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Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

  

Közhasznúsági melléklet 
2020. év 

 

 
 

1. Szervezet azonosító adatai 

1.1 Név 
 

 

1.2 Székhely 

Irányítószám: Település: 
 
 

Közterület neve: Közterület jellege: 
 
 

Házszám: 
 

Lépcsőház: 
 

Ajtó: 
 
 

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma: 
 

1.4 Szervezet adószáma: 
 

1.5 Képviselő neve: 
 

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 
 

A Pro Progressione egy magyar művészeti szervezet, amely hazai és nemzetközi kulturális 
együttműködések révén köti össze a különböző művészeti ágakat és képviselőiket. Ezen kapcsolatokból 
született számtalan kreatív ötlet mentén amatőr és profi művészek, a kulturális szféra szereplői és más – 
nem művészeti – területek szakértői találkoznak és kezdenek el együtt gondolkozni, hogy a sokszínű 
projektek keretein belül új és formabontó válaszokat adjanak korunk kérdéseire. 

 
A Pro Progressione munkássága négy fő pillérre épül: ezek a PP Social, a PP Cult, a PP Arts és a PP 
Sound nevet viselik. Tevékenységünk fókuszában a társadalmilag elkötelezett művészetek, a kulturális és 
természeti örökség interpretációja, az egyedi produkciók létrehozása és a zenei hagyományok őrzése és 
továbbadása áll – e területeken szeretnénk hosszú távon is pozitív változást elérni. Innovatív csapatunk 
tagjai széleskörű szakmai kompetenciával és kreativitással rendelkeznek, amely minden esetben a 
művészet és a kultúra iránti személyes elköteleződéssel párosul. 

 
A Pro Progressione számos nemzetközi projektet valósít meg az Európai Bizottság támogatásával. Hiszünk 
az interdiszciplináris alkotásban, a tudományterületek, a művészeti formák, valamint a szociális és 
művészeti területek szereplői közötti párbeszédben. Egyik legfontosabb célunk a művészek, intézmények 
és az értő közönség nemzetközi hálózatának létrehozása, ezért támogatjuk a közösségeket abban, hogy 
utat találjanak a művészetek felé. 

 
A Pro Progressione több hazai és nemzetközi kulturális szervezet és program aktív tagja, például: Culture 
Action Europe, IETM (International network for contemporary performing arts), MitOst, Voices of Culture, 
Független Előadó-művészeti Szövetség. 2021-ben az Európai Bizottság a New European Bauhaus 
kezdeményezés hivatalos partnerévé választotta szervezetünket, amelynek keretében számos inspiráló 
hálózattal és szervezettel működünk együtt az európai zöld megállapodás szellemiségében egy 
fenntartható és inkluzív jövő megvalósításáért. 

Petrányi Barna 

11. 

út 

Budapest 

0 1 - 0 9 - 9 9 2 8 7 2 

2 4 1 5 1 5 2 6 - 2 - 4 1 



3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése 

 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 
2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3.§ (1) 

 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hazai és külföldi előadó-művészeti társulatok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 39 856 fő 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
  

- független interdiszciplináris, zenés-, színházi- és táncprodukciók létrehozása, forgalmazása, hazai és külföldi 
alkotókkal való kooperációban 
- hazai előadó-művészek hazai és nemzetközi színtéren való megjelenésének támogatása 
- hazai és nemzetközi szakmai programok, képzések, konferenciák és fesztiválok szervezése 

 



  

Közhasznúsági melléklet 

 

 

Szervezet neve: 

 
 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

    

    

    

 
 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 ügyvezető 1 788     1 932 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

    

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 1 788 

   1 932 

Pro Progressione Nonprofit Kft. 



  

Közhasznúsági melléklet 

 

 

Szervezet neve: 

 
 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) 

 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 150 259 154 163 

ebből: 
  

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

  

D. Közszolgáltatási bevétel 
  

E. Normatív támogatás 
  

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 150 259 
154 163  

H. Összes ráfordítás (kiadás) 145 537 150 909 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 11 040 9 804 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 145 537 150 909  

K. Adózott eredmény 4 722 3 254 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma 
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

 
Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] x 
 

 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] x 
 

 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] 
 

 x 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] 
 

 x 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] x 
 

 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] 
 

 x 

Pro Progressione Nonprofit Kft. 



 
 
 

Szervezet neve: Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap 
 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
2020 

 
 

 
Pályázó neve 

 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

Támogatás 
időtartama 

Támogatási 
összeg 

ebből tárgyévre 
jutó összeg 

tárgyévben 
felhasznált összeg 

tárgyévben 
folyósított összeg 

Támogatás 
típusa 

Tárgyévben felhasznált 
összeg részletezése 

jogcímként 
Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Az Y Csoport színházi nevelési 
programjának megvalósítására 

 
108104/00583 

2019.06.01- 
2020.03.27. 

 
1 200 000 Ft 

 
N/A 

 
353 000 Ft 

 
1 200 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

353.000 Ft 
dologi kiadások 

Móga Piroska 
Az Y Csoport előadásainak 
továbbjátszására 108113/00655 

2019.09.01- 
2020.06.01. 500 000 Ft N/A 385 000 Ft 500 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

385.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione ernyőszervezeti 
tagjainak részvételére nemzetközi 
szakmai találkozókon és képzéseken 

 
109113/00489 

2019.10.24- 
2020.08.31. 

 
400 000 Ft 

 
N/A 

 
400 000 Ft 

 
400 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

400.000 Ft 
dologi kiadások 

Móga Piroska 
Az Y Csoport nemzetközi 
vendégjátékainak megvalósítására 108103/01149 

2020.01.01- 
2020.06.30. 500 000 Ft N/A 90 000 Ft 0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

90.000 Ft 
dologi kiadások 

 
Móga Piroska 

Móga Piroska Maya munkacímű új 
bemutatójának létrehozására 

 
108117/04976 

2020.02.01- 
2020.05.10. 

 
1 200 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A járványhelyzet miatt a 
program 2021-ben 
valósult meg. 

 
Grecsó Zoltán Szabolcs 

A Kamaszok című előadás 
felújítására 

 
109117/01976 

2019.12.01 - 
2020.04.12. 

 
400 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
400 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A járványhelyzet miatt a 
program 2021-ben 
valósult meg. 

Grecsó Zoltán Szabolcs 
Az Ott vagy! című előadás 
megvalósítására és bemutatására 109142/00712 

2019.11.01 - 
2020.03.08. 500 000 Ft N/A 500 000 Ft 500 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

500.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione munkatársainak 
és ernyőszervezeti tagjainak 
részvételére nemzetközi szakmai 
rendezvényeken és konferenciákon 

 

108103/01207 

 
2019.06.12 - 
2020.12.15. 

 

400 000 Ft 

 

N/A 

 

400 000 Ft 

 

400 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

 
400.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Monotánc Fesztivál koreai 
társfesztiválján fellépő hazai 
művészek utaztatására 

 

109144/00596 

 
2019.08.20 - 
2019.08.31. 

 

500 000 Ft 

 

N/A 

 

500 000 Ft 

 

500 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

2019-ben felhasznált 
összeg 
500.000 Ft - dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A CE CULT2018/COOP3/Journey to 
the Beginnings projekt 
megvalósítására az Európai 
Bizottság Kreatív Európa programja 

 

206186/00221 

 
2018.04.01 - 
2018.09.01. 

 

2 500 000 Ft 

 

N/A 

 

0 Ft 

 

2 500 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

Utófinanszírozású 
pályázat - 2018-as 
dologi kiadások fedezete 
2.500.000 Ft értékben 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Willany Leó Önmagunkkal 
sakkozás kockázata munkacímű 
táncszínházi nevelési programjának 

 
778133/00012 

2019.09.01 - 
2021.08.31. 

 
150 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
150 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A járványhelyzet miatt a 
program 2021-ben 
valósul meg. 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A CE CULT2018/COOP1 Play! 
MOBILE című projekt 
megvalósítására az Európai 
Bizottság Kreatív Európa programja 

 

206186/00216 

 
2018.06.01 - 
2019.05.01. 

 

5 500 000 Ft 

 

N/A 

 

0 Ft 

 

5 500 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

Utófinanszírozású 
pályázat - 2019-es 
dologi kiadások fedezete 
5.500.000 Ft értékben 



 
Pályázó neve 

 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

Támogatás 
időtartama 

Támogatási 
összeg 

ebből tárgyévre 
jutó összeg 

tárgyévben 
felhasznált összeg 

tárgyévben 
folyósított összeg 

Támogatás 
típusa 

Tárgyévben felhasznált 
összeg részletezése 

jogcímként 

 
Grecsó Zoltán Szabolcs 

A Willany Leó improvizációs 
táncszínház előadásainak 
forgalmazására 

 
778113/00063 

2020.01.01 - 
2020.12.16. 

 
1 000 000 Ft 

 
N/A 

 
1 000 000 Ft 

 
1 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

1.000.000 Ft 
dologi kiadások 

 
Horváth Kristóf Péter 

A Tudás6alom csoport - 
Örömsorvasztó című színházi 
nevelési előadásának 
továbbjátszására 

 
108145/00723 

 
2018.09.01 - 
2019.06.30. 

 
800 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
800 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

2019-ben felhasznált 
összeg 
800.000 Ft - dologi 
kiadások 

 
Nagy Emese 

Nagy Emese részvételére a B12 
workshop series - Berlin Workshop 
Fesztiválon 

 
778113/00049 

2020.06.01 - 
2020.08.31. 

