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A Veszprém-Bakony-Balaton régió az Európa Kulturális 
Fővárosa (EKF) cím elnyerésével lehetőséget kapott, 
hogy az előkészítő években, illetve a megvalósítás 
évében, 2023-ban Európa figyelmének középpontjába 
kerüljön. A program megvalósításáért felelős VEB2023 
Zrt. alapvető célja, hogy a közös identitást erősítse a 
kultúra erejével, sokszínűségével.

A régió hosszútávú fejlődéséért elkötelezetten, 
olyan különleges térségi modellt építünk, amely a 
térség kivételes természeti és kulturális adottságaira 
alapozva, kiemelten a kultúrára támaszkodva 

eredményez jól érzékelhető változást. 
Programunk kiemelt célja az adott településeken 
megerősíteni a közösséget, továbbá lehetőséget 
teremteni e közösségeknek arra, hogy saját értékeiken 
keresztül megmutathassák a térség kulturális 
gazdagságát és szépségét egymás és Európa számára.

A csatlakozó települések egy olyan együttműködésben 
vehetnek részt, amely révén erősödhetnek a régiós 
és nemzetközi kapcsolatok, valamint a települések 
lakóinak, intézményeinek, civil szervezeteinek 
összefogása és ismertsége is.

Mit jelent az  
Európa Kulturális Fővárosa 
program a térségnek?
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A lehető legszélesebb definíció alapján, összesen 212 
települést vontunk be az EKF régióba. Nem létezik 
olyan közigazgatási szervezési szint, amely komplexen 
lefedte volna a Veszprém-Bakony-Balaton régiót, így 
e régió organikus egységét Veszprém és a Balaton 
kulturális vonzáskörzete határozza meg.
A régiós települések közül azok, amelyek átgondolt 
és VEB2023 víziójához illeszkedő jövőképpel és 
határozott kulturális profillal rendelkeznek, már 
csatlakoztak kezdeményezésünkhöz. Ők már 
felismerték, hogy az EKF programsorozat számos, sok 
esetben vissza nem térő lehetőséget rejt magában. 
Az általuk tervezett és megvalósított projektekhez az 
anyagi támogatáson túl folyamatos szakmai segítséget 
biztosítunk, érintve a projektmenedzsment, a 
rendezvényszervezés és a kiegészítő pályázati források 
bevonásának területeit. 
A csatlakozott települések az EKF csapata, 
valamint koprodukciós partnerei által előkészített 

és megvalósított projekteken túl különböző 
pályázati konstrukciók révén tudnak kapcsolódni a 
programsorozathoz. A pályázati rendszer keretei között 
a csatlakozó önkormányzatok, kulturális intézmények, 
civil szervezetek, vagy akár gazdasági szereplők is 
támogatást nyerhetnek az EKF céljaihoz illeszkedő 
projektötleteik megvalósításához. 
Mindezeket kiegészítve a VEB 2023 olyan kiemelt 
hazai és nemzetközi figyelmet is megragadni képes 
kommunikációs és marketing erőt jelent, amely 
reményeink szerint eddig nem látott dimenziót 
képes megnyitni a régió kulturális élete számára - a 
kisléptékű helyi programokon át a tömegeket vonzó 
nagy fesztiválokig.
A természetes egyensúly elve vezérel minket: 
tapasztalatunk szerint minél erősebb a kapcsolat, 
amelyet egy település a programunkkal ápol, annál 
valószínűbb, hogy sikeresen és jól láthatóan tud 
bekapcsolódni a VEB 2023 eseménysorozatába.

Mi az EKF régió?

Csatlakozott települések
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Aktív EKF partnerség
2021. december 31-ig 116 település döntött a 
részvétel mellett, köztük mind a 11  régióbeli 
járásszékhely is.
A társuló településekkel karöltve egy olyan időtálló 
integrációt valósítunk meg, amely értékes és 
valós kapocs lehet 2023 után is. Kiemelt célunk a 
kulturális értékek felfedezése, megőrzése, valamint 
esélyteremtés, értéknövelés az együttműködés révén. 

„Ne morzsákat kínáljuk, hanem egy teljes vekni kerüljön 
terítékre az itt élőknek és az idelátogatóknak.”

A régiós együttműködésekért felelős koordinátor 
folyamatosan várja a csatlakozni kívánó települések 
megkeresését:
További információ a régiós csatlakozás lehetőségeiről 
a https://veszprembalaton2023.hu/oldal/regio oldalon

116 csatlakozott település
98 települési önkormányzat 
11 járásközpont 
6 civil szervezet 
1 vállalkozói társulás

 Gere Henriette
 régiós koordinátor
 henriette.gere@veszprembalaton2023.hu
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2016

2017

2018. december 14.

