KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Horizon 2020

Pályázat megnevezése
(magyar)

Európa jelenkori történelme a művészi és kreatív gyakorlat
tükrében

Pályázat megnevezése (angol)

Contemporary histories of Europe in artistic and creative
practices

Pályázat kódja

CULT-COOP-04-2017

Általános információk
Célok
Felmérések igazolják, hogy az európai uniós polgárok által leginkább becsben tartott és
legnagyobbra értékelt közös kincs a kultúra. Európához köthetők az ókor óta a
legtekintélyesebb képzőművészeti és irodalmi művek. Az ősi görög mítoszoktól a középkori
szent művészeteken vagy az ikonikus európai ﬁlmeken át a Tolsztoj „Háború és Béké”-jében
ábrázolt napóleoni Európáig vagy akár Beethoven 9. szimfóniájáig, az európaiak, valamint a
kontinensen kívüli népek számára az Európát megtestesítő művészeti, irodalmi művek sora
végtelen. Anélkül, hogy hivatalos egyetértés lenne ezen művek repertoárjáról, mégis az
európai kulturális identitás gerincét és örökségét jelentik. A kulturális örökség megteremtése
azonban végtelen folyamat, hiszen napjaink kultúrája a jövő kulturális öröksége.
Jelen pályázati felhívás keretében olyan kutatásokat támogatnak, amelyek az olyan, különböző
kortárs művészeti és kreatív ágak vizsgálatára vállalkoznak, mint például irodalom,
ﬁlmművészet, zene és tánc, annak érdekében, hogy az európai identitás, európaiság, illetve
Európa megtestesítése meghatározható legyen. A kutatás során összehasonlító megközelítést
szükséges alkalmazni, Európa lehető legszélesebb földrajzi lefedettségének biztosításával.

Kedvezményezett

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

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU
tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Támogatott projektek várható
száma

10-20

Pénzügyi információk
Teljes keret

25.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

2.500.000 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
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Benyújtás

Elektronikusan
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/topics/23190-cult-coop-04-2017.html