 
160 000 Ft 

 
N/A 

 
160 000 Ft 

 
160 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

160.000 Ft 
dologi kiadások 

 
Horváth Kristóf Péter 

Tudás6alom - Cigány magyar című 
előadás és hozzá kapcsoló workshop 
megvalósítására 

 
108103/01172 

2020.05.23 - 
2020.05.26. 

 
500 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
500 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A járványhelyzet miatt a 
program 2021-ben 
valósul meg. 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Táncművészeti Minifesztivál 
megvalósítására a 2020-as 
Szabihídon 

 
778107/00022 

2020.06.01 - 
2021.08.31. 

 
1 000 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
1 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A járványhelyzet miatt a 
program 2021-ben 
valósul meg. 

Minimum Party 
Társaság 

A 25. minimum party összművészeti 
alkotótábor, szakmai fórum és 
művészeti fesztivál megrendezésére 

 
205104/02108 

2020.07.29 - 
2020.08.09. 

 
800 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
800 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatás 
visszafizetésre került. 

 
Nagy Emese 

Széleskörűen elérhető edukációs 
vlog készítésére - Út a színházig 
munkacímmel 

 
109217/00043 

2020.07.01 - 
2021.05.31. 

 
500 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
500 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione nemzetközi 
szakmai szervezetekben való 
jelenlétének biztosítására 

 
108114/00007 

2020.01.01 - 
2020.12.31. 

 
170 000 Ft 

 
N/A 

 
170 000 Ft 

 
170 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

170.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Platón: Az állam című 
színházművészeti előadás 
megvalósítására és bemutatására 

 
108117/04994 

 
2019.09.09 - 
2020.09.30. 

 
700 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
700 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

A támogatás utólag 
érkezett be - 2019-es 
dologi kiadások fedezete 
700.000 Ft értékben 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

10 éve a szakmában - a Pro 
Progressione virtuális és rendhagyó 
kiállításának megvalósítására 

 
108128/00065 

2020.06.15 - 
2021.08.31. 

 
500 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
500 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósult meg. 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Banquet for Bees című produkció 
és online bemutató előkészítésére 

 
108217/00045 

2020.06.01 - 
2021.08.31. 

 
700 000 Ft 

 
N/A 

 
700 000 Ft 

 
700 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

700.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione mint 
táncművészeti ernyőszervezet 
honlapjának és művészeket 
támogató online rendszerének 

 
109128/00048 

 
2020.06.01 - 
2021.08.31. 

 
500 000 Ft 

 
N/A 

 
140 000 Ft 

 
500 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

 
140.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Pro Progressione: Az ember 
tragédiája címmel kortárstánc 
előadásra a szabadban és online 

 
109217/00053 

2020.06.01 - 
2021.08.31. 

 
500 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
500 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

Egyesület az Erdélyi 
Szórványmagyarságért 

Kiegészítő támogatásként a 2020. 
évi Brassói Magyar Napok 
megvalósítására 

 
449108/03349 

2020.09.15 - 
2020.09.20. 

 
16 000 000 Ft 

 
N/A 

 
16 000 000 Ft 

 
14 400 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

16.000.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Banquet for Bees - avagy a Méhek 
c. előadás bemutatására 

 
108117/05092 

2020.09.01 - 
2021.08.31. 

 
700 000 Ft 

 
N/A 

 
700 000 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

700.000 Ft 
dologi kiadások 



 
Pályázó neve 

 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

Támogatás 
időtartama 

Támogatási 
összeg 

ebből tárgyévre 
jutó összeg 

tárgyévben 
felhasznált összeg 

tárgyévben 
folyósított összeg 

Támogatás 
típusa 

Tárgyévben felhasznált 
összeg részletezése 

jogcímként 
Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Az ember tragédiája című 
kortárstánc előadáshoz kapcsolódó 
online elérhető táncművészeti 

 
778122/00032 

2020.04.30 - 
2021.08.31 

 
500 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Az ember tragédiája című 
kortárstánc előadás megvalósítására 
és forgalmazására 

 
778131/00076 

2020.09.01 - 
2021.08.31. 

 
2 100 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A CE CULT2018/COOP1 Play! 
MOBILE című projekt 
megvalósítására az Európai 
Bizottság Kreatív Európa programja 

 
206186/00240 

 
2019.07.01 - 
2019.12.31. 

 
6 700 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

Utófinanszírozású 
pályázat - 2019-es 
dologi kiadások fedezete 
6.700.000 Ft értékben 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Szabihíd 2020 című fesztivál 
megrendezésére 

 
206107/13714 

2021.04.30 - 
2021.08.31. 

 
2 000 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A járványhelyzet miatt a 
program 2021-ben 
valósul meg. 

 
Nagy Emese 

Online tér bővítésére és 
összehangolására a 2021-es film 
projekttel 

 
778122/00028 

2020.09.01 - 
2021.06.30. 

 
300 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

 
Nagy Emese 

A Platform munkacímű táncfilm 
elkészítésére és az online térben 
való megjelentetésére 

 
778122/00029 

2020.09.01 - 
2021.06.30. 

 
500 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

 
Nagy Emese 

Iwanson International School of 
Contemporary Dance - Nagy Emese 
és Fülöp László rezidencia 
programban való részvételére 

 
778103/00028 

 
2020.09.01 - 
2021.06.30. 

 
300 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

 
A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

Egyesület az Erdélyi 
Szórványmagyarságért 

A X. Brassói Magyar Napok 
megvalósítására 206107/13588 

2020.09.13 - 
2020.09.20. 3 000 000 Ft N/A 3 000 000 Ft 0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

3.000.000 Ft 
dologi kiadások 

Egyesület az Erdélyi 
Szórványmagyarságért 

A III. Barcasági gyermekfesztivál 
megrendezésére 206107/13589 

2020.11.09 - 
2020.11.12. 1 500 000 Ft N/A 1 500 000 Ft 0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

1.500.000 Ft 
dologi kiadások 



 
 
 

Szervezet neve: Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap 
 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
2020 

 
 

 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 
 
 
Az Y Csoport színházi nevelési 
programjának megvalósítására 

 
 
 

108104/00583 

A Kóda - Utóirat két hegedűre c. előadás színházi nevelési programjának és a Szökőár c. tantermi előadás létrehozása. 
 
*** 
A Kóda - Utóirat két hegedűre c. előadáshoz készült középiskolásoknak szóló színházpedagógiai program, melyet a két alkotó, Bognár Anita és Móga 
Piroska vezet. A kísérő foglalkozásnak hála, nem csupán egyszerű közönségtalálkozóval, de a 14-18 évesek számára jól felépített 1 órás kiegészítő 
programmal ér véget az előadás, mely alatt a fiatalok, a darab történetén keresztül beszélgethetnek fontos kérdésekről. 

A Szökőár  c. előadás a középiskola 9-10. osztályának szóló komplex színházi nevelési előadás, melyet az adott iskola tantermében játszanak az előadók, 
még inkább közel hozva ezzel a színház műfaját a fiatalokhoz. Az előadás alapjául Róbert Júlia: Csendes óceán című darabja szolgált. 

 
Az Y Csoport előadásainak 
továbbjátszására 

 
 
108113/00655 

A Kóda - Utóirat két hegedűre  c. előadás továbbjátszása 2019-ben és 2020-ban az RS9 színházban és a Lipták villában. 
 
*** 
Az Y Csoport előadása, a Kóda , különleges fúziója színháznak és komolyzenének. Bár a történet színházi keretek közt zajlik, könnyen egy komolyzenei 
koncerten érezhetjük magunkat, hiszen felcsendülnek Shostakovic, Bartók, Max Richter, Paganini és Bach művek is. 

A Pro Progressione ernyőszervezeti 
tagjainak részvételére nemzetközi 
szakmai találkozókon és képzéseken 

 
109113/00489 

 
A Pro Progressione munkatársainak és ernyőszervezeti tagjainak részvétele nemzetközi találkozókon. (IETM, CAE, MitOst…) 

Az Y Csoport nemzetközi 
vendégjátékainak megvalósítására 108103/01149 

A Kóda - Utóirat két hegedűre c. előadás angol nyelvre való lefordítása történt meg 2020-ban. Az előadás bemutatója és turnéja a járványhelyzetre való 
tekintettek 2021-ben valósul meg. 

Móga Piroska Maya munkacímű új 
bemutatójának létrehozására 108117/04976 A járványhelyzet miatt a program 2021-ben valósult meg. 

A Kamaszok című előadás 109117/01976 A járványhelyzet miatt a program 2021-ben valósult meg. 

 
Az Ott vagy! című előadás 
megvalósítására és bemutatására 

 
 
109142/00712 

Grecsó Zoltán és Kiss Rebeka Petra előadásában 2020.12.30-án online került sor az Egy hazugság születése c. (munkacím: Ott vagy!) duett 
bemutatására. 
 
*** 
Kiss Rebeka és Grecsó Zoltán első közös színpadi munkája különböző népek és népcsoportok teremtéstörténetei és archetípusai szavak nélküli 

A Pro Progressione munkatársainak 
és ernyőszervezeti tagjainak 
részvételére nemzetközi szakmai 
rendezvényeken és konferenciákon 

 
108103/01207 

 
A Pro Progressione munkatársainak és ernyőszervezeti tagjainak részvétele nemzetközi találkozókon. (IETM, CAE, MitOst…) 

A Monotánc Fesztivál koreai 
társfesztiválján fellépő hazai 
művészek utaztatására 

 
109144/00596 

 
Nem a tárgyévben került sor a támogatás felhasználására. 