2019

2020

2021

Kapcsolatfelvétel,  
Régiós Roadshow
116 csatlakozó település
2 719 799 460 Ft 
továbbadott pályázatos 
támogatás.
A koronavírus után 
éledező helyzetben 
megvalósult felvezető, 
régiós események a 
teljesság igénye nélkül:

Kőfeszt, Művészetek Völgye, Filmpiknik, 
Hamvas Napok, Klassz a parton, 
Kapolcska, Quasimodo Költőverseny, 
Balatoni Borok Versenye, Magyar 
Mozgókép Fesztivál, első balatoni 
POKET kötet és könyvautomata, 
Tudásmegosztó fórumok, civil bevonás, 
önkéntes program kidolgozása, 
Közösségi szerveződések elősegítése, 
VEB VELED, Együtt okosabb, Közös 
Nevező, Terítéken programsorozatok, 
Balatorium ökológiai program indítása 
régiós szereplőkkel, Tájtéka - A kultúrtáj 
fejlesztése a régióban élőkkel, Inspiráló 
Kultháló és Pajta Programok – első 
bázisok támogatása

Döntés született: 
indulunk a címért

Veszprém a Bakony-
Balaton régióval együtt 
pályázott 

Nyertünk! 

Létrejött a VEB2023 Zrt.

Koronavírus miatti zárás 
közepette a szükséges 
mértékben bővült a 
szakmai csapat, elindult 
a régiós csatlakozási 
program, meghirdettük 
az első pályázati 
lehetőségeket! 

2022

Még egy évünk van a 
felkészülésre!
Programcsomagok 
indítása és 
továbbfejlesztése.
Számtalan kulturális és 
művészeti eseményt, 
projektet, közösségépítő 
programot, valamint 
infrastrukturális 
fejlesztést támogatunk 
vagy bonyolítunk le. 
Október - a nagy 
programbejelentés

2023

EKF Programév - 
Veszprém és a Bakony-
Balaton Régió Európa 
Kulturális Fővárosa!

Ez történt eddig – 
rövid áttekintés
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Ez történt 2021-ben az EKF 
régióban – néhány régiós program
Magyar Mozgókép Fesztivál 
2021. június 23. és 26. között zajlott a Magyar 
Mozgókép Fesztivál a VEB2023 EKF és a Nemzeti 
Filmintézet szervezésében. 4 nap mozi, 3 városban, 9 
helyszínen, 87 filmmel, több, mint 100 filmes-, zenei-, 
művészeti-, gyermek- és gasztronómiai programmal, 
150 stábtaggal és önkéntesekkel.  Azzal a nem 
titkolt hosszútávú vízióval indultunk el 2021-ben, 
hogy reményeink szerint hagyománnyá válik, hogy az 
ország legnagyobb filmes fesztiváljának a következő 
évtizedekben is a veszprémi vár és a Balaton partja 
adja a hátteret. 

Tájtéka
2023-ra régiós egyetértésre szeretnénk jutni abban, 
hogyan érdemes megőriznünk, hogyan tudjuk 
okosan fejleszteni azt az egyedülálló kultúrtájat, ami 
körülvesz minket. Szakmai partnerünkkel, a Kortárs 
Építészeti Központ csapatával közösen 40 kiválasztott 
balaton-felvidéki településen személyesen és online 
kérdőívekkel kerestük meg a tájhasználatban érintett 
szereplőket. A program következő szakaszában a 
helyi közösségekkel dolgozunk együtt, és a közös 
tapasztalatokból mintaprojekteket alakítunk 
ki, bemutatjuk, láthatóvá tesszük a jó példákat. 
A gyakorlatban használható javaslatokat és 
eszköztárat készítünk itt élőknek, beköltözőknek 
és ide látogatóknak. Célunk, hogy ezeken keresztül 
bemutassuk és ötleteket adjunk arra, hogyan lehet ma 
kötődni egy történeti tájhoz, és egyben fenntartható 

és megújulni képes életmódokat és közösségi 
tájhasználati gyakorlatokat kialakítani.

