
Sorszám Projektazonosító Ösztöndíjas neve Projekt címe Megítélt ösztöndíj 

1 RDF_Ö_2021_1 Fekete Ildikó Andrea
A magyar nemzet viaszolt hímes tojásainak összehasonlítása a Közép-

európai népek viaszolt hímes tojásaival
4 200 000,00   

2 RDF_Ö_2021_2 Gyenes Tamás

A magyar népi ácsolt ládák kalotaszegi és őrségi tájegységi típusának 

részletes meghatározása a ládakészítő szempontjából, dokumentáló,- 

elemző,- és összehasonlító kutatások alapján, és a kutatás eredményei 

alapján egy darab kalotaszegi ácsolt láda elkészítése eredeti kézi 

technológiával

4 200 000,00   

3 RDF_Ö_2021_3 Molnár-Madarász Melinda

Gömör tájegység értékeinek kutatása, beemelése a mai 

öltözködéskultúrába. Termékfejlesztés program 3 népi terület 

megismerésével

4 200 000,00   

4 RDF_Ö_2021_4 Pap Julianna Bernadett
A csodálatos matyó hímzés (különleges matyó hímzése felkutatása, 

megtanulása, újra alkotása és népszerűsítése)
4 200 000,00   

5

RDF_Ö_2021_5 Pattantyús Gergely Gábor

Hutakész, meleg üvegfújási eljárásokkal kialakítható használati- és 

díszüvegek készítése. A meleg, fújt üvegkészítés technikai determinizmusai a 

formaadó eljárásokban, lehetőségek és korlátok. (A „hiba”, „hibázás” mint 

egyedivé, egyénivé tévő mozzanat, annak tervezői alkalmazása.) A 

nézőpontra komponálás, mint alkotói gondolkodás a plasztikus 

üvegtárgyaknál. Az ünnepi üvegek méretei- és alakjainak vizsgálata, rá- és 

visszahatásai a használóra. A funkcionális, és a szakrális üvegek határesetei, 

„használati” lehetőségeik a mai terekben.

4 200 000,00   

21 000 000,00   

Sorszám Projektazonosító Szervezet neve Projekt címe Megítélt támogatás

1 RDF_P_2021_1
Heves Megyei Népművészeti 

Egyesület

Gömör tájegység értékeinek kutatása, beemelése a mai 

öltözködéskultúrába. Termékfejlesztés program 3 népi terület 

megismerésével

750 000,00   

2 RDF_P_2021_2 Fénybánya Huta-Üveg Alapítvány

Hutakész, meleg üvegfújási eljárásokkal kialakítható használati- és 

díszüvegek készítése. A meleg, fújt üvegkészítés technikai determinizmusai a 

formaadó eljárásokban, lehetőségek és korlátok. (A „hiba”, „hibázás” mint 

egyedivé, egyénivé tévő mozzanat, annak tervezői alkalmazása.) A 

nézőpontra komponálás, mint alkotói gondolkodás a plasztikus 

üvegtárgyaknál. Az ünnepi üvegek méretei- és alakjainak vizsgálata, rá- és 

visszahatásai a használóra. A funkcionális, és a szakrális üvegek határesetei, 

„használati” lehetőségeik a mai terekben.

3 000 000,00   

3 750 000,00   

24 750 000,00   

Projekttámogatások
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