 



 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A CE CULT2018/COOP3/Journey to 
the Beginnings projekt 
megvalósítására az Európai 
Bizottság Kreatív Európa programja 

 
206186/00221 

 
Utófinanszírozású pályázat. Nem a tárgyévben került sor a támogatás felhasználására. 

A Willany Leó Önmagunkkal 
sakkozás kockázata munkacímű 
táncszínházi nevelési programjának 
forgalmazására 

 
778133/00012 

 
A járványhelyzet miatt a program 2021-ben valósul meg. 

A CE CULT2018/COOP1 Play! 
MOBILE című projekt 
megvalósítására az Európai 
Bizottság Kreatív Európa programja 

 
206186/00216 

 
Utófinanszírozású pályázat. Nem a tárgyévben került sor a támogatás felhasználására. 

 
A Willany Leó improvizációs 
táncszínház előadásainak 
forgalmazására 

 

 
778113/00063 

A Willany Leó Improvizációs Táncszínház előadásainak továbbjátszása budapesti és vidéki helyszíneken, illetve online. 
 
*** 
A heti rendszerességű improvizációs estek a Trafó Kortárs Művészetek Házában teltházzal mentek, amíg volt lehetőség az élő színházra. A társulatban 
dolgozó táncművészek workshopokon fejlesztették technikai tudásukat, a Willany Leó állandó és alkalmi háttér munkatársai pedig coach segítségével 
szervezetfejlesztési és kommunikációs technikákat sajátítottak el az évben, hogy a jövőben még sikeresebben működhessen a társulat. 

A Tudás6alom csoport - 
Örömsorvasztó című színházi 
nevelési előadásának 
továbbjátszására 

 
108145/00723 

 
Nem a tárgyévben került sor a támogatás felhasználására. 

Nagy Emese részvételére a B12 
workshop series - Berlin Workshop 
Fesztiválon 

 
778113/00049 

A járványhelyzet miatt a támogatott program módosításra került. 
Nagy Emese részvétele a Velencei Biennálén mint feltörekvő koreográfus. A Velencei Biennálén október 24-25-én került sor Nagy Emese (MA•ZE) „Venice 
Fanatico” c. előadásának bemutatására, melyet 7 táncosra készített. 

Tudás6alom - Cigány magyar című 
előadás és hozzá kapcsoló workshop 
megvalósítására 

 
108103/01172 

 
A járványhelyzet miatt a program 2021-ben valósul meg. 

Táncművészeti Minifesztivál 
megvalósítására a 2020-as 
Szabihídon 

 
778107/00022 

 
A járványhelyzet miatt a program 2021-ben valósul meg. 

A 25. minimum party összművészeti 
alkotótábor, szakmai fórum és 
művészeti fesztivál megrendezésére 

 
205104/02108 

 
A támogatás visszafizetésre került. 

Széleskörűen elérhető edukációs 
vlog készítésére - Út a színházig 
munkacímmel 

 
109217/00043 

 
A támogatott program 2021-ben valósul meg. 

A Pro Progressione nemzetközi 
szakmai szervezetekben való 
jelenlétének biztosítására 

 
108114/00007 

A Pro Progressione az IETM és a Culture Action Europe nemzetközi szakmai szervezetekben való tagságának éves díja. A 2020-as évben a találkozók, 
konferenciák elsősorban online valósultak meg. 

 
Platón: Az állam című 
színházművészeti előadás 
megvalósítására és bemutatására 

 
 
108117/04994 

A támogatás utólag érkezett be. 2019-ben valósult meg a támogatott program. 
 
*** 
Az több alkalmas nem szokványos színházi projekt a kortárs művészet kontextusában újraértékelte az ókori kulturális örökséget, különös tekintettel a 
színház, a demokrácia megszületésének pillanatát. Fókuszált azokra a rituálékra is, melyek előidézhették ezen társadalmi változások kialakulását. 



 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

10 éve a szakmában - a Pro 
Progressione virtuális és rendhagyó 
kiállításának megvalósítására 

 
108128/00065 

 
A PP10 online kiállítás és beszélgetéssorozat előkészítése. Maga a támogatott program 2021-ben valósult meg. 

 
 
 
A Banquet for Bees című produkció 
és online bemutató előkészítésére 

 
 

 
108217/00045 

A Pro Progressione legújabb interaktív, térpecifikus és környezetvédelmi ismeretterjesztő előadásának, mely a Banquet for Bees // Méhek címet kapta, 
előkészítése. 
 
*** 
Többféle tudományos teóriát és városi legendát ismerünk arról, hogy mi történne az emberiséggel, ha a méhek kipusztulnának. Ha nem is tudunk teljesen 
pontos képet arról, hogy milyen körülmények között és hány év alatt történnének meg az apokaliptikusnak jósolt események, az egészen biztos, hogy a 
méhek a megporzó tevékenységük miatt az egyik legfontosabb és leghasznosabb állatfaj a világon, és nagyon megszenvednénk hiányukat. Előadásunk a 
biodiverzitás megőrzésének fontosságára, és ebben a méhek kiemelkedő szerepére hívja fel a figyelmet interaktív, játékos módon. 

A Pro Progressione mint 
táncművészeti ernyőszervezet 
honlapjának és művészeket 
támogató online rendszerének 

 
109128/00048 

 
A Pro Progressione megújuló honlapjának előkészítése, illetve a teljesen új pénzügyi online rendszerének fejlesztési szakasza valósult meg 2020-ban. 

Pro Progressione: Az ember 
tragédiája címmel kortárstánc 
előadásra a szabadban és online 

 
109217/00053 

 
A támogatott program 2021-ben valósul meg. 

Kiegészítő támogatásként a 2020. évi 
Brassói Magyar Napok 
megvalósítására 

 
449108/03349 

 
A X. Brassói Magyar Napok fesztivál 2020.09.15-20. között került megrendezésre szabadtéren. 

 
 

Pro Progressione Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

 
 
A Banquet for 
Bees - avagy a 
Méhek c. előadás 
bemutatására 

A Pro Progressione legújabb interaktív, térpecifikus és környezetvédelmi ismeretterjesztő előadásának, mely a Banquet for Bees // Méhek címet kapta, 
2020.10.01-jén volt a szakmai, és  2020.10.03-án a nyilvános bemutatója a Városmajori parkan. 
 
*** 
Többféle tudományos teóriát és városi legendát ismerünk arról, hogy mi történne az emberiséggel, ha a méhek kipusztulnának. Ha nem is tudunk teljesen 
pontos képet arról, hogy milyen körülmények között és hány év alatt történnének meg az apokaliptikusnak jósolt események, az egészen biztos, hogy a 
méhek a megporzó tevékenységük miatt az egyik legfontosabb és leghasznosabb állatfaj a világon, és nagyon megszenvednénk hiányukat. Előadásunk a 
biodiverzitás megőrzésének fontosságára, és ebben a méhek kiemelkedő szerepére hívja fel a figyelmet interaktív, játékos módon. 

Az ember tragédiája című kortárstánc 
előadáshoz kapcsolódó online 
elérhető táncművészeti tartalom 
létrehozására 

 
778122/00032 

 
A támogatott program 2021-ben valósul meg. 

Az ember tragédiája című kortárstánc 
előadás megvalósítására és 
forgalmazására 

 
778131/00076 

 
A támogatott program 2021-ben valósul meg. 

A CE CULT2018/COOP1 Play! 
MOBILE című projekt 
megvalósítására az Európai 
Bizottság Kreatív Európa programja 

 
206186/00240 

 
Utófinanszírozású pályázat. Nem a tárgyévben került sor a támogatás felhasználására. 

A Szabihíd 2020 című fesztivál 
megrendezésére 206107/13714 A járványhelyzet miatt a program 2021-ben valósul meg. 

Online tér bővítésére és 
összehangolására a 2021-es film 
projekttel 

 
778122/00028 

 
A támogatott program 2021-ben valósul meg. 



 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Platform munkacímű táncfilm 
elkészítésére és az online térben való 
megjelentetésére 

 
778122/00029 

 
A támogatott program 2021-ben valósul meg. 

Iwanson International School of 
Contemporary Dance - Nagy Emese 
és Fülöp László rezidencia 
programban való részvételére 

 
778103/00028 

 
A támogatott program 2021-ben valósul meg. 

A X. Brassói Magyar Napok 
megvalósítására 206107/13588 A X. Brassói Magyar Napok fesztivál 2020.09.15-20. között került megrendezésre szabadtéren. 

A III. Barcasági gyermekfesztivál 
megrendezésére 206107/13589 

2020-ban a világjárvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel, betartva a hatályos jogszabályokat online keretek között került megrendezésre a fesztivál, 
2020.11.22-26. között. 



 
 
 

Szervezet neve: Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
2020 

 
 

Pályázó neve 
 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

Támogatás 
időtartama 

Támogatási 
összeg 

ebből tárgyévre 
jutó összeg 

tárgyévben 
felhasznált összeg 

tárgyévben 
folyósított összeg 

Támogatás 
típusa 

Tárgyévben felhasznált 
összeg részletezése 

jogcímként 
Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Az Y Csoport rendszeres színházi 
nevelési tevékenységének 
megvalósítása 

 
EMT-TE-19-0072 

2019.01.01- 
2020.05.31. 

 
2 000 000 Ft 

 
N/A 

 
525 000 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

525.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
Az Y Csoport színjátszótábora 

 
EMT-TE-19-0097 

2019.01.01- 
2020.05.31. 