Balatorium ökológiai program
A Balatorium olyan kísérletező közösségi események 
sorozata, melyben kreatív szakemberek és tudósok 
közösen, az ökológiai művészet eszközeivel 
indítanak párbeszédet a Balaton – mint tó és mint 
táj - legfontosabb ökológiai kihívásairól. 2021 a 
program megalapozásának éve volt. A program 
felvezetéseként a Szabadonbalaton csapata települt 
ki strandokra, sport- és horgászeseményekre és 
szokatlan gasztronómiai alkotásokkal, drónzenével 
és kiadványokkal hívta párbeszédre a jelenlévőket a 
tó vízminősége és az azt meghatározó ökológiai és 
társadalmi folyamatok kapcsán.
Másik kiemelt partnerünk, a MOME kurzushetet tartott 
2021. október folyamán a tihanyi Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézetben, ahol a MOME 30 hallgatója 5 napos 
workshop keretében kreatív alapvetéseket dolgozott 
ki a Balatorium projekthez. Partnerségi megállapodást 
kötöttünk a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal is, és 
szakmai partnereink, valamint további meghívott 
ökológiai és művészeti szakértők részvételével facilitált 
workshop keretében dolgoztunk a program 2022-es 
évad szakmai tartalmainak meghatározásán, valamint a 
partnerek éves programtervének összehangolásán.
A Balatorium programot megalapozó ökológiai koncepció 
és az azt megelőző kutatási eredmények megtalálhatók 
az ecocultconceptveb2023.hu weboldalon.
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POKET zsebkönyvautomata
2021 júniusában Balatonfüreden indítottuk útjára az 
EKF és a POKET-csapat közös projektjét, amely során 
három éven keresztül három balatoni helyszínen adunk 
át egy-egy POKET zsebkönyvautomatát és egy-egy 
balatoni tematikájú POKET-kiadványt. Az első automata 
Balatonfüreden a Kisfaludy-strand bejáratánál kapott 
helyet. Az átadón bemutattuk a kifejezetten erre az 
alkalomra összeállított balatoni antológiát, amely 
klasszikus íróink tóhoz kapcsolódó szövegeiből válogat. 
A projekt 2022-ben Tihanyban folytatódik.

Vers a peronon
A balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület 
kezdeményezésében magyar költők verseit kiváló 
művészek előadásában élvezhették az utazók a 
nyári hónapokban 30 Balaton-parti vagy közeli 
vasútállomáson a régióban. A költeményeket olyan 
kiváló művészek, mint Beck Zoltán, Csuja Imre, Für 
Anikó, Gáspár Sándor, Halas Adelaida, Holecskó 
Orsolya, Korhecz Imola, Likó Marcell, Mácsai Pál, Mihály 
Péter, Nagy Péter, Tahin Zsolt és Tóth Ildikó mondták el.

Balatoni Borok Versenye
Az EKF program a tágabb értelemben vett régió kulturális 
felpezsdítéséért dolgozik. Egy ilyen páratlan adottságú 
területen a kultúra egyik hangsúlyos eleme a szőlészet 
és a borkultúra. Éppen ezért kiemelten fontosnak 
tartottuk, hogy részeseivé váljunk a legnagyobb régiós, 
összbalatoni borversenynek. A Balatoni Szövetséggel 
közösen új köntösben rendeztük meg 2021-ben, immár 
tizennyolcadik alkalommal a Balatoni Borok Versenyét, 
mely során kiválasztásra került az EKF fehér- és 
vörösbora, illetve pezsgője, amelyekből protokolláris 
céllal vásároltunk is természetesen.

Formákon túl
Bizonyos tárgyak képesek egész életvilágok 
megidézésére, így van ez a balatoni nyaralókerítések 
és kapuk esetében is. Játékos formáikkal, remekül 
eltalált színeikkel a felhőtlen nyarakat juttatják 
eszünkbe, ám ennél többről is mesélnek. A 
Formákon túl projekt a balatoni nyaralóövezet 
érdekes formájú kerítéseit és a hozzájuk fűződő 
történeteket kutatta fel. Értékmentő jelleggel 
tártuk fel a Bakony-Balaton régió eltűnőfélben lévő 
érdekes nyaralókerítéseit, különleges kultúrtörténeti 
kalandozás keretében. Neves művészeket és a lelkes 
helyi lakosokat, nyaralótulajdonosokat is bevonva 
állítottuk össze a pótolhatatlan kortörténeti értéket 
képviselő gyűjteményt, melynek bemutatásával 
felhívtuk a közönség figyelmét az érdekes, 60-70-
es évekből származó, velünk élő emlékekre. 2021 
októbertől decemberig kiállítást szerveztünk a 
révfülöpi vasútállomás várójába, melyen a kulturális 
csemegének számító kerítések fotói és az általuk 
ihletett versek voltak megtekinthetőek. Helyi 
költőket inspirált alkotásra a kerítések semmihez 
sem hasonlítható formavilága, egyúttal bemutatta 
az itt élők és az ide látogató nyaralók és turisták 
sajátos viszonyrendszerét is. A formabontó kiállítás 
létrejöttében közreműködő alkotók: Éltető Erzsébet, 
Korinek Janka, Somogyi Csaba, Tóbiás Krisztián és 
Varga Richárd versei és Varga Marietta, Schmal Fülöp, 
Nagy Attila Károly és Toroczkai Csaba.
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A régiós partnereinkkel való sikeres együttműködés 
érdekében, tudásmegosztó, közösségépítő, 
információátadás tematikájú szakmai programokat is 
szerveztünk, melyekre rendkívül pozitív visszajelzéseket 
kaptunk, így többségüket 2022-ben is folytatjuk.

