Sajtóiroda
Reneszánszos pályázatok eredményhirdetése
(Reneszánsz túrák, Közkincs, Fókusz, PANKKK, Tengertánc, Tájházak, Megújuló
gyűjtemények – pályázatok 1.240.000.000 Ft összértékben
Háttéranyag

RENESZÁNSZ TÚRÁK - 200 millió Ft összértékben
A pályázat célja kettős: egyrészt lehetőséget ad az említett oktatási intézmények tanórán
kívüli képzésének támogatására, másrészt színvonalas múzeumi kiállításokkal és
programokkal ismerteti meg a tanulókat. Célja továbbá, hogy a legkisebb települések
néhány fős iskolai osztályai is eljuthassanak az ország kiemelkedő múzeumaiba,
megismerjék az ott található reneszánsz emlékeket.
Adatok:
• 509 db pályázat érkezett, amely
• 45 128 tanulót érint
• 264 712 500 Ft támogatási jogos igény (km alapon ellenőrzött) érkezett be;
• a 750 000 Ft-os maximalizált támogatással 185 448 500 Ft támogatást fizetünk ki;
• a beadott pályázatok 82,72%-a megkapta a teljes összegű támogatást;
• minden pályázó kapott támogatást.

KÖZKINCS- térségi szintű programok – 320.000.000 Ft összértékben
A pályázat célja: a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek –
köztük a kisebbségben élők – kulturális esélyegyenlőségének javítása.


Közkincs-I/1. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok működésének további támogatása
Egy pályázó által pályázható összeg: 800 000 Ft



Közkincs I/2. Kistérségi Közkincs-Kerekasztalok megalakítása, működésük támogatása
Egy pályázó által pályázható összeg: 600 000 Ft



Közkincs II/1Kistérségek reneszánsza (A személyi feltételek megteremtése és az
infrastrukturális fejlesztések támogatása)
Egy pályázó által pályázható összeg: 10 millió Ft.



Közkincs II/2. Kistelepülések könyvtárainak megújítása
Egy pályázó által pályázható összeg: 6 millió Ft.

Adatok:
• A felhívásra 220 pályázat érkezett be.
• Az értékelő bizottság a rendelkezésre álló keretből összesen 147 pályázat (67%)
támogatását javasolta.
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A legnépszerűbb pályázat a Közkincs II/2. Kistelepülések könyvtárainak megújítása volt.
Erre 81 település pályázott.
A legaktívabb régió az észak-magyarországi 44 és az észak-alföldi volt 43 beadott
pályázattal, amelynek eredményeképp 62 illetve 63 millió forintos támogatást nyertek el.

Új eredmények:
Előrelépést eredményez a kistérségi múzeumi-közművelődési referens foglalkoztatása
csakúgy, mint a térségi feladatellátásra alkalmas terek kialakítása és a szolgáltató funkciók
bővítésének támogatása. Pozitív eredmény, hogy a beérkezett pályázatok 72%-a gondos,
tudatos fejlesztő munka és települési ill. térségi összefogás eredményeként támogatásra
érdemes. Jelentős részük modellértékkel bír.

