
  

 

Pályázati rendszer – ismertető anyag 

Az alábbiakban a VEB2023 Zrt. által kiírásra kerülő pályázatok ismertetőjét 

olvashatja. Jelen összefoglaló anyag célja, hogy átlátható módon mutassuk be a 

most kiírásra került, illetve a közeljövőben kiírásra kerülő pályázatainkat. Ez egy 

összefoglaló anyag, így az egyes pályázati konstrukciókhoz tartozó részletes leírást 

minden esetben a pályázati felhívás tartalmazza.  

Minden pályázati kiírásunk a megjelenés napjától megtalálható a honlapunkon, 

ahol a benyújtandó dokumentációkról is tájékoztatást kaphat.  

 

Sikeres pályázást kívánunk! 

 

Kulturális – művészeti projektek támogatása 

A kiírásban 2021. október 31-ével bezárólag megvalósuló programokra, projektekre 

lehet pályázni. Ennek a pályázati konstrukciónak a következő ütemét 2021. 

májusában tervezzük megnyitni,  amelyet 2022. tavaszáig megvalósuló projektek 

támogatására lehet igénybe venni.   

Ugyancsak idén májustól tervezzük lehetővé tenni a 2023 végéig tartó tervezést, 

olyan projektek esetében, ahol ez szakmailag indokolt. 

 

Az Európa Kulturális Fővárosa program fókusza a 2023-as év, így 2021-ben 

elsősorban a már élő programok megerősítése és a 2023-ig fejlődni kívánó 

programok elindítása a cél.  

 

A benyújtandó pályázatok tematikája az alábbi kategóriák közül kerülhet ki: 

művészeti kiállítások, fesztiválok, koncertek, művészeti vagy kulturális témájú 

előadássorozatok, felolvasóestek, művészeti workshopok, alkotótáborok, 

helytörténetet feldolgozó projektek, kulturális örökségvédelmet és közművelődést 

feldolgozó programok. 

 

A következő témákkal pedig ebben a felhívásban nem lehet jelentkezni:  gasztro-és 

borfesztivál, gyerektábor, sportverseny/sportesemény, építés-felújtás, 

közösségépítés, virágültetés, faluszépítés, bármilyen beruházás, filmes programok, 

konferenciák, általános, a régióhoz nem kötődő kiadványok, könyvek, sem online, 

sem hagyományos újságok, folyóiratok megjelenése.  

 

A fent felsoroltakkal más kiírásban lesz lehetőség pályázni. 



  

 

Kulturális intézmények kapacitásfejlesztésének támogatása   

Döntően veszprémi fókuszú, a veszprémi közművelődés meghatározó szereplői 

számára létrehozott pályázat, amely elsősorban a 2023-as évre történő szakmai 

felkészülés támogatását  célozza meg.  

A felhívás tervezetten 2021 márciusában jelenik meg és a 2021 és 2022-ben 

megvalósítani tervezett programokat támogatja majd. 

 

A beadott pályázat tematikája az alábbi kategóriák közül kerülhet ki:  honlapfordítás, 

hazai és nemzetközi jó gyakorlatok cseréje, nemzetközi szakmai hálózatokhoz való 

kapcsolódás 

 

Erre a  pályázatra a következőkkel nem lehet jelentkezni:  emberi erőforrások 

fejlesztése, alaptevékenységhez kapcsolódó szakmai képzések, alaptevékenységek 

és működési támogatás A régiós szereplők valamely más felhívásban támogatható 

projektet kiegészítve tudnak  a fenti tevékenységekkel tervezni – amennyiben az 

szakmailag indokolt.  