 
600 000 Ft 

 
N/A 

 
600 000 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

600.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Ziggurat Project ‘T’ munkacímű új 
táncprodukció megvalósítása 

 
EMT-TE-19-0098 

2019.01.01- 
2020.05.31. 

 
2 000 000 Ft 

 
N/A 

 
2 000 000 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

2.000.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Tudás Hatalom Történelemóra - 
nem csak cigányoknak munkacímű 
előadás létrehozása 

 
EMT-TE-19-0233 

2019.01.01- 
2020.05.31. 

 
1 000 000 Ft 

 
N/A 

 
1 000 000 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

1.000.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Térspecifikus előadásokhoz 
szükséges egyedi technika és jurta 
beszerzése 

 
EMT-TE-19-527 

2019.01.01- 
2020.05.31. 

 
4 000 000 Ft 

 
N/A 

 
2 918 317 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

4.000.000 Ft 
felhalmozási kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
Beeezzz - Méhek 

 
EMT-TE-19-610 

2019.01.01- 
2020.05.31. 

 
5 000 000 Ft 

 
N/A 

 
2 748 000 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

2.748.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Art and Tech - lehetőségek az 
innováció és a művészet határán 

NTP-PKTF-19- 
0017 

2019.07.01- 
2020.06.30. 

 
2 672 000 Ft 

 
N/A 

 
2 672 000 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

2.672.000 Ft dologi 
kiadások 

 
Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. Emtv. 
szerinti 2020. évi szakmai 
programjainak megvalósítása és 
működési támogatása 

 
EMMI-MUK-20-BP 
FORG-ERNY- 
0001 

 
2020.03.01- 
2021.02.28. 

 
 

5 500 000 Ft 

 
 

N/A 

 
 

4 895 820 Ft 

 
 

5 500 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

1.565.600 Ft - személyi 
jellegű kiadások 
3.330.220 Ft - dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A "bOdyssey" projekt 
forgalmazására, továbbjátszására 

EMT-TE-A-B-20- 
0104 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
2 200 000 Ft 

 
N/A 

 
410 000 Ft 

 
2 200 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

410.000 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. működést 
kiegészítő támogatása 

 
EMT-TE-A-B-20- 
0118 

 
2020.06.01- 
2021.06.30. 

 

5 000 000 Ft 

 

N/A 

 

5 000 000 Ft 

 

5 000 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

2.642.076 Ft személyi 
jellegű kiadások 
2.357.924 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A "Túszopera" c. előadás 
bemutatása vidéki színházakban 

EMT-TE-A-B-20- 
0242 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
2 000 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
2 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione Nyári 
Akadémiájának megvalósítására 

EMT-TE-A-B-20- 
0108 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
4 500 000 Ft 

 
N/A 

 
2 960 000 Ft 

 
4 500 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

2.960.000 Ft dologi 
kiadások 



 
Pályázó neve 

 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

Támogatás 
időtartama 

Támogatási 
összeg 

ebből tárgyévre 
jutó összeg 

tárgyévben 
felhasznált összeg 

tárgyévben 
folyósított összeg 

Támogatás 
típusa 

Tárgyévben felhasznált 
összeg részletezése 

jogcímként 
Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Tudás Hatalom csoport 
előadásainak létrehozására és 
forgalmazására 

EMT-TE-A-B-20- 
0193 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
10 000 000 Ft 

 
N/A 

 
3 215 560 Ft 

 
10 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

3.216.560 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Vucedol – a határtalan őskor 
nyomában című projekt 
megvalósítására 

EMT-TE-A-B-20- 
0194 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
1 000 000 Ft 

 
N/A 

 
640 000 Ft 

 
1 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

640.000 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Ma-Ze társulat "Hadd adjak egy jó 
tanácsot!" című előadásának 
létrehozására 

EMT-TE-A-B-20- 
0119 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
2 000 000 Ft 

 
N/A 

 
250 000 Ft 

 
2 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

250.000 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione térspecifikus 
programsorozatainak/fesztiváljainak 
megvalósítására 

EMT-TE-A-B-20- 
0127 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
3 000 000 Ft 

 
N/A 

 
800 000 Ft 

 
3 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

800.000 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A "CSÁO! – Jössz játszani?" című 
projekt megvalósítására és 
forgalmazására 

EMT-TE-A-B-20- 
0174 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
1 000 000 Ft 

 
N/A 

 
200 000 Ft 

 
1 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

200.000 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Brassói magyar művészeti és 
hagyományőrző fesztiválok 
megvalósítására 

EMT-TE-A-B-20- 
0110 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
5 000 000 Ft 

 
N/A 

 
5 000 000 Ft 

 
5 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

5.000.000 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Óvodai projektek megvalósítására az 
Improland és az Aligvárom 
Meseműhely együttműködésében 

EMT-TE-A-B-20- 
0132 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
2 000 000 Ft 

 
N/A 

 
400 000 Ft 

 
2 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

400.000 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione Méhek c. 
előadásának forgalmazása 

EMT-TE-A-B-20- 
0157 

2020.06.01- 
2021.06.30. 

 
3 000 000 Ft 

 
N/A 

 
2 705 690 Ft 

 
3 000 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

2.705.690 Ft dologi 
kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione 
táncelőadásainak belföldi 
forgalmazására 

EMMI-KIEMELT- 
20-TANC1-0007 

2020.09.01- 
2021.06.30. 

 
500 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
500 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Magyar fellépők megjelenésére a II. 
Monotánc Korea fesztiválon 

EMMI-KIEMELT- 
20-TANC2-0002 

2020.09.01- 
2021.06.30. 

 
400 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
400 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A IX. Monotánc Fesztivál 
megvalósítására 

EMMI-KIEMELT- 
20-TANC3-0003 

2020.09.01- 
2021.06.30. 

 
500 000 Ft 

 
N/A 

 
500 000 Ft 

 
500 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

500.000 Ft 
dologi kiadások 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Art and Tech - lehetőségek az 
innováció és a művészet határán 

NTP-PKTF-20- 
0014 

2020.07.01- 
2021.0630. 

 
3 300 000 Ft 

 
N/A 

 
0 Ft 

 
3 300 000 Ft 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósul meg. 



 
 
 

Szervezet neve: Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
2020 

 

 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 
 
 
 
Az Y Csoport rendszeres színházi 
nevelési tevékenységének 
megvalósítása 

 
 
 
 
 
EMT-TE-19-0072 

Az Y csoportnak összesen 8 előadása valósulhatott meg közép- és általános iskolás diákok számára, köztük 2 új bemutató is. 
 
*** 
A Kóda - Utóirat két hegedűre c. előadáshoz készült középiskolásoknak szóló színházpedagógiai program, melyet a két alkotó, Bognár Anita és Móga 
Piroska vezet. A kísérő foglalkozásnak hála, nem csupán egyszerű közönségtalálkozóval, de a 14-18 évesek számára jól felépített 1 órás kiegészítő 
programmal ér véget az előadás, mely alatt a fiatalok, a darab történetén keresztül beszélgethetnek fontos kérdésekről. 
 
A Szökőár  c. előadás a középiskola 9-10. osztályának szóló komplex színházi nevelési előadás, melyet az adott iskola tantermében játszanak az előadók, 
még inkább közel hozva ezzel a színház műfaját a fiatalokhoz. Az előadás alapjául Róbert Júlia: Csendes óceán című darabja szolgált. 
 
Tantermi színházi nevelési előadás a Bodor Panna dramaturg által írt Világgá , mely az általános iskola 3-4. osztályának szól. 

 
 
 
 
Az Y Csoport színjátszótábora 

 
 
 
 
EMT-TE-19-0097 

Az Y csoport színjátszótábora Hernádszentandráson, az Indahouse Hungary Önkéntes és Gyermekközpontjában valósult meg, 2020.07. 22-26. között. 
 
*** 
A táborban résztvevő 8-17 éves, többségében roma fiatalok, korábban sem színházi előadáson, sem színjátszó táborban nem vettek részt, ám nagy 
lelkesedéssel vetették bele magukat a játékokba. 
A foglalkozásokat 3 csoportban tartották, korosztályonként más-más programot állítva össze, igazodva a gyerekek igényeihez. Minden csoportot két 
drámapedagógus vezetett, kiegészülve az Indahouse Hungary önkénteseivel. A tábor fontos részét képezték a drámapedagógusok közti esti egyeztetések 
és tapasztalatcserék, a résztvevők egyéni fejlődésének és a csoportdinamika alakulásának megvitatása. Az 5 nap során a gyerekek nem csupán színházi 
nevelési foglalkozásokon, de két ifjúsági előadáson is részt vehettek. 

 
 

 
Ziggurat Project ‘T’ munkacímű új 
táncprodukció megvalósítása 

 
 
 
 
EMT-TE-19-0098 

A Ziggurat Project új bemutatójára 2020.09.27-én, a Spider Mászóteremben került sor, a PLACCC Fesztivál keretein belül. 
 
*** 
Az AWE egy beltéri mászóterembe megálmodott 45 perces, hibrid, téradaptív előadás, melyben 4 táncos-előadó, 1 zeneszerző és 1 fény designer vesz 
részt. Mozgásvilága a kortárs táncot ötvözi valós sportmászó technikával és színházi elemekkel. Az előadás fókuszában a perspektívaváltás áll, s így a tér is 
jelenetről jelenetre változik képzeletünkben hol egy sportverseny helyszínévé, hol kültéri sziklafallá vagy magas hegycsúccsá alakulva. A dramaturgia 
különböző mentális játszmák mentén alakul. Megjelenik a teljesítménykényszer, a tériszony, a bizalom és a kiszakadás utáni vágy. Azután a bizonyos awe 
állapot után kutatunk, mely egyszerre ijesztő és felemelő, amelyben egyszerre érezzük magunkat kellemesen jelentéktelennek, mégis az egész 
világegyetemhez közelinek. 

