ELŐZETES FELHÍVÁS

Európai Fesztiválalap a Feltörekvő Művészekért
Október 14-én teszi közzé az Európai Fesztiválszövetség az EFFEA pályázati felhívását.

A pályázaton fesztiválok indulhatnak „feltörekvő”, azaz több figyelmet érdemlő tehetségek
nemzetközi érdeklődésre számot tartó produkciója költségeinek a fedezésére.
A European Festivals Fund for Emerging Artists (Európai Fesztiválalap a Feltörekvő Művészekért,
EFFEA) elnevezésű program a European Festivals Association (Európai Fesztiválszövetség, EFA)
szervezésében jött létre az Európai Unió támogatásával. Az előkészítésben és a lebonyolítás
felügyeletében tizenhárom ország kulturális szervezetei vesznek részt: Magyarországot a Summa
Artium Nkft. képviseli.
Az előzetes felhívást azért tesszük közzé, mert a pályázatok előkészítéséhez nemzetközi
együttműködés szükséges, a pályázatot beadó fesztiválnak rendelkeznie kell a támogatni kívánt
külföldi művész, valamint legalább két külföldi fesztivál szándéknyilatkozatával az együttműködésre.
A hároméves program első felhívását október 14-én teszi közzé az EFA a www.festivalfinder.eu
oldalon, a beadási határidő pedig november 15 lesz, és a 2023 február – 2023 december között
létrejövő projektekkel lehet pályázni. A következő felhívást 2023 tavasszal tervezi meghirdetni az
EFA.
A felhívásban két kategória szerepel majd. A „Felfedezés” (Discovery) kategória pályájuk kezdetén
levő művészek számára rezidencia programot és az együttműködő fesztiválokon való fellépéseket
támogatja (max. elnyerhető összeg 8 000 eur), a „Dobbantó” (Springboard) kategória pedig a már
részben beérkezett, nagyobb nemzetközi nyilvánosságra méltó művészek támogatására szolgál (max.
elnyerhető összeg 15 000 eur). A pályázatokat kilenc fős nemzetközi zsűri bírálja el.
A pályázó fesztiválnak 80%-os támogatás mellett a fennmaradó 20% önrészt kell biztosítania.
A pályázó és az együttműködő fesztiváloknak, valamint a támogatott művésznek is uniós
tagállamban, illetve a Kreatív Európa programban részt vevő országban kell működnie. További
feltétel, hogy a pályázaton résztvevő (pályázó és együttműködő) fesztiváloknak érvényes
regisztrációval kell rendelkeznie a FestivalFinder.eu portálon. Ugyanitt együttműködő fesztiválokat
is lehet keresni, a projekt előkészítéséhez.
A pályázatokat kizárólag az EFFEA online felületen lehet majd beadni, a pályázat részleteiről a
program honlapján, vagy a Summa Artium munkatársaitól lehet érdeklődni a 30 388 5558
telefonszámon, illetve az andrea.szucs@summa-artium.hu email címen.
Az EFA október 13-án, 12:00 órakor online tájékoztatót tart a pályázatról, erre már most lehet
regisztrálni: Register here. Minden érdeklődőt arra bíztatunk, regisztráljon és vegyen részt a
megbeszélésen.