Régiós Roadshow
2021 első felében a VEB2023 programot és a 
csatlakozás előnyeit bemutatandó, összesen 7 helyszínre 
vittük el a Régiós Roadshow eseménysorozatot, ahol 
előadásokkal és szakmai beszélgetésekkel segítettük a 
programhoz a jövőben csatlakozni tervező településeket. 
A lehetőséget a mikrotérségek addig még formálisan 
nem csatlakozott települései számára szerveztük, 
összesen 125 partnerrel találkozhattunk személyesen. 
A Roadshow különösen nagy siker volt számunkra, 
hiszen ennek hatására 17 új csatlakozó települést is 
köszönthettünk programunkban.

VEB2023 VELED
A közönségtalálkozó jellegű, interaktív 
programsorozatot eddig 7 alkalommal rendeztük 
meg abból a célból, hogy ízelítőt mutassunk az EKF 
programokból, infrastrukturális fejlesztéseinkből 
és egyúttal kapcsolódási lehetőséget is kínáljunk a 
megvalósuló programjainkhoz fejlesztéseinkről. E 
személyes találkozások alkalmával olyan sokszínű 
kulturális érdekközösséget szeretnénk életre hívni, 
amelynek tagjai közös értékrend alapján tevékeny 
részeseivé válnak a programoknak, a szervezésnek 
és egyúttal a városi és a regionális szereplők 
megszólításával segítik a VEB2023 által közvetíteni 
kívánt üzenetek népszerűsítését.  

Együtt Okosabb
Az Együtt Okosabb workshop sorozatot azoknak 
a vállalkozásoknak, intézményeknek és civil 

szervezeteknek a támogatására hoztuk létre, akik 
szeretnék saját kulturális, művészeti projektjükkel vagy 
egyéb programjukkal színesebbé tenni a VEB2023 
EKF programsorozatot és szívesen fogadnak egy kis 
szakmai segítséget. 2021-ben több alkalommal, 
szerteágazó témákban szerveztünk találkozókat, 
előadásokat, többek között a résztvevők elsajátíthatták 
a pályázatírás, projekttervezés fortélyait és 
megismerhették a pénzügyi tervezés és elszámolás 
fontos részleteit is, gyakorlati segítséget kaptak 
kommunikációs témákban, a zöld rendezvények 
szervezésében, valamint a fogyatékossággal élők 
rendezvényeken történő fogadásában. A nagy sikerre 
tekintettel a programsorozat 2022-ben folytatódik.

Terítéken
Kiemelt értékeink közé tartozik a közösségépítés és 
a Terítéken eseménysorozat létrehozásával ennek 
egy különleges fórumát teremtettük meg. A régiót 
egyre jobban megismerve, alkalmunk nyílt helyi kis 
közösségek életének mindennapjaiba bepillantást 
nyerni. Úgy döntöttünk, páratlan jelentőségük 
miatt, láthatóságot biztosítunk a megismert lokális 
értékeknek, ugyanis számos ponton egybeesnek az 
EKF program szellemiségével. Egy-egy régiós település 
hangulatához illeszkedő, a helyi termékekből feltálalt 
közösségi reggeli alkalmával egy asztalhoz invitáljuk a 
helyi és régiós kulturális, gazdasági és civil szereplőket.
Eddigi három állomásunkon, Nemesgulácson, 
Vászolyban és Jásdon egyrészt fórumot teremtettünk 
olyan témáknak, mint a vállalati felelősségvállalás, 
a családbarát munkahely vagy a távmunka 
megteremtésének kihívásai. Másrészt ugyanezen asztal 
mellett helyet kaptak a helyi civil kezdeményezések 
képviselői, akik bemutathatták az általuk képviselt, 
helyi kisközösségeket érintő ügyeket és sok 
esetben támogató partnerre találtak a jelen lévő 
vállalkozókban.
2022-ben a Terítéken találkozók folytatódnak.
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Ragyogók! – a VEB2023 önkéntes 
programja
A 2021-es év az önkéntesség terén a megalapozásról, 
a háttér megteremtéséről szólt. A Ragyogók 
programban stratégiai partnerünk a Veszprém-
Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány, amely nem 
csak a veszprémi, hanem régiós önkéntes stratégia 
megvalósítója. Ezzel egy olyan erős szakmai bázist 
hoztunk létre, amely terveink szerint hosszútávon 
is képes lesz az önkéntes munka presztízsének 
emelésére és feltételeinek megteremtésére. A 
VEB2023 önkéntes programjával hármas célunk van. 
Szeretnénk a régióban élőket az EKF program minden 
részébe aktívan bevonni. A fiatal generációk bevonása 
érdekében a régió több középiskolájával szerződést 
kötöttünk, így a fiatalok az Iskolai Közösségi Szolgálat 
keretein belül támogathatják munkájukkal az EKF 
programját. Az EKF önkéntes csapata, a Ragyogók, 
pedig minden korosztályt képvisel, a gimnazistáktól a 
nyugdíjasokig bezárólag. Olyan önkéntesek alkotják, 
akik hozzánk hasonlóan szeretik a Veszprém-Bakony-
Balaton régiót, büszkék kulturális és természeti 