 

 



 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 
 
A Tudás Hatalom Történelemóra - 
nem csak cigányoknak munkacímű 
előadás létrehozása 

 
 
 
EMT-TE-19-0233 

A vírushelyzet kialakulása miatt a Tudás Hatalom csoport tagjai online találkoztak a kiválasztott szakértőkkel, tudásukat átadva alakították ki a 
drámapedagógiai és színházi jelenetek pilléreit, megmutatva bennük olyan roma alakokat, kik életükkel jelentős értéket, emléket hagytak hátra. De nem 
csak egy-egy személy, hanem a cigány népcsoport egésze kapcsán fejlesztették tovább magukat, ágyazva ezt a tudást drámapedagógiába. Fontosnak 
tartották, hogy a korábban megszerzett ismereteket, mely a cigányok történelmét, történetét ölelte fel, alapozó foglalkozás keretében adják át a fiataloknak, 
indítsanak diskurzust arról, kik a cigányok, miként fogalmazzák meg ezt a népcsoportot, kitérve az egyéni identitás megélésére, elfogadására, alapvető 
megismerésére és felvállalására. Az ilyen alkalmak hitelességét az adja, hogy cigány fiatalok beszélnek és mesélnek magukról, az általuk megélt 
eseményekről, melyek több esetben negatív sztereotípiákat mutatnak be. 

 

Térspecifikus előadásokhoz 
szükséges egyedi technika és jurta 
beszerzése 

 
 

EMT-TE-19-527 

A 2019/2020-as év minden tekintetben különleges év volt a Pro Progressione számára. Nem csak a 2020-as pandémiás helyzet tette azzá, hanem az általa 
hozott változások és lehetőségek is. Miközben a vírushelyzet megnehezítette a programok megvalósítását, időt és teret adott a szakmai és művészeti 
fejlődésre, a Pro Progressione újragondolására és a csapat megerősítésére is. Egyrészt csapatunk új kollégákkal bővült; az online munkavégzésre való 
átállás miatt a rendszereink fejlesztésére fókuszáltunk, új programokra, szoftverekre fizettünk elő, melyek segítették munkákat és új professzionális 
munkavégzést biztosítottak mind a csapatmunka, mind pedig a projektmenedzsment szempontjából; nagyobb energiát és több időt tudtunk fordítani a már 
futó, de események szempontjából még nem elindult vagy szüneteltetett (térspecifikus és egyéb) projektjeink technikai és szakmai előkészítésére 

 
 
 

Beeezzz - Méhek 

 
 
 

EMT-TE-19-610 

A Pro Progressione legújabb interaktív, térpecifikus és környezetvédelmi ismeretterjesztő előadásának, mely a Banquet for Bees // Méhek címet kapta, 
2020.10.01-jén volt a szakmai, és  2020.10.03-án a nyilvános bemutatója a Városmajori parkan. 
 
*** 
Többféle tudományos teóriát és városi legendát ismerünk arról, hogy mi történne az emberiséggel, ha a méhek kipusztulnának. Ha nem is tudunk teljesen 
pontos képet arról, hogy milyen körülmények között és hány év alatt történnének meg az apokaliptikusnak jósolt események, az egészen biztos, hogy a 
méhek a megporzó tevékenységük miatt az egyik legfontosabb és leghasznosabb állatfaj a világon, és nagyon megszenvednénk hiányukat. Előadásunk a 
biodiverzitás megőrzésének fontosságára, és ebben a méhek kiemelkedő szerepére hívja fel a figyelmet interaktív, játékos módon. 

 
 

Art and Tech - lehetőségek az 
innováció és a művészet határán 

 
 

NTP-PKTF-19- 
0017 

Eseményeink a COVID-19 miatt egytől egyig a ZOOM digitális előadótermeiben valósultak meg. Programunk célközönsége heterogén volt, ezért érdemes 
szétbontani. Esti előadások - művészet és innováció, üzleti szemléletformálás, művészet menedzsment és technológia témakörökben szerveztünk a 
tréninghét során előadásokat, melyekre a kiválasztott résztvevőkön túl további 18-35 év között fiatalok csatlakoztak. Innovációs séta - az art&tech iránt 
érdeklődő hazai fiatalok összekötése inkubátorokkal, kockázati tőketársaságokkal, műhelyekkel és tapasztalt szakértőkkel. Ez a célközönség 14-99 közötti 
emberekből állt, akik az innovációs folyamatok különböző fázisaiban érdekeltek (prototipizálás, technológia fejlesztés, tőkebevonás, kommunikáció, 
önmenedzsment, értékesítés) Minikonferenciák - elsősorban a fiataloknak (18-30 korosztály) és gazdasági szereplőknek címeztük azzal a céllal, hogy rájuk 
is motiválóan hassanak azok a projektek, melyeket ötlettől piacképességig segítettünk a tréning során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Pro Progressione Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. Emtv. 
szerinti 2020. évi szakmai 
programjainak megvalósítása és 
működési támogatása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMMI-MUK-20-BP- 
FORG-ERNY- 0001

A 2020-as év minden tekintetben különleges év volt a Pro Progressione számára. Nem csak a pandémiás helyzet tette azzá, hanem az általa hozott 
változások és lehetőségek is. Miközben a vírushelyzet megnehezítette a programok megvalósítását, időt és teret adott a szakmai és művészeti fejlődésre, a 
Pro Progressione újragondolására és a csapat megerősítésére is. Mindez nem valósulhatott volna meg akkor, ha miközben nehézségekbe is ütköztünk az  
év során, ne lett volna 2020 egy sok tekintetben még sikeresebb év, mint 2019 volt. Rengeteg új programunk kapott finanszírozást az Európai Uniótól és 
egyéb hazai és nemzetközi forrásokból, a tavalyi évben, ha nézőszámunkat nem is, forgalmunkat újfent meg tudtuk duplázni. Több területen értünk el 
fejlődést. 
 
ERNYŐSZERVEZET 
A tavaly elindított új struktúra sikeresnek bizonyult: mind a támogatott, mind az ernyőszervezeti tagok hasznosítani tudták az általunk kínált lehetőségeket. 
Ernyőszervezeti tagként Nagy Emese/MA-ZE például a Velencei Biennálén képviselte a hazai kortárstánc művészetet, az Y csoport új bemutatói mellett 
megtartotta első színházi táborát hátrányos helyzetű fiataloknak, a Feledi Project három új bemutatóval zárta még ebben a helyzetben is megalakulásának 
10. évfordulóját, a Tudás Hatalom csoport amellett, hogy filmet forgattak Cigány magyar c. előadásukból, több új rendhagyó tanórát is megvalósítottak roma 
fiatalok számára. A támogatott társulatok közül a Willany Leó regisztrált előadó-művészeti szervezetként legsikeresebb évét zárta, a Ziggurat Project a hazai 
táncélet jelentős, önálló szereplőjévé lépett elő. Tervünk, hogy az idei évvel zárjuk ernyőszervezeti működésünket, a még tagokat (ahogyan azt 2019 év végén 
a Willany Leóval tettük) támogatjuk regisztrált előadó-művészeti szervezetté, önállóan pályázó jogi entitássá válásukban. 
 
NEMZETKÖZI PROGRAMOK 
A Pro Progressione négy új nyertes Kreatív Európa pályázattal sikeresen zárta a 2013-2020 közötti Európai Uniós költségvetési időszakot, miközben 2020- 
ban új források felé nyitottunk: már több KA2-es, stratégiai Erasmus+ programunk fut és elindult első InterReg programunk is. Ezen pályázatok adnak arra 
lehetőséget, hogy új témákkal, területekkel foglalkozzunk és megjelenítsük a társművészetek és a tudományok területén az előadó-művészetet. 
 
SAJÁT ELŐADÁSOK 
Az új művészeti formák és módszerek keresésére és támogatására, a hazai alkotók nemzetközi jelenlétének megerősítésére fókuszálva több saját 
produkciót és koprodukciót valósítottunk meg 2020-ban is. Legújabb projektünk a művészetben kevésbé, miközben a társadalmi párbeszédben erősen 
jelenlevő környezetvédelem. Nemeztközi koprodukcióban kezdtük el a Banquet of Bees // Méhek című szabadtéri, interaktív fizikai színházi produkció 
megalkotását. 
 
