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A FOLYÓIRATKIADÁSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre szépirodalmi – kritikai,
bölcseleti – tudományos, valamint gyermek és ifjúsági folyóiratok részére.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt.
Támogatás a lap megjelentetésére vagy új lap indítására kérhetõ. A pályázóknak csatolniuk kell a je-
len helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok eseté-
ben lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyóiratoknak igazolniuk kell, hogy az év
folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos Széchényi Könyvtár részére benyúj-
tották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell kérni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ)
ellenjegyzésével. A kollégium ebben az évben éves pénzkeretébõl 10%-ot gyermek és ifjúsági folyó-
iratok, és további 10%-ot a pályázó folyóiratoknak a millennium megünneplésével kapcsolatos ter-
veinek támogatására fordít.

Nem pályázhatnak a helyi jellegû, illetve a szaktárcákhoz tartozó (pl. ipari, kereskedelmi, köz-
gazdasági, egészségügyi, pedagógiai stb.) szaklapok és periodikák, a hetilapok, továbbá az
aktuálpolitikai célokat, pártérdekeket szolgáló folyóiratok. A népszerû természettudományos isme-
retterjesztés országos terjesztésû folyóiratai a Közmûvelõdési Szakmai Kollégiumhoz nyújthatják be
pályázataikat, az egyes mûvészeti ágak és kulturális szakterületek folyóiratai pedig az azokat képvi-
selõ szakmai kollégiumokhoz.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékaira támogatást nem igé-
nyelhetnek. A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriu-
mokra kíván támogatást nyújtani.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

A hazai pályázóknak nevezési díj címen az igényelt támogatás összegének 0,5 %-át (100 Ft-
ra kerekítve) a pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA Igazgatóságának pénzforgalmi jelzõ-
számára a pályázati adatlapban lévõ készpénz átutalási megbízáson kell befizetniük. A nevezési díj
befizetését igazoló feladószelvény másolatát a pályázathoz csatolni kell. A nevezési díjat nem térít-
jük vissza.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi
elszámolását a szerzõdésben megjelölt határidõig (2001. január 15.) nem küldte meg az igazgató-
ságnak, vagy egyéb, lejárt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem
nyújthat be pályázatot az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellék-
letekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!
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Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van. 

A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Magyar Lapkiadók
Egyesületénél (1034 Budapest, Bécsi út 122–124.) szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igazgatósá-
gától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhetõ.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre a mozgóképkultúrával fog-
lalkozó folyóiratok támogatására.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt.
A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés máso-
latát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyó-
iratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos
Széchényi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell
kérni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ)
ellenjegyzésével.

A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriumokra
kíván támogatást nyújtani. A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékaira
támogatást nem igényelhetnek. 

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi
elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, le-
járt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot
az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellék-
letekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van. 
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A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Mozgókép Szakmai Kollégium
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre szakmai folyóiratok, periodikák
támogatására: a megjelenés biztosítására, valamint új lap indítására.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt.
A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés máso-
latát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyó-
iratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos
Széchényi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályáról kell
kérni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be, a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ)
ellenjegyzésével. Új laphoz történõ támogatás igénylése esetén próbaszám megküldését vagy rész-
letes tématervet kérünk. A kollégium döntései során elõnyben részesíti a pályázó folyóiratoknak a
millennium megünneplésével kapcsolatos terveit.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékaira támogatást nem igé-
nyelhetnek. A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriu-
mokra kíván támogatást nyújtani.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben nyert támogatás rendeltetésszerû felhasználásá-
ról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év folyamán megjelent számokból) és pénzügyi el-
számolását a szerzõdésben megjelent idõpontig az igazgatósághoz nem küldte meg, vagy egyéb, le-
járt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot
az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellék-
letekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van. 



32 NKA HÍRLEVÉL n

A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap és betétlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) sze-
rezhetõ be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték
mellékelésével – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Zenei Szakmai Kollégium
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre a szakmai folyóiratok,
periodikák megjelenésének támogatására.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt.
A pályázóknak csatolni kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másola-
tát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyó-
iratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos
Széchenyi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell
kérni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ)
ellenjegyzésével. Új laphoz történõ támogatás igénylése esetén próbaszám megküldését vagy rész-
letes munkatervet kérünk.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékaira támogatást nem igé-
nyelhetnek. A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriu-
mokra kíván támogatást nyújtani.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi
elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, le-
járt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot
az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellék-
letekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van. 
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A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium



