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Kultúra 2000: 
az utolsó kiírás 

 



Utoljára pályázhatnak a kulturális szervezetek a Kultúra 2000 program keretében 
európai uniós forrásra. A 2006-ra szóló pályázati felhívás beadási határideje 2005. 
októberében jár le és összesen 28 millió euró áll a pályázók rendelkezésére. 

 

Lezárul a Kultúra 2000 

A Kultúra 2000 keretprogram a 2000. és 2006. közötti időszakban támogatja az Európai 
Unióban működő kulturális szervezeteinek nemzeti összefogásban megvalósuló 
programjait, ötleteit. Eredetileg négy évre hozták létre, majd meghosszabbították, hogy 
szinkronban legyen az Európai Unió többéves, közösségi költségvetésével. A 2005. július 
12-én megjelentetett, 2006-ra szóló pályázati felhívás az utolsó a keretprogramban. 2007. 
és 2013. között egy új, a jelenlegi program tanulságait felhasználó keretprogram fut majd, 
melynek ideiglenes címe Kultúra 2007. 

Ki pályázhat 2006-ban? 

Jogi személyiségű, fő tevékenységként kultúrával foglalkozó szervezetek pályázatait 
várják, nemzetközi összefogásban (minimum 3-5 ország szervezetei) megvalósítandó 
elképzelésekre, a programban részt vevő országokból. Ezek: 

 az Európai Unió 25 tagállama (Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, 
Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, 
Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, 
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, 
Szlovénia); 

 a három EGT/EFTA ország (Izland, Liechtenstein és Norvégia); 

 a csatlakozó országok: Bulgária és Románia; a tagjelölt Törökország (utóbbi akkor, 
ha a pályázati határidőig ténylegesen aláírja a Kultúra programhoz csatlakozás 
dokumentumait). 

Mire lehet pályázni? 

A korábbi évekhez hasonlóan pályázatok a vizuális művészet, az előadóművészet, a 
kulturális örökség, valamint a könyvek, olvasás és műfordítás témakörökben nyújthatók 
be. A pályázat lehet rövid távú (0-12 hónap alatt megvalósuló), ekkor legalább 3, a 
Kultúra 2000 programban szereplő ország szervezeteinek kell együttműködniük; illetve 
hosszú távú (24-36 hónapos), itt 5 ország a minimálkövetelmény. 

A rövid távú pályázatokat 2005. október 17-ig, a hosszú távúakat 2005. október 28-ig 
lehet beküldeni. 

Mekkora a keretösszeg? 

A 2006-ban támogatandó projektekre kb. 28 millió eurót különítettek el, ebből kb. 14,5 
millió a rövid és kb. 13,5 millió a hosszú távú programok része. 

 

És mennyit kérhet egy pályázó? 

Az egyes projektekre kérhető támogatás 50.000 euró és 900.000 euró között változhat (a 
minimális költségvetésű rövid távútól a maximális költségvetésű hosszú távúig), ez a 
támogatás a projektek költségvetésének 50-60%-a lehet. (Tehát a projekt-költségvetések 



100.000 euró és 1,5 millió euró között változhatnak). Az ettől eltérő költségvetésű, vagy 
nem nullszaldós projekteket formai hiba miatt kizárják. 

 

Mennyi pénzt kell egy-egy szervezetnek előteremtenie? 

Ahogy a kérhető támogatásoknál, úgy a szervezetenkénti hozzájárulásoknál is van egy 
minimumküszöb: a szervezet legalább projektje összköltségvetésének 5%-ával vehet 
részt, és a természetbeni hozzájárulások nem megengedettek. A minimál-költségvetés 
5%-a 5 ezer euró. 

A nyertes magyar szervezetek a Nemzeti Kulturális Alapprogram jóvoltából 2003. óta 
meghívásos pályázaton kérhetik ezen 5%-ot (illetve, ha társszervezők, akkor 10%-ot), 
tehát elméletileg a minimumküszöb nem lehet a magyar szervezetek részvételének 
akadálya. 

Főszervező – társszervező – partner 

A pályázaton háromféleképpen vehet részt egy kulturális szervezet: 

- a főszervező tölti ki és adja be a pályázati űrlapot, ő koordinálja a program 
lebonyolítását, vele köt az EU Bizottsága szerződést, az ő bankszámlájára érkezik a pénz 
(melynek egy részét továbbítja a társszervezőkhöz) - és ő számol el végül a kapott 
összeggel; 

- a társszervezők aktív szakmai részvételükkel és anyagi felelősségvállalásukkal segítik a 
program megvalósulását, jelentőségük a főszervezőével egyenértékű; 

- a partnereknél nincs anyagi szerepvállalás és a támogatásból sem részesednek; a fő- és 
társszervezőktől függ, milyen mértékben vesznek részt a programban. 

 

Mi kell a sikeres pályázathoz? 

Egy jó ötlet; tömör, de a lényeges tudnivalókat bemutató programleírás; harmonikus 
együttműködés a társszervezetekkel; átgondolt programtervezés és –lebonyolítás – és az 
európai többletérték, valami plusz, amihez az európai közösség nem jutna a program 
nélkül. 

Hogyan zajlik az elbírálás? 

Közösségi programról van szó, a pályázatokat közvetlenül Brüsszelbe kell beküldeni. Az 
értékelés két körös, hiánypótlásra sajnos nincs lehetőség. Először a formai szempontból 
megfelelő anyagokat válogatják ki, majd ezeket (várhatóan 2006. februárjában) a 
független szakértőkből álló zsűri elé terjesztik. A zsűri pontrangsort állít fel, ez alapján 
terjesztik be a támogatásra javasolt programok listáját a Kultúra 2000 program irányító 
testületének. A testület javaslatát az Európai Parlament 2006. márciusában véleményezi 
(droit de regard), majd ennek figyelembevételével dönt az Európai Bizottság a 
támogatások sorsáról. A pályázókkal írásban közlik az eredményeket, várhatóan 2006. 
májusában. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBőővveebbbb  iinnffoorrmmáácciióó::  

 

KultúrPont Iroda 

info@kulturpont.hu 

http://www.kulturpont.hu/eu_akt.php 

1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26. 

T: 413-7565 

F: 413-7574 

 

 

 

 

 

 