PILLÉREK 
A stratégiai fejlődésünk lépcsőjeként 2021-től négy fő pillérrel dolgozunk: PP Arts (művészeti projektek és ernyőszervezet), PP Cult (kulturális örökség és 
interpretáció), PP Social (társadalmi felelősségvállalás a művészet erejével) és PP Sound (zenei- és hagyományőrzésre fókuszáló projektek). A pillérek a 
Pro Progressionén belül saját vezetővel, saját stratégiával és misszióval működnek, melyek segítik a Pro Progressione folyamatos építkezését, hosszútávú 
fejlődését 
 
SZAKMAI FEJLŐDÉS 
A független előadó-művészeti szervezetek között egyedülálló módon jelentős erőforrásokat csoportosítunk a Pro Progressione szakmai fejlődésére is. 
Munkatársaink 2020-ban is több hazai és nemzetközi képzésen vettek részt, folytattuk a szakmai alapokon nyugvó szervezetfejlesztést, tréningek és 
mentorálások segítségével. A pandémiás helyzetben az alábbi stratégiai lépéseket tettük meg: 2020 nyara óta teljes állású kommunikációs szakember   segíti 
a munkánkat, aki az arculat finomítását is megkezdte, és jelentős kommunikációs fejlesztéseket hajtott végre (egyelőre elsősorban a közösségi média 
területén); bevezettük a PM2 projektmenedzsment módszertant, amit első kulturális szervezetként saját igényeinkre szabtunk, jelentősen növelve a 
projektmenedzsment hatékonyságát és átláthatóságát; gyakornoki programot dolgoztunk ki, segítve a kezdő kulturális menedzserek szakmai fejlődését; 
megkezdtük a belső pénzügyi- és elszámolási rendszer fejlesztését külsős informatikusok bevonásával; komoly belső szervezeti fejlesztésen mentünk 
keresztül, átállva a félig otthonról történő munkavégzésre, de megerősítve a közös munka kereteit is; környezetvédelmi- és fenntarthatósági irányelvet 
fejlesztettünk és fogadtunk el a szervezeten belül, amelyet jó példaként terjesztünk itthon és külföldön egyaránt; Pro Active névvel belső csoportot hoztunk 
létre, ahol több mint 70 kortárs művészt, alkotót bevonva szakmai képzéseket, tudáscserét generálunk, havi rendszerességgel tartva (jelenleg on-line) 
találkozókat. 

A "bOdyssey" projekt 
forgalmazására, továbbjátszására 

EMT-TE-A-B-20- 
0104 2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 



 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

  A 2020-as év minden tekintetben különleges év volt a Pro Progressione számára. Nem csak a pandémiás helyzet tette azzá, hanem az általa hozott 
változások és lehetőségek is. Miközben a vírushelyzet megnehezítette a programok megvalósítását, időt és teret adott a szakmai és művészeti fejlődésre, a 
Pro Progressione újragondolására és a csapat megerősítésére is. Mindez nem valósulhatott volna meg akkor, ha miközben nehézségekbe is ütköztünk az  
év során, ne lett volna 2020 egy sok tekintetben még sikeresebb év, mint 2019 volt. Rengeteg új programunk kapott finanszírozást az Európai Uniótól és 
egyéb hazai és nemzetközi forrásokból, a tavalyi évben, ha nézőszámunkat nem is, forgalmunkat újfent meg tudtuk duplázni. Több területen értünk el 
fejlődést. 

  
ERNYŐSZERVEZET 
A tavaly elindított új struktúra sikeresnek bizonyult: mind a támogatott, mind az ernyőszervezeti tagok hasznosítani tudták az általunk kínált lehetőségeket. 
Ernyőszervezeti tagként Nagy Emese/MA-ZE például a Velencei Biennálén képviselte a hazai kortárstánc művészetet, az Y csoport új bemutatói mellett 
megtartotta első színházi táborát hátrányos helyzetű fiataloknak, a Feledi Project három új bemutatóval zárta még ebben a helyzetben is megalakulásának 
10. évfordulóját, a Tudás Hatalom csoport amellett, hogy filmet forgattak Cigány magyar c. előadásukból, több új rendhagyó tanórát is megvalósítottak roma 
fiatalok számára. A támogatott társulatok közül a Willany Leó regisztrált előadó-művészeti szervezetként legsikeresebb évét zárta, a Ziggurat Project a hazai 
táncélet jelentős, önálló szereplőjévé lépett elő. Tervünk, hogy az idei évvel zárjuk ernyőszervezeti működésünket, a még tagokat (ahogyan azt 2019 év végén 
a Willany Leóval tettük) támogatjuk regisztrált előadó-művészeti szervezetté, önállóan pályázó jogi entitássá válásukban. 

  
NEMZETKÖZI PROGRAMOK 
A Pro Progressione négy új nyertes Kreatív Európa pályázattal sikeresen zárta a 2013-2020 közötti Európai Uniós költségvetési időszakot, miközben 2020- 
ban új források felé nyitottunk: már több KA2-es, stratégiai Erasmus+ programunk fut és elindult első InterReg programunk is. Ezen pályázatok adnak arra 
lehetőséget, hogy új témákkal, területekkel foglalkozzunk és megjelenítsük a társművészetek és a tudományok területén az előadó-művészetet. 

A Pro Progressione Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. működést 
kiegészítő támogatása 

 
EMT-TE-A-B-20- 
0118 

SAJÁT ELŐADÁSOK 
Az új művészeti formák és módszerek keresésére és támogatására, a hazai alkotók nemzetközi jelenlétének megerősítésére fókuszálva több saját 
produkciót és koprodukciót valósítottunk meg 2020-ban is. Legújabb projektünk a művészetben kevésbé, miközben a társadalmi párbeszédben erősen 
jelenlevő környezetvédelem. Nemeztközi koprodukcióban kezdtük el a Banquet of Bees // Méhek című szabadtéri, interaktív fizikai színházi produkció 
megalkotását. 

  
PILLÉREK 
A stratégiai fejlődésünk lépcsőjeként 2021-től négy fő pillérrel dolgozunk: PP Arts (művészeti projektek és ernyőszervezet), PP Cult (kulturális örökség és 
interpretáció), PP Social (társadalmi felelősségvállalás a művészet erejével) és PP Sound (zenei- és hagyományőrzésre fókuszáló projektek). A pillérek a 
Pro Progressionén belül saját vezetővel, saját stratégiával és misszióval működnek, melyek segítik a Pro Progressione folyamatos építkezését, hosszútávú 
fejlődését 

  
SZAKMAI FEJLŐDÉS 
A független előadó-művészeti szervezetek között egyedülálló módon jelentős erőforrásokat csoportosítunk a Pro Progressione szakmai fejlődésére is. 
Munkatársaink 2020-ban is több hazai és nemzetközi képzésen vettek részt, folytattuk a szakmai alapokon nyugvó szervezetfejlesztést, tréningek és 
mentorálások segítségével. A pandémiás helyzetben az alábbi stratégiai lépéseket tettük meg: 2020 nyara óta teljes állású kommunikációs szakember   segíti 
a munkánkat, aki az arculat finomítását is megkezdte, és jelentős kommunikációs fejlesztéseket hajtott végre (egyelőre elsősorban a közösségi média 
területén); bevezettük a PM2 projektmenedzsment módszertant, amit első kulturális szervezetként saját igényeinkre szabtunk, jelentősen növelve a 
projektmenedzsment hatékonyságát és átláthatóságát; gyakornoki programot dolgoztunk ki, segítve a kezdő kulturális menedzserek szakmai fejlődését; 
megkezdtük a belső pénzügyi- és elszámolási rendszer fejlesztését külsős informatikusok bevonásával; komoly belső szervezeti fejlesztésen mentünk 
keresztül, átállva a félig otthonról történő munkavégzésre, de megerősítve a közös munka kereteit is; környezetvédelmi- és fenntarthatósági irányelvet 
fejlesztettünk és fogadtunk el a szervezeten belül, amelyet jó példaként terjesztünk itthon és külföldön egyaránt; Pro Active névvel belső csoportot hoztunk 
létre, ahol több mint 70 kortárs művészt, alkotót bevonva szakmai képzéseket, tudáscserét generálunk, havi rendszerességgel tartva (jelenleg on-line) 
találkozókat. 



 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A "Túszopera" c. előadás bemutatása EMT-TE-A-B-20- 
A támogatott program 2021-ben valósul meg. vidéki színházakban 0242 

  
A Pro Progressione évek óta népszerű, a szociális, művészeti és nevelési területeket összekapcsoló projektje, az Academy for Actors of Civil Change egy 

A Pro Progressione Nyári 
Akadémiájának megvalósítására 

EMT-TE-A-B-20- 
0108 

online konferenciával egészült ki 2020. október 2-án. A 2020-as év új kihívások elé állította az Academy szervezőit, egyúttal megadta a projekt aktuális 
témáját is: a szociális művészet gyakorlata a digitális világban – A koronavírus hatásainak feltérképezése. Az @cademy problémaorientáltan reflektált a 
járványhelyzetre: a résztvevők 8 nemzetközi szinten elismert szakember angol nyelvű előadásán keresztül vizsgálták, milyen kihívásokat jelent, ha a 

  szociális munka és az előadóművészet a digitális térben kapcsolódik össze. 

A Tudás Hatalom csoport EMT-TE-A-B-20- 
2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. előadásainak létrehozására és 0193 

A Vucedol – a határtalan őskor 
nyomában című projekt 
megvalósítására 

EMT-TE-A-B-20- 
0194 

 
2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 

A Ma-Ze társulat "Hadd adjak egy jó 
tanácsot!" című előadásának 
létrehozására 

EMT-TE-A-B-20- 
0119 

 
2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 

A Pro Progressione térspecifikus 
programsorozatainak/fesztiváljainak 
megvalósítására 

EMT-TE-A-B-20- 
0127 

 
2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 

A "CSÁO! – Jössz játszani?" című 
projekt megvalósítására és 
forgalmazására 

EMT-TE-A-B-20- 
0174 

 
2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 

  Rendhagyó módon a 2020-as esztendőben augusztusban került sor a Magyar Színházfesztivál megrendezésére, méghozzá – a világjárvány miatt – 
Brassói magyar művészeti és 
hagyományőrző fesztiválok 
megvalósítására 

EMT-TE-A-B-20- 
0110 

szabadtéren, 2020.08.13-16. között. 
A X. Brassói Magyar Napok fesztivál 2020.09.15-20. között került megrendezésre szabadtéren. 
2020-ban a világjárvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel, betartva a hatályos jogszabályokat online keretek között került megrendezésre a III. 

