
db Pályázó neve
Székhely / 

megvalósítás helyszíne
Pályázati cél Érintettség 

Összes 

pont

Támogatási 

összeg (Ft)

1.

TALENTUM Umetnicko 

Udruzenje Talenata
Szerbia 24000 

Szabadka, Temerin u.

A Talentum táncegyüttes oktatói 

tevékenységének támogatása 24 1 000 000

2.

Ansamblul de Dansuri 

"Trei Scaune"

Románia 520003 

Sepsiszentgyörgy, 

Gábor Áron u.

A Banda és Mesemozaik munkacímű 

előadások bemutatásának támogatása 24 1 000 000

3.

Madarski kulturni 

centar "Népkör"

Szerbia 24000 

Szabadka, Kossuth 

Lajos tér

A Róna és a Gubanc táncegyüttes új 

produkciója létrehozásának és 

továbbképzésének támogatása 21 1 000 000

4. Asociatia Ordogtergye
Románia 400258 

Vrancea u. 

Gondolatok a régiekről című 

táncelőadás létrehozásának 

támogatása 20 800 000

5.

Asociatia Culturala 

Figura

Romania 535500 

Gyergyószentmiklós, 

Bucsin negyed

Az arab éjszaka című mozgásszínházi 

előadás létrehozásának támogatása 17 700 000

6.

Asociatia Folk Dancing 

and Music

Románia 540441 

Marosvásárhely, 

Kárpátok sétánya

Maros Művészegyüttes új előadása 

megvalósításának támogatása

Juhász Zsolt 

érintett. 15 1 000 000
Össz.: 5 500 000

Budapest, 2013. június 27.

Döntési lista a Kiemelt művészeti célok megvalósítására színházak és táncegyüttesek részére  

meghirdetett 2013. évi EMMI-pályázat (3416) 

 1. határon túli tánc altémában benyújtott pályázatokra vonatkozóan

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 53. § (5) 

bekezdése alapján a tudomásulvételről szóló döntés meghozatala folyamatban van.  

Támogatásra fordítható keretösszeg a pályázati felhívás szerint:  9 850 000 Ft. A maradványként keletkezett 4 350 000 Ft 

átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

1 000 000 Ft a 4. (színházi nevelés) altémába 

3 350 000 Ft az 5. (tánc) altémán belül belföldi forgalmazásra. 

A támogatásra fordított ténylges összeg: 5 500 000 Ft.

A támogatáshoz elérendő minimális pontszám:  15  pont. Az elérhető maximális pontszám: 30 pont.

Indokolás:

A szakértői testület megállapította, hogy 2012. évhez képest ugyan szűkült a pályázók köre, de örömteli, hogy nagy aktivitást 

mutatnak a délvidéki együttesek. Sajnálatos, hogy Kárpátalja, Burgenland és a Felvidék nem képviseltette magát. A testület - a 

szakmai színvonal emelése érdekében - javasolja a pályázóknak a térség színházaival való együttműködést, különös tekintettel a 

dramaturg, világítás- és díszlettervezés, szcenika területeire. A testület nagyobb hangsúlyt javasol fektetni az oktatási programok 

működtetésére. A testület felhívja a a pályázók figyelmét a hazai turnészervezés esetében a nagyszámú, kihasználatlan lehetőségre, a 

befogadó helyek és fesztiválok kapacitására, amelyek kiaknázásával a szakmai kacsolatrendszer bővítésére, fellépési lehetőségekre, a 

társulatok által képviselt művészi értékek szélesebb körben való megismertetésére lenne lehetőség. 
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