KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Horizon Europe

Pályázat megnevezése
(magyar)

Az európai kulturális örökséggel kapcsolatos kutatás és
innováció koordinációja a tagállamok között

Pályázat megnevezése (angol)

Coordination of European cultural heritage research and
innovation among Member States

Pályázat kódja

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-02

Általános információk
Célok
A felhívás tárgyában benyújtott pályázatokban a kulturális örökségre, az eredetre, az
építészetre, továbbá a programokra és a kulturális örökségre irányuló kutatás és innováció
európai ERA-Net társﬁnanszírozási modelljeire vonatkozóan kell feltérképezni a nemzeti
tevékenységeket. Ezenkívül értékelni kell az európai hozzáadott értéket, az esetleges
átfedéseket a közép-európai tevékenységek között, csakúgy mint az ERA-Net
társﬁnanszírozási modell által, a kulturális örökség terén hagyott hiányok hatását. Felmérve a
tanulságokat, fel kell fedezni és meghatározni egy jövőbeni, úttörő és széles hálózat
célkitűzéseit, ami európai szinten erősíti a nemzeti támogatás hatását. A pályázatokban
ugyancsak el kell készíteni egy elemzést, továbbá egy politikai forgatókönyvet a területet
illető, jövőbeni EU szintű beavatkozásokra, beleértve a kulturális és kreatív szektorok szerepét
és részvételét. Az új technológiák iránti igényt, sajátságos vonatkozással a kulturális örökséget
érintő Föld-megﬁgyelési adatokra és termékekre, ugyancsak fontolóra lehet venni. A
pályázatokban egy új megközelítést kell nyújtani, bevonva az EU Tagállamait és nyitottnak
lenni a társult és szomszédos országok irányába, valamint az érdekcsoportok széles skáláját, a
civil társadalmat és a ﬁatalokat.

Kedvezményezett

• Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
• Nagyvállalat
• Mikro-, kis- és középvállalkozás
• Non-proﬁt szervezet (civilszervezetek)
• Non-proﬁt szervezet (állami fenntartású intézmény)
• Egyházi-, jogi szervezet
• Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma

Választható

Konzorcium

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU
tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Támogatott projektek várható
száma

1

Pénzügyi információk
Teljes keret

3.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

3.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

100%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

30-45% előleg kérhető.

Elszámolható közvetett
költségek

A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek
átalány-alapú támogatása, melynek mértéke a közvetlen
költségek 25%-ával egyezik meg. Az átalány alvállalkozói
teljesítményre nem igényelhető.

Határidők
Benyújtási határidő

2021.10.07.17:00

Benyújtás

Elektronikusan
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port
al/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-herit
age-02-02