 

Régiós kistelepülési kulturális hozzáférés támogatása (Kultúrpontok és Pajta-program)   

2021 márciusával tervezzük meghirdetni ezt a kiírást, ezt követően előreláthatólag 

éves fordulókkal szeretnénk a Veszprém-Balaton régió kistelepülésein újszerű 

művészeti, kulturális és közösségi programokat, kezdeményezéseket támogatni.  A 

kiírás célja olyan mikro-regionális művészeti és kreatív-ipari alkotóközösségek 

támogatása, amelyek tevékenységükkel képesek megszólítani, aktivizálni és 

integrálni a helyi civil társadalom legszélesebb rétegeit. Az itt támogatott projektek 

esetében kiemelt szempont, hogy a helyi kisközösségek kultúrához való 

hozzáférését folyamatosan, a nyári szezonon túlmutatva is biztosítsák.  

2021 során néhány pilot-jellegű projekt támogatását tervezzük 

 

A benyújtandó pályázatok tematikája az alábbi kategóriák közül kerülhet ki:  az év 

nagy részén átívelő, a helyieket (is) megszólítani képes kulturális és művészeti 

programok sorozata, helyhez kapcsolódó összművészeti kezdeményezések, helyi 

kézművesség és művészeti tevékenységek összekapcsolása, bor-és gasztro 

programok, szemléletformáló és edukációs programok, a művészet 

közösségteremtő erejét fókuszba helyező projektek. 

 

Erre a pályázatra a következőkkel nem lehet jelentkezni:  egy-egy 

koncert/kiállítás/összejövetel, alapvetően is  piacképes tevékenységek, filmes 

programok. 



  

 

Gazdasági és turisztikai relevanciájú felhívások: 

a) Utcakép program -  Olyan szolgáltatások beindítását kívánjuk előmozdítani, 

amelyek hiányterületekre hoznak megoldást, élénkítik a kulturális és turisztikai 

forgalmat, erősítik a lokális közösséget, élhetőbbé, szerethetőbbé és színesebbé 

teszik Veszprém városát. 2021 során szeretnénk megtalálni a partnereinket, 

hogy 2023-ra már bejáratott, város-szerte ismert szolgáltatások indulhassanak 

el.  

Például: kultúrbisztró, közösségi iroda 

A vonatkozó kiírás már megjelent, elérhető a weboldalunkon. 

 

b) Bor-és gasztronómiai programok, projektek – A Veszprém-Balaton régió 

borászati és gasztronómiai hagyományait, aktuális vívmányait bemutató 

programok és az e területekhez kapcsolódó ismeretterjesztő, edukációs, 

oktatási projektek sorolhatók ide.  

Ide tartozhatnak például: gasztro-kulturális rendezvények, expo jellegű szakmai 

rendezvények, régió termelőit összefogó kezdeményezések. 

A pályázati kiírás 2021 májusában várható.  

 

c) Kreatív ipari fejlődést szolgáló programok - A Veszprém-Balaton régió kreatív 

ipari inkubációját támogató mentorprogram. A modell jelenleg kidolgozás alatt.  

A pályázati kiírás 2021 májusában várható.  

 

d) Célzott vállalkozásfejlesztés környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőségi 

témákban – A rendezvényszervezéshez kapcsolódó vállalkozások profilbővítését 

célzó támogatás, amely kifejezetten az EKF által vállalt környezeti 

fenntarthatósági és esélyegyenlőségi célok teljesülését segíti.  

Jelenleg kidolgozás alatt áll. 

A pályázati kiírás 2021 májusában várható.  

 

  



  

 

Sport, rekreáció és egészséges életmód témájú projektek támogatása   

A sportolás népszerűsítése, sportolási lehetőségek bővítése általános 

népegészségügyi, az egészséges életmódot népszerűsítő programok támogatása. 

Az EKF programja a sportot, mint közösségi élményt szeretné fókuszba állítani, így e 

támogatási konstrukcióba  ehhez kapcsolható projektötleteket várunk. 

A pályázati kiírás 2021 májusában várható.  

 

Ide tartozhat például: meglévő, amatőr, közösségi sportrendezvények támogatása 

továbbfejlesztése, kis közösségek sporthoz, egészséges életmódhoz való 

hozzáférést célzó, akár szemléletformáló programok. Előnyt élveznek majd a 

régiónk természeti értékeit tiszteletben tartó, lehetőség szerint azokra építő 

programok. 