FÓKUSZBAN A KÖZMŰVELŐDÉS – 100.000.000 Ft összértékben
A pályázat célja: a települési önkormányzatok közművelődési feladatellátásának
fejlesztése a településen belüli együttműködés kialakításának ösztönzésével, a helyi
anyagi és szellemi erőforrások, az együttműködésben rejlő lehetőségek ki-és
felhasználásának anyagi támogatásával.
A program a 8000 fő alatti települések közművelődési tevékenységének kívánt
lendületet adni.
A széleskörű pályázati lehetőségek közül az önkormányzatok gazdagon merítettek.
o honismereti, helytörténeti emlékek gyűjtése és feltárása, rendszerezése
o falukrónika írása és megjelentése, a közelmúlt történéseinek a feltárása és feldolgozása
(kalendárium, kiadvány megjelentetése)
o helyi hagyományok, népszokások (beleértve az adott település polgári hagyományait
is) felelevenítése, megjelenítése
o települési honlapok művelődési tartalmainak fejlesztése
o az informatikai jártasságok, képességek fejlesztését elősegítő programok
o híres elszármazottak és helyben maradók munkásságának feltárására, bemutatkozási
alkalmak szervezésére (Pl. kiállítások, író-olvasó találkozók, előadások, önálló estek
stb.)
o iskolán kívüli tehetség-gondozásra – a tehetséges fiatalok képességeinek
kibontakoztatását szolgáló programok,
o a közművelődési intézmények tevékenységének bemutatása,
o helyi amatőr művészeti csoportok, közösségek részvételével megvalósuló bemutatók,
kiállítások szervezése,
o a nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi programjainak támogatása
o a kulturális turizmus fejlesztése érdekében a helyi értékek, események bemutatásának
megszervezése, úgy, hogy az kapcsolódjon a kistérségek kulturális bemutatkozásához
Adatok:
•
A pályázaton összesen 248-an indultak, és 141 önkormányzat szerepelt
eredményesen.
•
A nyertes pályázatok igényelt összege 221.524.920,- Ft. volt Az igényelt összeghez
viszonyítva közel az 50%-kát tudtuk biztosítani az önkormányzatok számára, mivel a
rendelkezésre álló keret 100 millió forint volt. Az önkormányzatok közel 30%-os
önrészt vállaltak.
•
Saját forrás összesen: 27.940.345,-Ft volt, amely azt is jelenti, hogy összesen
közművelődési programokra a nyertes pályázók összesen 128 millió forintot, vagy ezt
meghaladó összeget fordítanak.
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TENGERTÁNC – 210.000.000 Ft összértékben
A pályázat célja: a népművészet továbbéltetése a ma embere számára; a magyarországi
helyi közösségek aktivitásának fokozása, lehetőségeik szélesítése és fejlesztése, a
fiataloknak szóló, igényes kulturális kínálat színesítése, a népi kultúra erősítése,
értékeinek megújítása, továbbadása, a hazai és nemzetközi fogyasztói társadalom elé
tárása, népszerűsítése és archiválása.


Tengertánc – I. A népi kultúrát megőrző és megújító helyi alkotó közösségek és műhelyek
működtetésének reneszánsza, segítése/támogatása
• Felosztható keretösszeg: 93 millió forint.
• 422 db pályázat érkezett be, támogatott 240 db.



Tengertánc – II. A népművészeti és hagyományőrző alkotóházak, nyitott műhelyek
reneszánsza, infrastrukturális és eszközfejlesztése
• Felosztható keretösszeg: 50 millió forint
• 69 db pályázat érkezett be, támogatott 29 db.



Tengertánc – III. Megújítani a hagyományos kézműves termékek bemutatását,
értékesítését, annak technikai és tárgyi feltételeit
• Felosztható keretösszeg: 25 millió forint volt, amelyből 15 440 000 forintot
osztottak ki. A fennmaradó összeg – 8 560 000Ft – átcsoportosították az I.
Témakör nagyszámú pályázati igényének enyhítésére.
• 16 db pályázat érkezett be, támogatott 12 db.



Tengertánc – IV. A modern népi kultúra tudás-bázisának erősítése, ismeretanyagának
bővítése
• Felosztható keretösszeg: 40 millió forint
• 56 db pályázat érkezett be, támogatott 29 db.

Adatok
• A négy témakörben összesen 563 db pályázat érkezett.
• Az Értékelő Bizottság 310 db pályázatot támogatott és 253 db pályamunkát nem
támogatott formai és tartalmilag nem a kiírásnak megfelelő okok miatt.
Új eredmények
• A hagyományostól eltérően nyitottabb gondolkodást tükröző pályázatok is érkeztek,
mint például falusi turizmus és a hagyományőrzés, vagy kistérségi szinten a táji
hagyományok felelevenítése, és
• A kisebbségek, nemzetiségek is kapcsolódtak a pályázathoz, gyakran nagyon igényes
pályamunkákkal.
• Első alkalommal jelent meg pályázati kiírás értékesítés ösztönzésre: segíteni kell,
hogy a népművészet művelői és szervezetei elsajátítsák az értékek értékesítésének üzleti
formáit, létrehozzák annak feltételeit.
• Feltételként határozták meg, hogy a pályázók 3 évig csak a Népi Iparművészeti zsűri által
zsűrizett termékeket árusíthassanak.
• A legmagasabb támogatási összeg 12.200.000 Ft, amelyet a Magyar Tudományos
Akadémia Zenetudományi Intézetének eredeti népzenei felvételek digitalizálására beadott
pályamunkája nyert el. Így a feldolgozásra váró több mint 12 ezer darabos archív anyag a Bartók Bélától és Kodály Zoltántól származó gyűjtésektől kezdve a napjainkban még
fellehető archaikus kincsekig – megmeneküljön a megsemmisüléstől.
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PANKKK – 200.000.000 Ft összértékben
A hat pályázatból álló csomag célja: a könnyűzene, komolyzene, a jazz és a népzene kortárs
előadásainak az ifjúsági korosztály széles rétegeihez való eljuttatását segíti.
Márciusban az alábbi három pályázatot hirdettük meg:

