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FELHÍVÁS CIVIL ÉS KULTURÁLIS 
SZERVEZETEKNEK, 

GONDOLKODÓ EGYÉNEKNEK, 
MŰVÉSZEKNEK, KREATÍVOKNAK

Idén is megrendezésre kerül a Bánkitó 
Fesztivál, mely ezúttal az innovatív, 
társadalmi célú ötletekre, beavatkozásokra 
helyezi a hangsúlyt.
A KULCSSZÓ: 2028.

Célunk, hogy olyan társadalmi 
vállalkozásoknak, szervezeteknek 
nyújtsunk megjelenési felületet, 
bemutatkozási és fejlődési lehetőséget, 
amelyek konkrét társadalmi problémákra 
kínálnak kézzelfogható, innovatív 
megoldásokat. Szeretnénk pozitívan 
tekinteni a jövőbe és együtt gondolkozni 
veletek arról, hogyan kerülhetnénk 
közelebb ahhoz a 2028-hoz, amit 
elképzelünk.

A pályázat beküldésével 
hozzájárulsz ahhoz, hogy  
az ötleted megjelenjen  
a fesztiválhoz kapcsolódó 
online felületeken, 
kiadványokban is. 

Sajnos nem tudjuk 
mindenkinek garantálni, 
hogy a munkája helyet  
kap majd a fesztiválon.  
A résztvevőket a fesztivál 
szervezői fogják kiválasztani.

JELENTKEZNI EGY MAX. 500 KARAKTERES 
BEMUTATKOZÓ ÉS PROGRAMISMERTETŐ 
SZÖVEGGEL LEHET 2018. FEBRUÁR 16-IG
A PROGRAM@BANKITOFESZTIVAL.HU 
CÍMEN. EREDMÉNYHIRDETÉS: MÁRICUS 2.

Ha a felhívással kapcsolatban kérdésed 
van, szintén a program@bankitofesztival.hu 
e-mail címen keress minket. 

Olyan ötleteket várunk, amelyek 
megfelelnek az alábbi kritériumok közül 
legalább kettőnek:

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ,
TÁRSADALMI BEAVATKOZÁS,
KONKRÉT PROBLÉMÁRA ADOTT KONKRÉT 
VÁLASZ,
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ MÓDSZEREK,
TÁRGY, ESZKÖZ
VAGY
ÖTLET, MÓDSZER, STRATÉGIA
MÁR MEGLÉVŐ, KIPRÓBÁLT
VAGY
ÚJ, A FESZTIVÁLRA FEJLESZTETT ÖTLET
HOSSZÚTÁVÚ, FENNTARTHATÓ STRATÉGIAI 
TERVEZÉSRE ÉPÜL

Az ötletek, stratégiák bemutatásának 
mikéntjére is nagy hangsúlyt fektetünk.  
Arra kérünk, hogy olyan programtervvel 
készülj, ami: 

Könnyen bemutatható,
tesztelhető, kipróbálható
kézzel fogható

Az Open Callra beérkezett projektekből kiválogatjuk  
a legizgalmasabb, leginspirálóbb, legprogresszívebb ötleteket, 
módszereket, melyeket a Bánkitó Fesztiválon lehetőségetek lesz 
bemutatni 2018 július 11-14 között. A fesztivál civil és kulturális 
programja idén expo jelleggel fog megvalósulni, a fesztivál 
bemutató helyszínein ki is lehet mad próbálni, tesztelni az egyes 
ötleteket. Tervünk továbbá egy, a fesztivál kommunikációs 
csatornáin is megvalósuló közösségi támogatásra irányuló 
kampány létrehozása a programba beválogatott projektek 
bevonásával.

A pályázók köre: 
Egyének, közösségek, szervezetek
Amit nyújtunk:
Útiköltség, anyagköltség (nettó 10,000 forintig), inspiráció, 
fejlődési lehetőség, bemutatkozási lehetőség civil szervezetek, 
szakmai tanácsadók, és az érdeklődő nyilvánosság körében
networking, kapcsolatépítés, forrásszerzési lehetőség, 
kapcsolatépítés szponzorokkal