  Barcasági Gyermekfesztivál, 2020.11.22-26. között. 

Óvodai projektek megvalósítására az 
Improland és az Aligvárom 
Meseműhely együttműködésében 

EMT-TE-A-B-20- 
0132 

 
2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 

  A Pro Progressione legújabb interaktív, térpecifikus és környezetvédelmi ismeretterjesztő előadásának, mely a Banquet for Bees // Méhek címet kapta, 
2020.10.01-jén volt a szakmai, és  2020.10.03-án a nyilvános bemutatója a Városmajori parkan. Továbbjátszására 2021-ben kerül sor. 

A Pro Progressione Méhek c. 
előadásának forgalmazása 

EMT-TE-A-B-20- 
0157 

*** 
Többféle tudományos teóriát és városi legendát ismerünk arról, hogy mi történne az emberiséggel, ha a méhek kipusztulnának. Ha nem is tudunk teljesen 
pontos képet arról, hogy milyen körülmények között és hány év alatt történnének meg az apokaliptikusnak jósolt események, az egészen biztos, hogy a 
méhek a megporzó tevékenységük miatt az egyik legfontosabb és leghasznosabb állatfaj a világon, és nagyon megszenvednénk hiányukat. Előadásunk a 
biodiverzitás megőrzésének fontosságára, és ebben a méhek kiemelkedő szerepére hívja fel a figyelmet interaktív, játékos módon. 

A Pro Progressione táncelőadásainak 
belföldi forgalmazására 

EMMI-KIEMELT- 
20-TANC1-0007 A támogatott program 2021-ben valósul meg. 

Magyar fellépők megjelenésére a II. 
Monotánc Korea fesztiválon 

EMMI-KIEMELT- 
20-TANC2-0002 A támogatott program 2021-ben valósul meg. 

 



 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 
 
A IX. Monotánc Fesztivál 
megvalósítására 

 
 
EMMI-KIEMELT- 
20-TANC3-0003 

Többszöri módosítás és halasztás után idén a Bethlen Színház, a Közép-Európa Táncszínház és a Pro Progressione 2020. szeptember 22-26. között 
szervezte meg a IX. Monotánc Fesztivált, ahol már 10. éve a külföldi fellépők szervezése a mi feladatunk. Ez idén még szeptemberben is akadályokba 
ütközött, így végül a tervezett öt külföldi fellépő helyett csak kettőt tudtunk bemutatni. JuBinKim Saedarim elnevezésű szólóját Dél-Koreából, és az ugyancsak 
dél-koreai alkotó SueJong Kim Querencia című előadását. Mindkét darab premierje 2019-ben az I. Szöuli Monotánc Fesztiválon volt, és a Korea Dance 
Abroad szervezésében tudtuk őket digitális úton bemutatni. Az előadást kifejezetten a Monotáncra vették fel bérelt színházban Dél-Koreában és Izraelben. A 
meghívott előadók magas színvonalát és a felvételek minőségét jelzi, hogy a Monotánc Fesztivál fődíját SueJong Kim kapta. 

Art and Tech - lehetőségek az 
innováció és a művészet határán 

NTP-PKTF-20- 
0014 A támogatott program 2021-ben valósul meg. 
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Szervezet neve: Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

 
Támogatás forrása: központi költségvetés 
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Támogatási program 

megnevezése 

 
Pályázat 

azonosítószáma 

 
Támogatás 
időtartama 

 
Támogatási 

összeg 

 
ebből tárgyévre 

jutó összeg 

 
tárgyévben 

felhasznált összeg 

 
tárgyévben 

folyósított összeg 

 
Támogatás 

típusa 

Tárgyévben 
felhasznált összeg 

részletezése 
jogcímként 

 
Magyar Művészeti Akadémia 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

A Pro Progressione kiegészítő 
működési támogatása a 
járványhelyzetre való 
tekintettel 

 
0066-MMA-20- 
OMM 

 
2020.03.01- 
2020.08.31. 

 
1 500 000 Ft 

 
N/A 

 
1 500 000 Ft 

 
1 500 000 Ft 

 
vissza nem 
térítendő 

500.000 Ft 
személyi jellegű 
kiadások 
1.000.000 Ft 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
Ágazati bértámogatás 

TSZ_49597- 
1_2020-0100_1 

2020.11.01- 
2020.12.31. 

 
451 202 Ft 

 
N/A 

 
451 202 Ft 

 
0 Ft 

vissza nem 
térítendő 

451.202 Ft 
személyi jellegű 
kiadások 



 
 

 
Szervezet neve: Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

 
Támogatás forrása: központi költségvetés 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
2020 

 
 

 
Támogatási program megnevezése 

Pályázat 
azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 
 
 
A Pro Progressione kiegészítő 
működési támogatása a 
járványhelyzetre való tekintettel 

 
 

 
0066-MMA-20- 
OMM 

A Pro Progressione Kft. a járványhelyzet/karantén alatt is teljes munkaerővel és munkaidőben dolgozott. 
Mint megannyi más nonprofit szervezetet, a Pro Progressione-t is megviselte az a gazdasági helyzet, melyet a koronavírus járvány kitörése okozott. Számos 
előadásunk elmaradt, bemutatókat kellett elhalasztanunk, és munkafolyamatainkat teljes mértékben át kellett alakítanunk ahhoz, hogy folytatni tudjuk 
tevékenységeinket. A működésünk azonban nem állt le: folyamatosan dolgoztunk lezárult projektjeink elszámolásain, futó projektjeink online megvalósítási 
lehetőségeinek kidolgozásán, illetve elhalasztott bemutatóink előkészítésén – melyek nagy részét a szeptemberi-októberi időszakban pótolni is tudtunk. 
Mivel ernyőszervezetként is működve közvetlen kapcsolatban állunk számos független művésszel, így elsődleges feladatunknak éreztük, hogy még jobban 
segítsünk azokon az alkotókon és előadókon, akik különösen nehéz helyzetbe kerültek a vírus miatt. Több fronton is megszorítottuk kiadásainkat (pl. 
irodabérleti  díjunkat csökentette tulajdonosunk, mivel munkánkat nagy részben otthon végeztük, telefonköltségünket pedig több telefonszám lemondásával 
igyekeztünk visszavenni), azonban így is szükségünk volt jelen támogatásra, hogy a kiesett bevételi forrásainkat részben pótolni tudjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ágazati bértámogatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSZ_49597- 
1_2020-0100_1 

Szilágyi-Pallag Emese Anna 
 
Szilágyi-Pallag Emese Anna 2019 szeptembere óta dolgozik szervezetünknél, ahol elsődleges feladata a projektjeink és pályázataink pénzügyeinek 
kezelése, pénzügyi anyagaink összeállítása és tovább küldése a könyvelés felé, a cég egyéb pénzügyeinek intézésében való asszisztencia. Amióta Emese 
a cégnél van, kialakítottunk egy működőképes belső pénzügyi rendszert, mely átláthatóbb és könnyebben használható, mint elődei; közben párhuzamosan 
dolgozunk egy nagyobb volumenű rendszer kialakításán is, melyet később akár más előadó-művészeti szervezetek is használni tudnak majd; ezen felül túl 
vagyunk több külföldi és számtalan hazai pályázati támogatás elszámolásán. A támogatott időszakban Emese elsősorban az új rendszerünkön és a hazai 
pályázataink (NKA, EMET) elszámolásán dolgozott, illetve kollégáinkkal egy olyan szabályzat kialakításán munkálkodtak, mely megkönnyíti a jövőben a 
külföldi partnerekkel való közös munkát és a nagyobb EU-s pályázataink elszámolását. 
 
Pallag Sára Zsófia 
 
Pallag Sára Zsófia 2018 október közepe óta dolgozik szervezetünknél. Ernyőszervezeti és projektmenedzserként feladatai közé tartozik: a saját és 
ernyőszervezeti hazai pályázataink (elsősorban NKA, EMET) beadása, nyomonkövetése, szakmai beszámolóinak megírása (partnereinkkel 
együttműködve); ernyőszervezeti projektjeink menedzselése, szervezetünk csatornáin keresztüli kommunikációja; saját előadásaink alkotási folyamatában 
való részvétel, az előadások leszervezése, kommunikációja; kapcsolattartás és programszervezés a hazai és határon túli fesztiválszervezőkkel 
együttműködve; határon túli magyar partnereinkkel való kapcsolattartás; egyéb szervezési és menedzselési feladatok. A támogatott időszakban Sára 
elsősorban a már lezárult vagy hamarosan záruló hazai pályázataink szakmai és pénzügyi zárásán (Emesével közösen), új tervezett bemutatóink 
előkészítésén, a projektjeihez kapcsolódó kommunikációs feladatokon, valamint a jövőre esedékes kulturális statisztika illetve a működési pályázatunk 
előkészítésén dolgozott. 
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Támogatás forrása: hazai és külföldi szervezetek – részletezve a táblázatban 
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Támogató szervezet 
 

Pályázó neve 
 

Támogatási program megnevezése 
 

Pályázat azonosítószáma 
Támogatás 
időtartama 

Támogatási 
összeg 

ebből tárgyévre 
jutó összeg 

tárgyévben 
felhasznált összeg 

tárgyévben 
folyósított összeg 

Támogatás 
típusa 

Tárgyévben felhasznált 
összeg részletezése 

jogcímként 

 
 
 
Tempus Közalapítvány 

 
 
Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
 
 
Academy for Actors of Social Change 2019 

 
 
 
2018-3-HU01-KA105-059836 

 

 
2019.01.01 - 
2019.10.31. 