értékeire és szívesen tesznek érte. 2021-ben a mintegy 
160 fős önkéntes csapatunk tagjai összesen 1412 
órát áldoztak szabadidejükből az EKF program sikeres 
megvalósítására, többek között a Magyar Mozgókép 
Fesztiválon, régiós kitelepüléseken és a régiós 
roadshow sikeres lebonyolításában is segédkeztek. 
Célunk, hogy 2023-ban akár 1000 önkéntes segítse 
a programok megvalósítását és a Ragyogók név egy, 
a régiós közösségi összefogást jelentő branddé nője 
ki magát. Ez csak a régiós önkéntes szervezetek 
együttes felkészítésével érhető el. Ennek érdekében 
elkezdtük kidolgozni azokat a szakmai anyagokat és a 
2022 első félévre vonatkozó képzési terveket, melyek 
konkrét szakmai segítséget adnak a régióban működő 
szervezetek számára, hazai és külföldi önkéntesek 
fogadásához.
Célunk az önkéntesség feltételrendszerének 
hosszútávú megteremtése. Ennek érdekében 
előkészítettük egy, a régióban ingyenesen elérhető 
online önkéntes menedzsment rendszer bevezetését, 
mely 2022 év végétől minimum tíz éven át fogja 
segíteni a régióban a szervezetek és az önkéntesek 
egymásra találását és az önkéntesek koordinációját. 

AZ EKF horizontális értékeit 
a régióban is sikeresen 
közvetítettük!
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A régióban is megismerhették a családbarát – látogatóbarát és a 
környezeti fenntarthatósági programunkat

Az EKF kiemelt célja, hogy felelősségteljes, 
környezettudatosabb programfejlesztés és 
rendezvényszervezés révén a térség kultúrájába beépülő, 
hosszú távú hatást gyakoroljon. Saját projektjeink 
során – példamutató céllal – kiemelt figyelmet 
fordítunk a társadalmi- és környezeti fenntarthatóságra, 
a látogatóbarát szemléletre és családbarát 
programszervezésre. Eseményeink környezeti terheinek 
minimalizálásával hozzájárulunk, hogy egy fenntarthatóbb 
és elfogadóbb kreatív régióvá váljunk 2023-ra.
Kiemelt küldetésünk, hogy ez az értékrend és 
életforma a programévet követően tovább fejlődjön 
a régió településein, ennek érdekében a Régiós 
Roadshow során több helyszínen is - köztük 

kiemelten Hévízen és Berhidán - szemléletformáló 
rövid előadásokat tartottunk az EKF programok 
látogatóbarát és családbarát dimenziójának 
fontosságáról, valamint a rendezvények 
vonatkozásában a környezeti fenntarthatóság 
gyakorlati megvalósításáról. 
Régiós pályázóinknak folyamatosan felkínáltunk 
online fogadóórákat, melyben a három horizontális 
célkitűzésünk fontosságára hívtuk fel a figyelmet, 
és több projektmegvalósítót segítettünk praktikus 
ötletekkel és megoldásokkal ahhoz, hogy eseményeik 
még inkább családbarát, látogatóbarát szemlélettel 
valósuljanak meg és érvényesüljenek a környezeti 
fenntarthatósági szempontok is.
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Pályázatainkkal új távlatok nyíltak térségünkben

A hazai jogszabályoknak megfelelően a VEB2023 
programja keretében támogatás továbbadására 
pályázati keretek között kerülhet sor, így minden, 
az EKF-hez csatlakozni kívánó program anyagi 
támogatásáról pályázat alapján döntünk. Támogatási 
rendszerünkben a jelentkezéseket független szakértők 
bírálják el, így a pályázók az érdemeik alapján 
részesülnek a támogatásokból. A pályázati keretek 
között a csatlakozott településeken megvalósuló 
programokra lehet pályázni - függetlenül attól, hogy a 
pályázó székhelye hol található. 
Együttműködésünk részeként a partnereink 

számára tervezési szakaszban személyesen vagy 
online konzultációkkal segítséget biztosítottunk 
ötletterveikkel, pályázataikkal és a programot érintő 
kérdésekkel kapcsolatban. 
Pályázataink során eddig is kiemelten azokat a 
programokat, eseményeket és kulturális célú 
fejlesztéseket részesítettük előnyben az elbírálásnál, 
amelyek aktívan bevonják a lokális közösségeket, 
ténylegesen túllépnek az általános kulturális-
művészeti célkitűzéseken, ugyanakkor nemzetközi 
mércével is látványos eredményeket tudnak 
felmutatni.
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A számok magukért beszélnek:
Az együttműködés előnyeiért formális tagdíjat  
kértünk régiós partnereinktől: 