1. Pályázat már kiadott nagylemezzel rendelkező hazai könnyűzenei előadók
lemezeinek támogatására
 A pályázat célja: a professzionális (már kiadott nagylemezzel rendelkező) hazai
zenekarok soron következő lemezeinek részfinanszírozása. A pályázatban kizárólag a
piaci alapon nem vagy csak nagy nehézségek árán megjelentethető, kevésbé populáris
műfajok és kiadványok támogathatóak.

 A pályázat keretösszege: 28 millió Ft
 Igényelhető támogatás: 400.000 – 600.000 Ft / lemez
2. Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására
 A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és –gondozás elősegítése. A
pályázatban
kizárólag
olyan
rendezvények
támogathatóak,
amelyeket
versenyrendszerben rendeznek meg. Kiemelt cél az utógondozás elősegítése.
 A pályázat keretösszege: 12 millió Ft
 Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft / rendezvény
3. Pályázat hazai könnyűzenei előadók első lemezeinek támogatására
 A pályázat célja: az eddig kiadott nagylemezzel nem rendelkező hazai zenekarok első
lemezeinek részfinanszírozása. A pályázatban kizárólag a piaci alapon nem, vagy csak
nagy nehézségek árán megjelentethető, kevésbé populáris műfajok és kiadványok
támogathatóak.

 A pályázat keretösszege: 16 millió Ft
 Igényelhető támogatás: 300.000 – 500.000 Ft / lemez
A napokban hirdettük meg a következő pályázatokat:
4. PANKKK vidéki klubkoncert támogatási pályázat
 70 millió Ft-os keretösszeg
 Cél: bővíteni a vidéken élő fiatal korosztályoknak szánt kulturális programkínálatot, s
új, hangsúlyozottan élő koncertezési lehetőségeket nyújtani az amatőr és kevésbé
populáris hazai könnyűzenei produkciók számára.
5. PANKKK infrastruktúra pályázat vidéki klubok fejlesztésére
 30 millió Ft-os keretösszeg
 Cél: fejleszteni a klubok technikai hátterét, ezáltal elősegítve a színvonalas
rendezvények megvalósítását.
A hatodik pályázat kiírása ősszel várható.
Adatok
• Összesen 223 érvényes első lemezes és 209 érvényes sorlemezes pályázat érkezett be (a
kiírás alapján csak a postai és online úton egyaránt beküldött és feltöltött pályázatokat
tekintettük érvényesnek).
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A szakmai zsűri javaslata alapján végül 61 sorlemezes és 40 első lemezes pályázó kaphat
támogatást.
A szakmai vélemény előkészítése során regionális javaslattevő szerepre kértünk fel
összesen 32 szakembert, a központi zsűri pedig az alábbi tagokból állt össze:
A tehetségkutató pályázat nem hivatalos eredménye: a beérkezett 99 érvényes
pályázatból a központi zsűri a regionális javaslatok figyelembe vételével 33 rendezvényt
javasolt támogatni.
A legtöbb pályázat messzemenően a közép-magyarországi régióból érkezett.

„TÁJHÁZAK A KÖZÖSSÉGÉRT” – 110.000.000 Ft összértékben
A pályázat célja: a reneszánsz fogalmának megújító szellemiségére építve, a kulturális
vidékfejlesztés prioritásaival összhangban, 2008-ban a vidéki örökség értékeinek
megújítására teremtsen lehetőséget a tájházak komplex fejlesztési és hasznosítási
programjának támogatásával.





„A mi házunk” - a tájházi gyűjteményeknek otthont adó épületek felújítása,
infrastruktúrájuk fejlesztése, 18 pályázat érkezett
„A mi kiállításunk” - a gyűjtemények megújítása, szakszerű kezelése, kiadványok
megjelentetése, és gyűjtemény digitalizálása, 33 pályázat érkezett
„A mi programunk” – hagyományőrző és kézműves programok kidolgozása és
folyamatos fenntartása, a tájházak élővé tétele, 30 pályázat érkezett
„A mi diákjaink” - a tájház mint oktatási színtér megteremtése, 11 pályázat érkezett.