 
 
 

43 000,00 EUR 

 
 
 

N/A 

 
 
 

0,00 EUR 

 
 
 

8 600,00 EUR 

 

 
vissza nem 
térítendő 

A támogatás utolsó 
részlete utólag érkezett 
be - 2019-ben 
felhasznált összeg 
8600,00 EUR - dologi 
kiadások 

 
Tempus Közalapítvány 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
Academy + 

 
2019-3-HU01-KA205-077690 

2020.02.01- 
2021.10.31 

 
138 002,00 EUR 

 
N/A 

 
71 087,00 EUR 

 
110 401,60 EUR 

vissza nem 
térítendő 

71087,00 EUR 
dologi kiadások 

 
Tempus Közalapítvány 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
Academy for Actors of Civil Change 2020 

 
2019-3-HU01-KA205-077686 

2020.01.01- 
2020.10.31. 

 
44 725,00 EUR 

 
N/A 

 
0,00 EUR 

 
35 780,00 EUR 

vissza nem 
térítendő 

A járványhelyzet miatt a 
program 2021-ben 
valósul meg. 

 
 
 
Jugend- & Kulturprojekt e.V. 

 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
 
 
Open European Societies 

 
 
 
602081-CITIZ-1-2018-1-DE-CITIZ-NT 

 
 
2018.11.01- 
2020.06.01. 

 
 
 

3 650,00 EUR 

 
 
 

N/A 

 
 
 

0,00 EUR 

 
 
 

750,00 EUR 

 
 
vissza nem 
térítendő 

A támogatás utolsó 
részlete utólag érkezett 
be - 2019-ben 
felhasznált összeg 
3650,00 EUR - dologi 
kiadások 

 
International Visegrad Fund 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

VF. Visegrádi partnerek részvétele az 
Akadémián 

 
21910458 

2019.08.12- 
2019.10.31. 

 
14 630,00 EUR 

 
N/A 

 
2 926,00 EUR 

 
2 926,00 EUR 

vissza nem 
térítendő 

2926,00 EUR 
dologi kiadás 

 
Commission Européenne 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
What'SAP - Exchange of Social Art Practices 

 
616939-CREA-1-2020-1-HU-CULT-COOP1 

2020.10.01- 
2022.12.31. 

 
200 000,00 EUR 

 
N/A 

 
76 300,00 EUR 

 
140 000,00 EUR 

vissza nem 
térítendő 

76300,00 EUR 
dologi kiadás 

International Visegrad Fund 
Organization For Better 
Future 

Visegrad Mentorship Academy for War 
Affected Youth in Georgia N/A 

2020.02.01- 
2020.10.31. 1 200,00 EUR N/A 1 200,00 EUR 1 200,00 EUR 

vissza nem 
térítendő 

1200,00 EU 
dologi kiadás 

Stichting Home of Participation 
(Erasmus+) 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
ParticipArt for urban youth 

 
2019-1-NL02-KA205-002418 

2019.06.01- 
2021.01.31. 

 
12 342,00 EUR 

 
N/A 

 
3 200,00 EUR 

 
4 937,00 EUR 

vissza nem 
térítendő 

3200,00 EUR 
dologi kiadás 

Commission Européenne Inter Alia ECHO II: Traditions in Transition 616848-CREA-1-2020-1-EL-CULT-COOP1 
2020.09.01- 
2022.06.20. 53 300,00 EUR N/A 0,00 EUR 9 594,00 EUR 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósult meg. 

Commission Européenne 
ARTEMREDE – Teatros 
Associados 

STRONGER PERIPHERIES: A SOUTHERN 
COALITION 616751-CREA-1-2020-1-PT-CULT-COOP2 

2020.12.01- 
2025.03.01. 104 045,00 EUR N/A 10 809,00 EUR 20 809,00 EUR 

vissza nem 
térítendő 

10890,00 EUR - dologi 
kiadások 

 
Geothe Institut 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál 

 
N/A 

2021.01.08- 
2021.01.17. 

 
2 000,00 EUR 

 
N/A 

 
0,00 EUR 

 
2 000,00 EUR 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósult meg. 

 
Commission Européenne 

Pro Progressione 
Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 
MUSE.ar 

 
101008606 

2021.02.01- 
2022.07.31. 

 
390 000,00 EUR 

 
N/A 

 
0,00 EUR 

 
234 000,00 EUR 

vissza nem 
térítendő 

A támogatott program 
2021-ben valósult meg. 



 
 
 

Szervezet neve: Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

Támogatás forrása: hazai és külföldi szervezetek – részletezve a táblázatban 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
2020 

 
 
Támogatási program megnevezése 

 
Pályázat azonosítószáma 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 

 
Academy for Actors of Social Change 
2019 

 
 
 
2018-3-HU01-KA105-059836 

A támogatás egy része utófinanszírozással érkezett be, nem a tárgyévben került sor a támogatás felhasználására. 
 
*** 
A kéthetes oktatási program keretein belül 40 fiatal szakember dolgozott együtt 8 különböző ország szervezeteinek képviseletében. A résztvevőknek a 
projekt során lehetőségük nyílt arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokkal folytatott munkájukhoz új, művészeti technikákkal bővítsék szakmai 
eszköztárukat: többek között különféle színházi technikákkal, például az elnyomottak színháza vagy a színházi nevelés területéről. 

Academy + 2019-3-HU01-KA205-077690 2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 
Academy for Actors of Civil Change 2 2019-3-HU01-KA205-077686 A járványhelyzet miatt a program 2021-ben valósul meg. 

 
 
 
Open European Societies 

 
 
 
602081-CITIZ-1-2018-1-DE-CITIZ-NT 

A támogatás utólag érkezett be, nem a tárgyévben került sor a támogatás felhasználására. 
 
*** 
A kampányvideók és nagyobb lélegzetvételű videóinterjúk publikálása a 2020-ban megtörtént mind a projekt hivatalos honlapján, mind a facebook oldalán. 
Az Open European Societies lefutása végén a projekt hivatalos oldala egy olyan online könyvtárat fog biztosítani számunkra, mely nem csak a projekt 
során elkészült videókat fogja tartalmazni, hanem a partnerek által elkészített kutatási anyagokat és egyéb tevékenységeik dokumentációit, ezzel törekedve 
a megértés és elfogadás további elősegítésére. 

 
 
VF. Visegrádi partnerek részvétele az 
Akadémián 

 
 

21910458 

A támogatás egy része utófinanszírozással érkezett be, nem a tárgyévben került sor a támogatás felhasználására. 
 
*** 
A kéthetes oktatási program keretein belül 40 fiatal szakember dolgozott együtt 8 különböző ország szervezeteinek képviseletében. A résztvevőknek a 
projekt során lehetőségük nyílt arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokkal folytatott munkájukhoz új, művészeti technikákkal bővítsék szakmai 
eszköztárukat: többek között különféle színházi technikákkal, például az elnyomottak színháza vagy a színházi nevelés területéről. 

What'SAP - Exchange of Social Art 
Practices 616939-CREA-1-2020-1-HU-CULT-COOP1 2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 

Visegrad Mentorship Academy for 
War Affected Youth in Georgia 

 
N/A 

A projekt célja az ABL mindkét oldaláról érkező grúz fiatalok oktatása a demokratikus politikai folyamatról. 2020-ban szervezetünk nevében Hajdú Fanny 
vett részt az eseményen, 2020.06.17-20. között. 

 
 
 
 
ParticipArt for urban youth 

 
 
 
 
2019-1-NL02-KA205-002418 

Az Erasmus+ program keretében létrejövő stratégiai partnerség, az Urban ParticipArt egy olyan laboratórium, amely innovatív, kultúrából táplálkozó 
részvételi módszertanokat fejleszt, melyek a civilek (különös tekintettel a fiatalokra) városi terek átalakításába való bevonását célozzák. Gyakorlati alapú 
kutatásunk és közös kísérletezésünk konkrét eredménye a városi ifjúság részvételi művészeti eszköztárának fejlesztése lesz. 
A barcelonai, budapesti és rotterdami kulturális és művészeti szervezetek a részvételi művészeti módszerek adaptálásáról és alkalmazásáról tanulnak a 
projekt során, melynek eddigi találkozóin a spanyol partnerszervezet három színházi technikájáról, és a holland szervezet által alkalmazott PhotoVoice-ról 
szereztünk elméleti és gyakorlati tudást. Az idei év a projekt haladását is megnehezítette, ezért az online térben nyílt alkalmunk megismerkedni a magyar 
partner által hozott digitális történetmesélés lehetőségeivel. Az online tréning mellett egy olyan applikációt is kifejlesztettünk, mely hosszútávon nem csupán 
jelen projekt, de további kezdeményezések alapjául is szolgálhat. A ParticipART applikáció célja, hogy a városi terek használói egy közös platformon 
tudjanak ötleteiknek hangot adni ábrázolva azokat, így aktívan vehessenek részt a közterületek alakításában. 

ECHO II: Traditions in Transition 616848-CREA-1-2020-1-EL-CULT-COOP1 2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 
STRONGER PERIPHERIES: A 
SOUTHERN COALITION 616751-CREA-1-2020-1-PT-CULT-COOP2 2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 

Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál N/A A támogatott program 2021-ben valósult meg. 
MUSE.ar 101008606 2020-ban a támogatott program előkészítése zajlott. 

 