154 753 482 Ft  
(116 csatlakozott féltől beérkezett 
pénzügyi hozzájárulás)

Támogatási rendszerünkön keresztül  
már eddig is nagy összegű támogatást ítéltünk  
meg régiós partnereink számára:

5 600 062 634 Ft  
továbbadott támogatás!  
(170 nyertes pályázat,  
több mint 60 régiós helyszín)

 
Pályázat típusa:  

kulturális-művészeti programok 
támogatása

Továbbadott támogatás összege: 

1 108 690 390 Ft
A támogatott programok megvalósítási helyszínei: 
Ajka, Alsóörs, Alsópáhok, Badacsonytomaj, 

Bakonybél, Balatonakali, Balatonalmádi, 
Balatonberény, Balatonederics, Balatonfenyves, 

Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatongyörök, Balatonhenye, 
Balatonkenese, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Barnag, 

Berhida, Csopak, Farkasgyepü, Felsőörs, Gyenesdiás, 
Hegymagas, Herend, Hévíz, Hollád, Jásd, Kapolcs, Kékkút, 

Keszthely, Kéthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, 
Lesencefalu, Lesenceistvánd, Marcali, Monostorapáti, 

Nagyvázsony, Nemesgulács, Nemesvita, Nyirád, 
Óbudavár, Olaszfalu, Paloznak, Pécsely, Révfülöp, 

Salföld, Siófok, Sümeg, Szentgyörgyvár, 
Szentjakabfa, Szólád, Tapolca, Tihany, 
Tótvázsony, Úrkút, Várpalota, Vászoly, 

Vonyarcvashegy, Vöröstó, 
Vörs, Zalahaláp, Zirc

       
Pályázat típusa:  

KultHáló program
Továbbadott támogatás összege: 

104 209 168 Ft
A támogatott programok  
megvalósítási helyszínei: 

Bakonybél, Balatonboglár, 
Gyulakeszi, Felsőörs, 
Lovas, Magyarpolány, 

Mindszentkálla, Salföld, 
Szentbékkálla, 

Szigliget

 
Pályázat típusa:  

borkultúra programok  
összevont támogatása

Továbbadott támogatás összege: 

21 538 197 Ft
A támogatott programok 
megvalósítási helyszínei: 

Keszthely, Balatoni 
borrégió

 
Pályázat típusa:  

A régió infrastrukturális 
beruházásai

Továbbadott támogatás összege:  

3 265 429 534Ft
A támogatott programok  
megvalósítási helyszínei:  

Ajka, Balatonalmádi, Balatonberény, 
Balatonederics, Balatonederics, 

Balatonfüred, Balatonkenese, 
Keszthely, Kővágóörs, 

Lesenceistvánd, Marcali, 
Nagyvázsony, Salföld, Uzsa, 

Várpalota, Zalahaláp, 
Zirc

Pályázat típusa: 
komplex kulturális-

művészeti projektek 
támogatása a 2023-as 

programévre
Továbbadott támogatás összege:  

409 919 345 Ft
Támogatásban részesültek:  

a Balaton-felvidék 
települései

Pályázat típusa: 
egyedi támogatási 

konstrukció
Továbbadott támogatás összege: 

590 000 000 Ft
A támogatott programok 
megvalósítási helyszínei: 

Tés, Nemesvámos 
(Balácapuszta)

Pályázat típusa:  
Pajta Program

Továbbadott támogatás összege: 

100 276 000 Ft
A támogatott programok megvalósítási 

helyszínei: 
Alsóörs, Bakonyoszlop, 

Balatoncsicsó, Balatongyörök, 
Felsőörs, Gyenesdiás, Kapolcs, 

Litér, Lókút, Lovas, Márkó, 
Nagyesztergár, Nemesvámos, 

Taliándörögd, Vászoly, 
Vöröstó, Zalaszántó

22 Ragyogó régió 2021  



További pályázatok 2022-ben
A korábban elindult Pajta és Kultháló Programjainkat, a kulturális-művészeti, gasztronómiai és borkultúra 
tematikájú programokat és a nagyobb léptékű művészeti tevékenységeket támogató pályázati lehetőségünket is 
újranyitjuk 2022-ben. A kisebb civil kezdeményezéseknek és lakossági ötleteknek kisléptékű közösségi pályázati 
csomag ad majd keretet.
Fontos, hogy a járásközpontok esetében egy további, településenként 50 millió forintos pályázati keretet is 
fogunk biztosítani. E külön keretnek egyértelmű célja, hogy minden, az EKF-ben való részvétel mellett döntő 
járásközpont 2023 során megvalósíthasson egy-egy kiemelt rendezvényt. Így az EKF régió minden szegletében 
sor kerülhet majd legalább egy, a helyieket és az oda érkező látogatók minél szélesebb körét megmozgatni képes 
nagy rendezvényre.
Pályázati lehetőségeinkkel kapcsolatban az aktualitásaink itt olvashatóak: 
https://veszprembalaton2023.hu/oldal/palyazatok
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Taliándörögd