 

Nem pályázható az alábbiakkal: profi versenysport-események, profit-orientált 

sportrendezvények. 

 

Kisléptékű közösségi támogatások (microgrant) 

Célunk, a 2023-as évet megelőző, felvezető évek alatt Veszprémben és a régióban 

megvalósuló kisebb projektek támogatása, melyek során önkormányzati, civil vagy 

akár piaci szereplőket támogatunk, előreláthatólag kb. 300 ezer forintos 

összeghatárig. A felvezető évek során e programok célja az EKF-ről való 

gondolkodás elindítása, a helyi közösség erősítése, hiánypótló helyi programok 

támogatása, akár hagyományteremtő szándékkal. A kiírást követően erre a pályázati 

konstrukcióra a kulturális élet bármely szférájából érkező, újító, a VEB2023 

szellemiségéhez illeszkedő projektötleteket várjuk a Veszprémben, és a Bakony-

Balaton régióban élőktől. 

 

A konstrukció kidolgozás alatt áll, a pályázati kiírás 2021 nyár elején várható.  

 

  



  

 

Kiegészítő információ: 

 

Nagyobb szakmai találkozók és konferenciák az EKF programjának fontos elemei 

lehetnek. Éppen ezért szeretnénk, ha  2022 és 2023 során minél több, hazai és 

nemzetközi szinten is elismert szakembereket régiónkba vonzó  programra kerüljön 

sor.A járványhelyzet miatt kialakult bizonytalanságra való tekintettel, ezeket a 

programokat  2022-től szeretnénk támogatni, a fókusz viszont  a 2023-as éven lesz.  

2021 során ilyen pályázati kiírást előreláthatólag nem tervezünk megnyitni. 

 

Mozgókép-szakmai tevékenységet tehát például filmkészítést, filmvetítést, 

filmklubok szervezését, filmvetítésre alkalmas helyszínek kialakítását, ehhez 

kapcsolódó eszközök beszerzését, filmes szakmai programok szervezését jelenleg 

a Veszprém-Balaton 2023 programja a vonatkozó jogszabályok értelmében sajnos 

nem tudja támogatni (függetlenül a témától, a hossztól, helyszíntől, célközönségtől). 

Mivel fontosnak tartjuk, hogy ez a terület is helyet kaphasson az EKF programjában, 

dolgozunk azon, hogy megtaláljuk azt a jogi megoldást, ami lehetővé teszi, hogy 

ilyen tartalmú projekteket is támogathassunk.  Amennyiben lehetőség lesz ilyen 

tematikájú pályázat létrehozására, természetesen mielőbb hírt adunk róla. 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

 

FELHÍVÁS CÍME, TÉMÁJA TERVEZETT 
MEGHIRDETÉS 

KULTURÁLIS MŰVÉSZETI PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 2021. február 

KULTURÁLIS MŰVÉSZETI PROJEKTEK - HOSSZÚTÁVÚ PROJEKTEK 2021. május 

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK KAPACITÁSFEJLESZTÉSE 2021. március 

RÉGIÓS KISTELEPÜLÉSI KULTURÁLIS HOZZÁFÉRÉSE - KULTÚRPONT 2021. április 23. 

RÉGIÓS KISTELEPÜLÉSI KULTURÁLIS HOZZÁFÉRÉSE - PAJTA 2021. április vége 

GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI FELHÍVÁSOK 2021-szept 

* BOR-GASZTRONÓMIA 2021. május-június 

* KREATÍV IPAR 2021. szeptember 

* CÉLZOTT VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGI 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI TÉMÁBAN 

2021. nyár 

* UTCAKÉP PROGRAM - GAZDASÁG KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL egyszeri: 2021. márc. 

SPORT, REKREÁCIÓ ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TÉMÁJÚ PROJEKTEK 2021. ősz 

KISLÉPTÉKŰ KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSOK 2021. nyár vége 

SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉS EDUKÁCIÓS PROJEKTEK 2021. nyár vége 
  

 


