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A Summa Artium támogatni szeretné, hogy a kultúra és a művészetek a hazai 

társadalom legtágabb körében a mindennapok része lehessen, segíteni szeretné 

Magyarország kulturális sokszínűsége, az alkotói szabadság és a művészetek 

függetlenségének megőrzését, elsősorban olyan független és újító projektekhez, 

valamint kiemelkedő szakmai munkát végző műhelyek munkájához való 

hozzájárulással, amelyek értékszempontokon kívül eső megfontolásból nem jutnak 

elegendő közpénz támogatáshoz. 

A pályázók köre: jogi személyiséggel rendelkező, magyarországi kulturális és 

művészeti szervezetek. Egy szervezet a jelen pályázati felhívásra maximum két 

pályázatot nyújthat be. 

A pályázat közzétevője az állami kultúratámogató szerepvállaláson túlmutató, azt 

kiegészítő feladatot vállal, ezért a pályázaton nem vehetnek részt állami vagy 

önkormányzati tulajdonban levő szervezetek, kiemelt vagy nemzeti státuszú 

színházak és előadó-művészeti társulatok, valamint olyan magántulajdonú 

szervezetek, amelyeknek fenntartója az állam, vagy valamely önkormányzat. 

A következő kategóriákban lehet pályázatot benyújtani: 

1. Színház és tánc (a pályázatok beadási határideje lejárt) 

a.  Minőségi színházat középiskolásoknak – iskolai terekben. Tantermi 

színházi/táncművészeti projektek szemléjének támogatása — pályázat 

szervezők részére 

 A pályázaton olyan szemlék szervezői vehetnek részt, amelyeken hivatásos és 

független előadó-művészeti társulatok vagy alkotóművészek mutatják be új 

színházi nevelési/színházpedagógiai programjukat (tánc- és bábszínházi 

előadásokat is beleértve), és a szemle hozzájárul ezen alkotások 

megvalósításához, majd középiskolai helyszíneken való előadásához, vagy már 

létező előadások továbbjátszását segíti középiskolákban. A szemlén legalább tíz 

előadást kell bemutatni, és a pályázó szervezőnek vállalnia kell, hogy a 

támogatásként elnyert összeg legalább 80%-át a szemle szakmai zsűrije által 

kiválasztott előadások középiskolai játszására fordítja. Az elbírálás során 

előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek biztosítják, hogy a 

programban részt vevő előadások közül minél több eljusson vidéki 

középiskolákba is. 

Pályázatonként elnyerhető támogatás: 5-20 M Ft. 



Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, a szemlék szervezői 

nyújthatnak be. 

A támogatásban részesülő szemlék megvalósítási határideje: 2020. május 31. 

b. Támogatás már bemutatott színházi és táncelőadások továbbjátszásához 

 Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező, hivatásos független társulatok, 

valamint befogadó helyek nyújthatnak be, a 2019/20-as évadra szóló, részletes 

továbbjátszási tervvel. 

Pályázatonként elnyerhető támogatás: 2-8 M Ft. 

A pályázaton nem vehetnek részt állami vagy önkormányzati tulajdonban levő 

intézmények, kiemelt vagy nemzeti státuszú színházak, társulatok és ezek 

produkciói. 

c. Független színházi, táncszínházi szemlék létrehozása – pályázat 

szervezők részére 

A pályázaton olyan magyarországi színházi vagy kortárs táncszínházi szemlék 

megvalósításának támogatására pályázhatnak a szervezők, amelyeken hivatásos 

és független társulatok vagy előadó-művészek vesznek részt, a 2018/2019-es 

évadban bemutatott, vagy a szemlén első alkalommal bemutatásra kerülő 

előadásaikkal. 

Pályázatonként elnyerhető támogatás: 5-8 M Ft. 

 Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, a szemlék szervezői 

nyújthatnak be. 

A támogatásban részesülő szemlék megvalósítási határideje: 2020. május 31. 

