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Támogatási terület: A helyi kulturális-társadalmi aktivitások támogatása és fejlesztése, 

kulturális örökség megőrzése 

 

1. A támogatás területe  

- kultúra, népművelési tevékenység és művészeti tevékenység fejlesztése; 

- a Város kulturális emlékeinek, emlékhelyeinek és emlékműinek kezelése és karbantartása, a 

kulturális örökség megőrzése emlékhelyei felújítása, karbantartása által; 

- természeti és szellemi értékek megőrzése, védelme és fejlesztése; 

- kulturális és regionális értékek megőrzése, védelme, létrehozása, fejlesztése és prezentációja; 

- kulturális örökség és a régió hagyományainak megőrzése; 

- társadalmi-népművelési rendezvények, szórakoztató, kulturális társadalmi rendezvények, 

kegyeleti megemlékezések; 

- transzregionális, a kultúra fejlesztésére irányuló rendezvények; 

- a kreativitást és a személyiség erkölcsi fejlődését elősegítő kulturális tevékenységek; 

- a kultúra képviselete külföldön - fesztiválokon, versenyeken és hivatalos rendezvényeken; 

- élő kultúra, kulturális és népművelési tevékenységek (fesztiválok, művészeti bemutatók, 

színházi és zenés előadások, koncertek, filmvetítések, kiállítások) és nem professzionális 

művészeti tevékenységek bemutatása; 

- kulturális turizmust támogató, kulturális örökség bemutatására szolgáló, valamint a város és 

a régió kulturális és népművelési tevékenységeinek népszerűsítésére szolgáló kiadói 

tevékenységek; 

- a város kulturális képviseletének támogatása külföldön és a határokon átnyúló kulturális 

együttműködés támogatása; 

- helyi és regionális jellegű rendezvények támogatása; 

- gyermekek, fiatalok és felnőttek oktatási tevékenységének támogatása a kultúra területén. 

 

2. Támogatható tevékenységek 

- Dunaszerdahely Város területén működő színházak, művészeti együttesek és zenei csoportok 

tevékenységei; 

- professzionális és amatőr művészeti tevékenységek; 

- kulturális és egyházi intézmények, múzeumok és galériák tevékenysége;  

- irodalmi tevékenység: irodalmi mű létrehozása és fordítása; 

- irodalmi szemlék, fesztiválok, vetélkedők; 

- könyvtárak támogatása; 

- Dunaszerdahely Városához kapcsolódó kiadói tevékenység - folyóiratok, nem periodikus 

sajtó; 

- elektronikus média, elektronikus könyvek, CD-k kiadása; 

- színházi fesztiválok, tevékenységek, színpadi alkotások létrehozása és terjesztése; 



- zenei fesztiválok, tevékenységek, zenemű létrehozása és terjesztése; 

- táncfesztiválok, tevékenységek, színpadi alkotások létrehozása és terjesztése; 

- képzőművészet: műalkotások létrehozása, kiállítási és bemutató tevékenységek; 

- audiovizuális művészetek: fesztiválok, tevékenységek, audiovizuális alkotások létrehozása és 

terjesztése; 

- kultúra és kreatív ipar; 

- az iskolák kulturális tevékenységei; 

- műemlékgondozás; 

- társadalmi és népművelési tevékenységek; 

- Dunaszerdahely Város kulturális örökségének és történetének kutatása és terjesztése; 

- szabadidős tevékenységek, a kultúrával kapcsolatos szabadidős tevékenységek. 

 

3. Elszámolható költségek  

A költségeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a projekt céljaihoz. 

A pályázat megvalósításával kapcsolatos indokolt költségeknek minősülnek főként: 

Honoráriumok, szolgáltatások: Tiszteletdíjak, jutalmak a munka elvégzéséért (megrendelés / 

számla, végrehajtási megállapodás, szerződés, munkaszerződés ellenében teljesített munkák, 

tolmácsszolgáltatások stb.); 

Fellépők tiszteletdíja; 

A projekt megvalósításához szükséges beltéri, kültéri helyszínek, mobil szerkezetek 

bérbeadása; 

Rendezvény technikai bebiztosításának bérlése (hang, világítás, vetítőeszközök, színpadkép 

stb.); 

Utazási és szállítási költségek (fellépők, előadóművészek, technikai berendezések fuvarozása 

jogi vagy az említett tevékenységhez iparengedéllyel rendelkező természetes személy által, 

saját szállítással történő szállítás esetén a törvény által meghatározott összegig terjedő 

elszámolható utazási költségek a 283/2002 törvény és annak módosításai értelmében az utazási 

költségekről); 

Összpontosítás, táborok; 

Fellépők, szervezők stb. elszállásolása; 

Étkezési költségek: Frissítők, étkezési költségek az előadók részére; 

Rendszeres és időszaki nyomtatványok gyártásával kapcsolatos nyomdai költségek; 

Reklámanyagok (közlemények, meghívók, plakátok, postaköltség, irodaszerek stb.); 

Audio- és multimédiás hordozó készítése; 

A projekt anyagköltsége és nem befektetési jellegű ingóságok beszerzése; 

Elvezetett adó, biztosítási alapok járulékai; 

Balesetbiztosítási járulék. 

 

4. Nem támogatható költségek 

A támogatás pénzeszközei nem felhasználhatók 

- dohányáru, alkoholos italok, kábítószer, lőfegyver és lőszerek vásárlására; 

- az előző évek kiadásainak refundálására; 

- a kérelmező kölcsöneinek, hiteleinek, kamatainak vagy egyéb kötelezettségeinek teljesítésére; 



- ingó tárgyak, befektetési jellegű munkálatok és szolgáltatások beszerzésére, illetve a vagyon 

műszaki értékelésének teljesítésére; 

- a projektek szervezőinek jutalmára; 

- üzemanyag vásárlására. 

 

 