Lókút

Márkó

Litér

Lovas
Vöröstó

Vászoly

Felsőörs

Bakonyoszlop

Zalaszántó

Nagyesztergár

Balatongyörök

Kapolcs

Balatoncsicsó

Pajta Program – Kultúra helyben:
kistelepülési kapacitásfejlesztő program

A modern pajtaprogram egy közösségi tér, a kulturális 
értékmentésre és -teremtésre szolgál, melynek 
keretében valós igényekre épülő fejlesztéseket, 
programokat támogatunk, 5 ezer fő alatti 
településeken. A célunk helyi közösségek részére 
megteremteni hiányzó kulturális szolgáltatásokat (pl. 
edukáció, kultúra, alkotás, innováció), EKF forrásokból. 
Kifejezetten a helyi lakosok, helyi kisközösségek 
részére kívánjuk bővíteni a helybeli kulturális 
hozzáférési lehetőségeket.
A 2021. május 27-én megjelent tavaszi pályázati 
felhívásunkban 40 millió forintnyi forrás állt 
rendelkezésre a júliustól októberig terjedő támogatási 
időszakra. Négy győztes pályázat nyomán Lókút 

Község Önkormányzata, a kapolcsi Művészetek a 
Vidékfejlesztésért Alapítvány, az alsóörsi Amfi teátrum és 
Nemesvámos Község Önkormányzata összesen 20 995 
000 Ft támogatásban részesült. 
A 2021. szeptember elsején megnyíló őszi pályázati 
fordulóban a 2021. november 1-től 2022. október 
31-ig terjedő támogatási időszakra az EKF  70 millió 
forintos keretösszeget hirdetett meg. A háromszoros 
túljelentkezést követő keretemelés után tizennégy 
település: Bakonyoszlop, Nagyesztergár, Márkó, Lókút, 
Vöröstó, Taliándörögd, Kapolcs, Felsőörs, Vászoly, 
Balatongyörök, Zalaszántó, Litér, Balatoncsicsó és Lovas 
kultúraszervező civil szervezetei és önkormányzati 
intézményei 75 781 000 Ft támogatást nyertek el.

Nagy Krisztián
régiós projektekért felelős programmenedzser, 

krisztian.nagy@veszprembalaton2023.hu

Felpezsdült a kulturális élet – 
inspiráló, mikrorégiós művészeti 
programokat indítottunk 

26 Ragyogó régió 2021  Ragyogó régió 2021  



@Pajta Program siker 2021: Lókút
Lókút polgármestere, S. HEGYI ILONA a település megtartó erejét is erősíti a pályázat adta lehetőséggel:  
„Egy falunak, ha nem akar alvó településsé válni, tisztában kell lennie hagyományának értékeivel, azokat újra és 
újra fel kell fedeznie, fel kell iránta ébresztenie a vágyat az új lakókban, céljaival, és az azokba épülő programjaival 
közvetítenie kell a lakópark és egy élő faluközösség közti minőségi különbséget. 
Mindezt végig gondolva jutottunk arra, hogy az EKF Pajta Program célkitűzése olyan lehetőség, amivel ez a kis 
zsákfalu meg tud nyílni és be tudja mutatni mindazokat a természeti, ipartörténeti, sajátos hagyományaiban 
rejlő értékeit, amik eddig nem rejtve maradtak, ugyanakkor pedig építő hatással lennének közösségünkre, 
beindítanának belső folyamatokat, külső kapcsolatokat. 
A Pajta Program inspirál minket arra, hogy ne sablonokban gondolkodjunk, hanem új, kreatív módon közelítsünk 
hagyományainkhoz, nem fogyasztói, hanem interaktivitást igénylő programokat tervezzünk.” 
https://www.uj-huta.hu/pajta-projekt/
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Kultháló. 
Elefántcsont tornyok helyett
A @Kultháló azon helyek összessége, ahol a 
lokális alkotóközösségek összekapcsolódhatnak. A 
csatlakozó régiós települések részére kiírt pályázatban 
művészeti és kreatívipari alkotóközösségek 
összművészeti programsorozatait támogatja az EKF. 
A @Kultháló bázisok alapvetően azokra a primer 
művészeti teljesítményekre és alkotó közösségekre 
koncentrálnak, akik képesek bepillantást engedni a 
művészet kulisszái mögé, olykor radikálisan is bevonni 
a közönséget az alkotás folyamatába. Cél: A szabadon 
alkotás lehetőségeit megteremteni.
A helyi alkotóközösségek szólítsák meg és lehetőleg 
aktívan vonják be az alkotásba a lakosokat, 
idelátogatókat. A helyi közösségek és az oda utazók 
intenzív kulturális kapcsolata. A művészet ebben a 
formában a közös alkotás örömét adja! A @Kultháló 
ennek kíván teret adni.

