Európa Kulturális Fővárosa Program –
Magyarország 2023
Tájékoztatás a pályázni készülő magyar
városoknak
Dokumentumok, menetrend, finanszírozás

1. A legfontosabb dokumentumok az induláshoz
• A „Határozat” – a 445/2014/EU határozat az Európa kulturális
fővárosai kezdeményezés 2020-2033. évekre szóló uniós fellépésének
létrehozásáról http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0445
• Pályázni készülő városok kézikönyve
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitalsculture_en.htm
• Elemzések, értékelések, tanulmányok, jelentések
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitalsculture_en.htm

2. A menetrend – mérföldkövek I.
A felhívás
2016. nov. vagy dec.

(legalább 6 évvel a cím viselését

megelőzően)

Nemzeti szintű pályázati felhívás megjelentetése
(az Egyesült Királysággal egyeztetve)

2016. nov./dec. + 10 hónap

A kiírás és a benyújtás határideje között legalább
10 hónapnak kell eltelnie.

2016. dec. vagy 2017. jan.

Nyilvános Információs Nap várható időszaka. Az
Információs Nap a potenciálisan érdekelt
városok számára nyújt információkat a
kiválasztási eljárás menetéről, valamint a
jelentkezés kritériumairól.

3. A menetrend – mérföldkövek II.
Az előválasztás
2017. okt. vagy nov.

Tagállami előválasztási ülés megtartása a Testülettel és a
pályázó városokkal, majd előválasztási jelentés elkészítése
(legkésőbb 5 évvel a cím viselésének évét megelőzően)

2017 év vége (az előválasztási eljárás és az

A versenyben maradt városok pályázataiban
visszajelzések szerinti hiányokat pótolni kell.

előválasztási jelentés elkészültét követően)

2017 év vége (legkésőbb 21 nappal az
előválasztási eljárást követően)

a

A miniszter hivatalosan jóváhagyja a Testület jelentése
alapján az előválasztáson túljutott jelöltek listáját, testületi
jelentés elkészítése, hiánypótlások benyújtása, majd a
jelentés közzététele.

4. A menetrend – mérföldkövek III.
A kiválasztás
2018. júl. vagy aug. (legkésőbb Kiválasztási ülés a Testülettel és az előválasztáson túljutott pályázó
9 hónappal az előválasztási ülést
városokkal. Az ülésen kiválasztják a szerintük legalkalmasabb egyetlen
követően)
várost (ezután kiválasztási jelentés készül, amelyet közzétesznek).
2018 év vége előtt (a jelentések A Testület ajánlása alapján a miniszter kijelöl egy várost a cím
elkészültét követően közvetlenül)
viselésére, és erről legkésőbb a cím viselésének évét 4 évvel
megelőzően értesíti az EU-t (Parlamentet, Tanácsot, Bizottságot és a
Régiók Bizottságát).
2019 eleje
A kiválasztott város nevét az Európai Bizottság közzéteszi az EU
Hivatalos Lapjában.
2019-2023
Az Európai Bizottság 3 monitoringülést hív össze, amelyek munkája
- 2019. okt. és nov.
eredményeként ajánlásokat fogalmaz meg, jutalmat ítélhet meg
- 2021. jún.
(Melina Mercouri-díj) az EKF cím viselője számára.
-

2022. okt. és nov.

5. A menetrend – mérföldkövek IV.
Címviselés és utólagos értékelés
2023

Magyarország és az Egyesült Királyság adja
Európa egy-egy kulturális fővárosát.

2023. márc.

Az Európai Bizottság kifizeti a Melina Mercouridíjat a nyertes városoknak.

2024

A kulturális fővárosnak az Európai Bizottság
iránymutatása alapján értékelő jelentést kell
készítenie, amit az Európai Bizottságnak kell
benyújtani.

6. Finanszírozás
• A pályázatot minden város a maga nevében készíti elő és adja be.
Ennek megfelelően a pályázat elkészítésének költségeit is a város viseli.
• A címet viselő városnak az EU hozzájárulásaként a Melina Mercourijutalom ítélhető meg (forrása a Kreatív Európa Program). Ennek
összege jelenleg 1,5 millió euró, ami kulturális programokra fordítható.
• Az EKF-év előkészítésére, a programra és a kommunikációra vegyes
költségvetést szoktak összeállítani a városok, amely önkormányzati,
központi kormányzati (ahol van ilyen, ott regionális/tartományi is) és
szponzorációs bevételeket egyaránt tartalmaz. Ezek összege, aránya
országonként és városonként teljesen különböző.

7. Hasznos információk
• A 2023-as magyarországi pályázat ún. nemzeti hatósága az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, amely az Európai Bizottsággal
együttműködésben koordinálja és szervezi a pályáztatási folyamatot.
• Az EKF 2023 programmal, a pályázati eljárás minden részletével és
háttérinformációjával hamarosan kormányzati EKF-honlap indul,
elérhetősége:

kulturalisfovaros.kormany.hu