  

2. „Hiteles helyek” megerősítése 

A pályázat célja olyan autonóm, kulturális vagy művészeti szakmai szervezetek, 

az alkotómunkát információval, szervezőmunkával, háttér biztosításával segítő 

műhelyek strukturális támogatása és kapacitásfejlesztése, amelyek egy-egy 

terület egészét szolgálják, és munkavégzésüket, szervezeti működésüket 

forráshiány akadályozza. 

Pályázatonként elnyerhető támogatás: 3-7 M Ft. 

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező szakmai szervezetek nyújthatnak be 

(szakszervezetek és más érdekképviseletek nem vehetnek részt a pályázaton). 



A támogatásban részesülő pályázatok megvalósítási ideje a 2019. október – 

2020. szeptember időszak. 

 

3. „Kortárs művészet a szabad ég alatt” 

A pályázat célja 2020-ban megrendezésre kerülő, független, kortárs művészeti 

fesztiválok támogatása. 

Pályázatonként elnyerhető támogatás: 3-5 M Ft.  

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező szervezetek nyújthatnak be. 

A pályázaton nem vehetnek részt a túlnyomóan könnyűzenei jellegű fesztiválok, 

sem vásárok. 

  

4. „Kortárs képzőművészet az emberekhez közelebb” 

A pályázat célja hivatásos képzőművészek vagy művész csoportok társadalmi 

üzenetet közvetítő kortárs képzőművészeti projektjeinek támogatása. Az 

elbírálás során előnyben részesülnek a független helyeken megvalósuló, 

együttműködésen alapuló, a kelet-közép-európai nemzetközi kapcsolatokat vagy 

a civil társadalmat építő pályázatok. 

Pályázatonként elnyerhető támogatás: 1-5 M Ft. 

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező szervezetek nyújthatnak be. 

A támogatásban részesülő projektek megvalósítási határideje: 2020. augusztus 

30. 

  

5. Autonóm kulturális és művészeti szervezetek projekt támogatása (a 

pályázatok beadási határideje lejárt) 

A pályázat célja bármely kulturális, művészeti ágban tevékenykedő, hivatásos 

szervezetek nagy hatósugarú és társadalmi visszhangot kelteni képes, a 

társadalmi kohéziót és a szolidaritást elősegítő kulturális, művészeti 

projektjeinek támogatása. 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatási összeg: 10 M Ft. 

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező szervezetek nyújthatnak be. 

A támogatásban részesülő projektek megvalósítási határideje: 2020. június 30. 



*******************************************************************

************ 

  

A támogatások pénzügyi forrását az Open Society Initiative for Europe biztosítja a 

Summa Artium Nonprofit Kft-n keresztül, ami így közvetetten külföldi forrásnak 

számít. 

  

Teljes pályázati összeg: 340 000 000 Ft. 

  

Pályázni kizárólag a Summa Artium honlapján található Summárium on-line 

regisztrációs adatlapon lehet, a pályázatok beküldési határideje: 

az 1. Színház és tánc a,b,c pályázati kategóriákban 2019. július 26. 24:00 óra, 

a 2. „Hiteles helyek” megerősítése kategóriában 2019. augusztus 2. 24:00 óra, 

a 3. „Kortárs művészet a szabad ég alatt” kategóriában 2019. szeptember 27. 

24:00 óra, 

a 4. „Kortárs képzőművészet az emberekhez közelebb” kategóriában 2019. 

augusztus 9. 24:00 óra, 

az 5. Autonóm kulturális és művészeti szervezetek projekt 

támogatása kategóriában 2019. július 30. 24:00 óra. 

  

A benyújtott pályázatokról a Summa Artium Kuratóriuma hoz döntést egy színházi 

és egy képzőművészeti szakértői testület javaslata alapján, az 1, 2, 5. pályázati 

kategóriákban 2019. szeptember végéig, a 3, 4. pályázati kategóriákban október 

végéig. A döntésről minden pályázót elektronikus úton értesítünk, a támogatott 

pályázatok listáját közzétesszük a Summa Artium honlapján. 

 

http://www.summa-artium.hu/Summarium/18/

