008 májusára várható a támogatást nyert szervezetek 
értesítése.  



CÉLKITŰZÉSEK 

 Az alkotók, a kulturális élet szereplői és a résztvevő 
országok kulturális intézményei közötti kulturális 
együttműködés fejlesztésével hozzájárul az európai 
polgárok közös kulturális örökségen alapuló kulturális 
térségének előmozdításához, annak érdekében, hogy 
elősegítse az európai polgári azonosságtudat 
kialakulását. 

 A program a kulturális ágazat egészét átfogja, arra 
törekedve, hogy európai szintű, fenntartható 
kulturális együttműködéshez vezető szinergiákat 
hívjon életre azáltal, hogy elősegíti a kultúra területén 
dolgozók határokon átívelő mobilitását, a művek, 
valamint a művészeti és kulturális termékek országok 
közötti áramlását és a kultúrák közötti párbeszédet. 



A PÁLYÁZÓ 

állami vagy magánszektorban működő, 

jogi státusszal rendelkező szervezet, melynek fő 

tevékenysége a kulturális szférába tartozik, 

bejegyzett székhelye a programban részt vevő 

országok egyikében van.  



ODAÍTÉLÉSI FELTÉTELEK 

 mennyire képes a projekt valódi európai hozzáadott értéket 
teremteni 

 

 - a tevékenység relevanciája a Program konkrét célkitűzései 
szempontjából 

 

 - a javasolt tevékenységeket mennyire magas színvonalon 
tervezték meg, és mennyire sikeresen lehet kivitelezni 

 

 - a koordinátor és a társszervezők közötti partnerség 
színvonala 

 

 - mennyire képesek a tevékenységek olyan eredményeket 
előállítani, amelyek megvalósítják a Program célkitűzéseit 

 

 - a javasolt tevékenységek eredményeit mennyire fogják 
megfelelően kommunikálni és elősegíteni 

 

 - a tevékenységek mennyire tudják megteremteni a megfelelő 
szintű fenntarthatóságot 



1.1 TÖBBÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

PROJEKTEK (3-5 ÉV)  

CÉL 

 A kulturális élet szereplői közötti fenntartható, 
szervezett együttműködés kialakítása. 

 Tárgya: 
    Egy vagy több ágazatra vonatkozhat, de minden 

esetben egy közös átfogó célkitűzést kell 
követniük, amely egy együttműködési 
megállapodáson alapul. (A programban részt 
vevő országok valamelyikében érvényes jogi 
formulával rendelkező közös dokumentum, 
amelyet minden érintett kulturális szereplő 
aláír.) 

 Hat különböző ország legalább hat kulturális 
szervezet. 

 Évi 200.000 – 500.000 euró 
 Időszak: 2008. december 1-je előtt meg kell 

kezdődnie és 2013. november 30-ig véget kell 
érnie. 


