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EU Kultúra keretprogram: rövid és hosszú távú együttműködések 
2008-ban 

 

Az Európai Bizottság 2007. augusztus 7-én jelentette meg EACEA 23/07 számú pályázati felhívását 
a nemzetközi összefogásban zajló rövid és hosszú távú európai projektek támogatására. Az 
alábbiakban e felhívást foglaljuk össze; a keretprogram 2008-ra szóló többi felhívásáról külön-külön 
összefoglalókat készítünk. 

Mi a legfőbb változás a legutóbbi pályázathoz képest? 

Újdonság a kétlépcsős pályázati rendszer bevezetése: az első lépcső határidejére a projektet 
bemutató szöveges űrlapot, illetve a költségvetés-tervezet alap-dokumentumát kell beadni, 
néhány alapvető melléklettel (pl. szakmai önéletrajz, a szervezet beszámolói). A második 
lépcsőben kell csatolni a különböző igazoló űrlapokat (pl. banki azonosító, a szervezet 
jogállását igazoló iratok, a költségvetés bontása stb.) A második lépcsőben már csak az 
értékelő bizottság által javasolt pályázók vesznek részt; közülük választják aztán ki a 
támogatottakat. 
Megszűnt az 5%-os minimumküszöb: ennél alacsonyabb összegű hozzájárulással is 
társszervező lehet egy szervezet. A pályázatok elbírálásánál azonban vizsgálják majd az 
együttműködés természetét, szorosságát (a rejtett alvállalkozói viszonyok kiszűrésére). 

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? 

Az audiovizuális terület kivételével bármelyik kulturális területről – és a korábbi évektől 
eltérően nem kötelező egyetlen területhez ragaszkodni, a pályázat egyszerre több 
művészeti és kulturális területet is felölelhet. 

Milyen típusú projektekre kérhető támogatás? 

Az EACEA 23/07 számú pályázati felhívásban hosszú távú együttműködésekre (1.1. 
terület, 3-5 év időtartamú projektek) és rövid távú együttműködésekre (1.2.1. terület, 0-24 
hónap) kérhető támogatás. 
 
Mindkét területre külön űrlap és részletes ismertető, valamint kitöltési útmutató készült. 



Mekkora összeg kérhető pályázatonként? 

− rövid távú együttműködésekre 50 ezer és 200 ezer euró közötti összeg; 
− hosszú távú együttműködésekre évi 200 ezer és 500 ezer euró közötti összeg kérhető. 

Mekkora önrész szükséges a pályázáshoz? 

A rövid és hosszú távú együttműködések esetén egyaránt legfeljebb 50%-os lehet az EU-
támogatás – tehát legalább 50%-ot a fő-és társszervezőknek kell közösen előteremteniük. 
Eltörölték viszont a szervezetenkénti 5%-os minimumot. Természetbeni hozzájárulások 
továbbra sem számolhatók el. 

Hány szervezet kell a pályázáshoz? 

Rövid távú együttműködés esetén legalább három program-tag ország legalább egy-egy 
szervezete (azaz a projektvezető és legalább két társszervező), hosszú távú 
együttműködéseknél legalább hat tagország egy-egy szervezete (azaz a projektvezetőn 
kívül még legalább öt társszervező) szükséges. 

Hány pályázatot támogatnak majd egész Európában? 

A tervek szerint rövid távú együttműködésből kb. 80-at; hosszú távú együttműködésből 
kb. 12-t. 

Mekkorák a keretösszegek az egyes pályázatokon 2008-ra? 

A rövid távú együttműködésekre kb. 10 millió euró; a hosszú távú együttműködésekre kb. 
17,5 millió euró. 

Mettől meddig tarthatnak az egyes projektek? 

A rövid távú projekteket a támogatási szerződés aláírása után, legkésőbb 2008. december 1-
ig lehet megkezdeni, és 2010. november 30-ig be kell fejezni. A Bizottság engedélyével a 
kezdés legkorábban 2008. január 1-re előrehozható. 
A hosszú távú projekteket a támogatási szerződés aláírása után, legkésőbb 2008. december 
1-ig lehet megkezdeni, és 2013. november 30-ig be kell fejezni. A Bizottság engedélyével 
a kezdés legkorábban 2008. január 1-re előrehozható. 

Mik a beadási határidők? 

Az első lépcsőben mindkét kategóriában 2007. október 31., a második lépcsőben pedig az 
Ügynökség értesítésétől számított egy hónap. 



Mikorra lesz eredmény? 

A tervek szerint 2008 májusára. 
 
Adott pályázattípus valamennyi pályázóját egyszerre, a döntéshozatali eljárás végén 
értesítik eredményéről. 

Ki kezeli a pályázatokat? 

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség foglalkozik, Brüsszelben. 
A pályázatokat közvetlenül az Ügynökség címére kell postázni. 

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 