Tapasztalatok
• Az ország minden részéből érkező pályázatok között nemzetiségi - német és szlovák tájházak fenntartói is vannak.
• A legtöbben a kiállítások megújításához, népszerűsítéséhez és hagyományőrző programok
rendezéséhez igényeltek támogatást. A látogatóbarát fejlesztések, új kiállítások, az akár
több település együttműködésével készülő kiadványok, valamint a regionális jelentőségű
kulturális, turisztikai és oktatási programok a tájházak nagyobb látogatottságát,
ismertségét célozzák.
• A pályázatot bonyolító Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyarországi Tájházak
Szövetsége szakmai tapasztalataival, tanácsaival segíti a pályázókat.
Adatok
• 103 tájház - a jelenleg működő tájházak egynegyede - nyújtotta be pályázatát.
• A 92 nyertes 500 ezer-től 2,5 millió forintig terjedő összegből, és 10 % önerő
hozzáadásával valósíthatja meg elképzeléseit.
• 143.466.567 Ft támogatási igény érkezett, amelyhez a pályázók 33.218.768 Ft önrészt
„ajánlottak meg”.
• Legtöbb pályázat az alábbi megyékből érkezett: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 13 db,
Pest megye 13 db, Bács-Kiskun megye 12 db, Hajdú-Bihar megye 10 db, Győr-SopronMoson megye 9 db.
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MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK – 100.000.000 Ft összértékben
A pályázat célja: az egyházi közgyűjteményekben fellehető, a magyar és az egyetemes
kultúra részét képező könyvtári dokumentumok és múzeumi tárgyak
állományvédelmének támogatása.
Tapasztalatok:
A legnagyobb igény az egyes egyházi gyűjteményekben a restaurálás támogatása iránt van.
Adatok:
• Összesen 84 pályázat érkezett – 37 könyvtári, 27 múzeumi, 20 levéltári.
• Összesen 75 projekt – 33 könyvtári, 23 múzeumi és 19 levéltári pályázat – nyert a
pályázaton.
• Az egyházi könyvtárak összesen 40.927.000 Ft, az egyházi múzeumok 34.642.000 Ft,
az egyházi levéltárak pedig 24.431.000 Ft támogatást kaptak.
Kiemelendő pályázatok:
Esztergom – Főszékesegyházi Kincstár
A Kincstár egyik legféltettebb, különleges ritkaságnak számító reneszánsz darabja, egy XV.
századból származó vecsernye-palást, az ún „kölni palást” restaurálásához és a korszerű
műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelő bemutatásához biztosít a tárca 2,5 millió Ft-ot. A
vörös bársonyból színes selyem és aranyhímzéssel díszített, bibliai jeleneteket ábrázoló
palástot Simor János prímás ajándékozta a Kincstárnak; Simor 1884-ben vásárolta Schnütgen
kölni kanonoktól.
Kalocsa – Érseki Múzeum
A magyarországi egyházi gyűjtemények egyik legkülönlegesebb és legértékesebb XV.
századi Keresztelő Szent János szobrának restaurálásához biztosítunk mintegy 1 millió Ft
támogatást. A Mátyás király halála után négy évvel, 1494-ben készült, majdnem 2 méter
magas faszobrot Császka György kalocsai érsek hozta magával Felvidékről 1891-ben. A
szobor restaurálása már évek óta folyik, összköltsége közel 5 millió Ft; a mostani
támogatással a restaurálási munka befejeződhet.
Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény
Az elmúlt évek fejlesztése nyomán 2007 novemberére elkészült a múzeumi és könyvtári
feladatok ellátására átalakított és felújított volt iskolaépület. Most a gyűjtemény biztonságos
elhelyezéséhez és bemutatásához szükséges installációs eszközök beszerzése és a kiállítótér
berendezése valósulhat meg a 4 millió Ft-os támogatásból. Ezt követően nyílhat meg a
látogatók előtt a gyűjtemény új állandó kiállítása.
A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára két magyar nyelvű bibliát és
egy, az úgynevezett „fejedelmi tükör” műfajába tartozó kötetet restauráltat 1 millió 40 ezer Ft-os
támogatással. Az egyik biblia a vizsolyi Biblia második, Szenczi Molnár Albert által javított
kiadása, 1608-ban jelent meg Hanoviában. A másik biblia a Káldi György által fordított teljes
szentírás, 1626-ban jelent meg Bécsben. A „fejedelmi tükör” Guevara, Antonio de:
Feiedelmecnec Serkentő oraia. Magyarrra fordította Prágay Antal. Bártfán jelent meg 1628-ban.
Budapest, 2008. június 16.
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