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A Pro Cultura Urbis Közalapítvány pályázati felhívása 2022-ben budapesti székhellyel 

rendelkező, játszóhelyet, próbatermet, infrastruktúrát fenntartó független előadó-

művészeti szervezetek működésének támogatására                                                                                                                               

 

1. A pályázat kiírója 

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi támogatásával a Pro Cultura Urbis Közalapítvány. 

2.  A pályázat tárgya, célja 

A pályázat célja működési célú támogatás nyújtása a budapesti székhelyű, független, előadó-

művészeti szervezetek működésének támogatásához 2022. szeptember 1. – 2023. június 30. 

közötti időszakra. 

 

3. A pályázat típusa: Nyílt 

4. A pályázati keretösszeg: 150.000.000 Ft 

5. A támogatás jellege: vissza nem térítendő működési támogatás. 

6. A Pályázók köre, a pályázaton való részvétel feltételei 

A pályázaton részt vehet az a budapesti székhelyű, a Pest Megyei Kormányhivatal által vezetett 

nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező, előadó-művészeti szervezet, amely 

- amelynek fenntartója/tulajdonosa nem az állam vagy önkormányzat, továbbá 
- 2022. évi  Emtv. szerinti működési pályázaton támogatást nyert, és 
- előadások létrehozására, bemutatására alkalmas próbateremmel, játszóhellyel, 

infrastruktúrával rendelkezik, amelyet e funkcióra folyamatosan fenntart, működtet.   

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy nem nyújthat be pályázatot az az előadó-művészeti 

szervezet, amely az „Előadó-művészeti többlettámogatási program keretében működést 

kiegészítő támogatás” (egykori TAO-pótló) jogcímen 2022-ben, szeptember 1. előtt 

költségvetési támogatást nyert el.  

 

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány a pályázati döntést követően e-mailben értesíti a döntésről 

a pályázókat, továbbá a www.budapest.hu honlapon közzéteszi a nyertesek jegyzékét a 

támogatási összegekkel együtt. A döntést követően a Pro Cultura Urbis Közalapítvány a 

nyertessel támogatási szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás 

felhasználásának és elszámolásának rendje. Az aláírt szerződés és a számlavezető pénzintézet 

által leigazolt banki felhatalmazó levél Pro Cultura Urbis Közalapítvány részére történő 

visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele. 

A Támogatott a támogatás összegét - a pályázati adatlapon általa megjelölt támogatási időszak 

alatt - kizárólag az előadó-művészeti tevékenységével összefüggésben működési, működtetési 

kiadásaira használhatja fel. 

 

 

A támogatásból elszámolható költségek különösen 

- közüzemi díjak 

- bérleti díjak 
- személyi jellegű kiadások és azok járulékai.  

 

http://www.budapest.hu/


2 
 

A támogatás összege nem fordítható semmilyen adóhátralék, kamattartozás, illeték, bírság 

kiegyenlítésére vagy lejárt közteher tartozás kiegyenlítésére. A támogatás összege harmadik fél 

számára támogatásként nem adható tovább.   

A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben 

foglaltak szerint szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk a Pro Cultura 

Urbis Közalapítvány számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a 

szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.  

 

Amennyiben nem kerül felhasználásra a meghatározott teljes támogatási összeg, a különbözetet 

a Támogatott köteles egy összegben az elszámolással egyidejűleg visszautalni a Pro Cultura 

Urbis Közalapítvány részére. 

7. A pályázat benyújtási határideje:  

A pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával, géppel kitöltve lehet 

benyújtani.  

A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 23. (péntek) éjfél. 

 

Az aláírt pályázati dokumentumokat a proculturaurbis@gmail.com e-mail címre kell 

egybeszerkesztett, szkennelt PDF dokumentumként, valamint word dokumentumként is 

megküldeni. 

 

A határidő lejártát követően érkezett pályázatokat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány nem 

fogadja be. A tartalmilag vagy formailag hiányos pályázatok esetén a Pro Cultura Urbis 

Közalapítvány egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, amelyet a pályázónak a közléstől 

számított 8 napon belül kell teljesítenie, a hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  

A pályázat beérkezéséről a Pro Cultura Urbis Közalapítvány e-mailben értesíti a pályázót.  

 

A pályázatokról a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriuma dönt, a döntést követő 5 

munkanapon belül a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a Pro Cultura Urbis 

Közalapítványtól.  

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány Kuratóriumának tagjai: 

● Nyáry Krisztián, elnök 

● Libor Anita, titkár 

● Csejdy András 

● Schiffer János 

● Tóth Árpád 

A Kuratóriumi döntésről szóló ülésre meghívást kap a Független Előadó-művészeti Szövetség 

képviselője is. A Kuratórium döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.  

A pályázat és a pályázati adatlap letölthető a www.budapest.hu oldalról. 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:  

név: Libor Anita 

e-mail: proculturaurbis@gmail.com  

 

 

 

http://www.budapest.hu/
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8. Az elbírálás szempontjai: 

Pályázatának benyújtása alkalmával minden pályázat esetében a pályázónak kötelezően 

nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, a nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza.  

A 150 milliós pályázati keret nyertes pályázók közötti felosztásában az elbírálásánál figyelembe 

veszik:  

- a pályázó fenntartásában lévő, illetve általa előadó-művészeti célra használt ingatlan 

mérete,  
- a pályázó részéről a támogatási időszak alatt befogadott, illetve befogadni tervezett 

független előadó-művészeti szervezetek és előadások száma, valamint 
- a pályázó által 2022. évben kapott, az Emtv. 19.§ szerinti működési támogatás mértéke. 

Budapest, 2022. szeptember 7.  

 

 