Elképzeléseink szerint a @Kultháló alkalmas lehet 
régóta fennálló komoly törekvés elősegítésére is: a 
szezont kitolni időben és térben a Balaton körül.
A Kultháló program olyan alkotók együttműködéséről 
szól, akik képesek megnyitni a művészet 
elefántcsonttornyait, és a régió rejtettebb településein 
is megmutatni a művészet közösségformáló erejét. 
Az egyes bázisokon művészbarátok, muzsikusok, írók 
és festők, helyi arcok és mesterek adnak egymásnak 
találkozót, hogy a hely szellemét a párbeszéd, a 
beavatás, a rácsodálkozás és az öröm tapasztalatai 
felé is alakítsák.
Ezeken a helyeken szokatlan közelségből, egy intim 
környezetben, olykor részt vállalva találkozhatunk a 
művészekkel és a művészetekkel, és mindazzal, amit 
kortárs kultúrának nevezünk.

Magyarpolány

Salföld

Bakonybél

Balatonboglár

Szigliget

Szentbékkálla

Mindszentkálla
Gyulakeszi
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@Kultháló siker 2021:  
Szentbékálla Pegazus
A Szentbékállán található Pegazus speciális közösségi 
teret hozott létre, ahol kiállító tér, romkocsma 
és koncerthelyszín működik. Műsorkínálatukban 
előtérbe kerültek- a helybeli alkotók, akik különleges 
koncertekkel, a megszokottól eltérő módon avatták 
be közönséget az általuk képviselt műfajok rejtettebb 
titkaiba. 2021-ben a Pegazus kiállító terében 
egy a térségben ritkaság számba menő kiállítást 
mutattak be, teret adva egy digitális képzőművészet 
fontos kortárs alkotóit felvonultató tárlatnak, 
amelyet interaktív eseményeken hoztak közelebb a 
közönséghez.

@Kultháló siker 2021:  
Lovas Garten
A Lovason működő Garten sokrétű képzőművészeti 
programkínálatából a lokális fotómentő akciójukat 
szeretnénk kiemelni, ami családtörténeti 
fotóművészeti digitális galériát és vetítést szervezett, 
és a fotografikus emlékezet közös alkotásait a 
résztvevőkkel együtt hozta létre. Koronczi Endre egy 
ökodudatos szemléletű köztéri szobrot szintén a 
közönség közreműködésével hozott létre, a szél és a 
szemétből új életre kelő műanyag felhasználásával.

@Kultháló siker 2021:  
Salföldi Bánya
A sajátos hangulatú helyszín remek könnyűzenei 
koncerteknek adott otthont, ahol speciális workshopok 
is bevonták a nézőket, például a hangszeres 
workshopok mellett Raffai Béla szobrász avatta be az 
érdeklődőket a szobrászkodás műhelytitkaiba.

A 2021-es év őszi pályázati fordulójában a már 
működő három bázis mellé újabb alkotóközösségeket 
képviselő helyszínek csatlakoztak a hálózathoz: 
a Káli-kapocs Mindszentkállán, a Babel Camp 
Balatonbogláron, a Szent Mauríciusz Alapítvány 
Bakonybélben, a Csigó Malom Gyulakeszin és 
a Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért 
Közalapítvány is bázisként fognak működni a 2022-
es évadban. A nyolc nyertes pályázat 75 411 168 Ft 
támogatásban részesült.
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A felvezető évek és a programév kiváló európai 
perspektívájú programjain túl az ideérkező turisták 
eligazodását, valamint a közösségi értékgyűjtést segítő 
hasznos eszköze egy új honlapfejlesztés, melyet az 
Európai Bizottság működtet „Cultural Gems” (A kultúra 
ékkövei) címmel.
A weboldal lehetővé teszi helyi közösségek számára, 
hogy bemutassák településük kevéssé ismert, ám 
kulturális szempontból értékes színhelyeit. Így az 
odalátogatók és a helyi lakosok is felfedezhetik a 
település rejtett szépségeit, a kultúra és a kreativitás 
„ékköveit”.

Stabil pozíció Európa kulturális térképén 

Veszprémben már megkezdtük a honlap feltöltéséhez 
szükséges adatok gyűjtését. Ezúton is szeretnénk 
felkérni régiós partnereinket a weboldal aktív 
töltésére, hogy minél láthatóbb legyen a Veszprém-
Balaton-Bakony régió az online térben is.
Bővebb információ megtalálható a honlapon, illetve 
segítségért keressék bizalommal kollégánkat. 
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