n NKA HÍRLEVÉL 35

A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre a szakmai folyóiratok
és periodikák támogatására: a megjelenés biztosítására, valamint új lap indítására.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt.
A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés máso-
latát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyó-
iratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos
Széchenyi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell
kérni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthat be a fõszerkesztõ ( felelõs szerkesztõ )
ellenjegyzésével. Új laphoz történõ támogatás igénylése esetén próbaszám megküldését vagy rész-
letes munkatervet kérünk. A támogatásra érdemesített pályázók közül a kollégium különös figyel-
met fordít a millennium megünneplésével kapcsolatos kérelmekre.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabéreket és járulékaira támogatást nem igé-
nyelhetnek. A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriu-
mokra kíván támogatást nyújtani.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben elnyert támogatás (ok) rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról szóló szakmai beszámolóját ( 2-2 példányt az év során megjelent számokból ) és pénzügyi
elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, le-
járt határidejû elszámolási  kötelezettségének nem tett eseget. Ugyancsak nem nyújthat be pályáza-
tot az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001 január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az adat-
laphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletek-
kel felszerelve fogadunk le. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak
(határon túli pályázók esetében a lebonyolítónak is ) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adat-
laphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztar-
tásról szóló – többszörösen módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem
nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztar-
tozása (adó-tb járulék, vám) van. 
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A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázatokhoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) szerezhetõ
be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es  válaszboríték mellék-
lésével – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról : www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fennmaradá-
si és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésére nem használható fel, illetve harmadik fél részére
át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a le-
bonyolító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át szá-
molhatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülvizsgálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék ) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001 évre a fotómûvészet szakmai
körébe tartozó folyóiratok támogatására: a megjelenés biztosítására, valamint új lap indítására.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt.
A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés máso-
latát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyó-
iratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos
Széchenyi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell
kérni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthat be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ) el-
lenjegyzésével. Új laphoz történõ támogatás igénylése esetén próbaszám megküldését vagy részle-
tes munkatervet kérünk. A kollégium döntései során elõnyben részesíti a pályázó folyóiratok a mil-
lennium megünneplésével kapcsolatos terveit.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabéreket és járulékaira támogatást nem igé-
nyelhetnek. A kollégium elsõdlegesen szerzõi honoráriumokra, valamint papír- és nyomdaköltségek-
re kíván támogatást nyújtani.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben elnyert támogatás (ok) rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból ) és pénzügyi
elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, le-
járt határidejû elszámolási  kötelezettségének nem tett eseget. Ugyancsak nem nyújthat be pályáza-
tot az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001 január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az adat-
laphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletek-
kel felszerelve fogadunk le. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása / adó-
tb járulék, vám / van. 



38 NKA HÍRLEVÉL n

A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázatokhoz szükséges  adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumának ügyfélszolgálati  irodáján ( 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) szerezhe-
tõ be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es  válaszboríték mel-
léklésével – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ  az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fennmaradá-
si és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke –emelésére nem használható fel, illetve harmadik fél részére
át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a le-
bonyolító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át szá-
molhatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülvizsgálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék ) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre az építészet tárgyköré-
be tartozó folyóiratok megjelentetésére.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt.
A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés máso-
latát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyó-
iratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos
Széchényi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell
kérni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ)
ellenjegyzésével. A kollégium döntései során elõnyben részesíti a pályázó folyóiratoknak a millen-
nium megünneplésével kapcsolatos terveit.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékaira, valamint rezsire tá-
mogatást nem igényelhetnek. A kollégium a folyóirat papír- és nyomdaköltségére, valamint a szer-
zõi honoráriumokra kíván támogatást nyújtani.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellék-
letekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van. 

A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap és betétlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) sze-
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rezhetõ be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték
mellékelésével – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre a szakmai folyóiratok és peri-
odikák támogatására: a megjelenés biztosítására, valamint új lap indítására.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, terjedelmében meghatározó részben színházmûvészettel
foglalkozó lapok, valamint a hasonló adottságú határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. A pá-
lyázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát,
határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyóiratok-
nak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos Szé-
chényi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell kér-
ni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ)
ellenjegyzésével. Új laphoz történõ támogatás igénylése esetén próbaszám megküldését vagy rész-
letes munkatervet kérünk. A kollégium döntései során elõnyben részesíti a pályázó folyóiratoknak a
millennium megünneplésével kapcsolatos terveit.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékaira támogatást nem igé-
nyelhetnek. A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriu-
mokra kíván támogatást nyújtani.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi
elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, le-
járt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot
az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellék-
letekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van.
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A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámon
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Színházi Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a 2001. évre  idõszaki levéltári
szakmai periodikák, folyóiratok kiadásának támogatására. A meghívott szakmai folyóiratok a követ-
kezõk:

Levéltári Szemle
Turul
Fons

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be, a fõszerkesztõ  (felelõs szerkesztõ)
ellenjegyzése mellett.

A jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzési okirat másolatát, valamint az
Országos  Széchenyi  Könyvtár igazolását az év folyamán megjelent kiadványok köteles példánya-
inak az OSZK részére történõ benyújtásáról, a pályázathoz csatolni kell.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékaira támogatást nem igé-
nyelhetnek. A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriu-
mokra kíván támogatást nyújtani.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi
elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, le-
járt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot
az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellék-
letekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak be kell
nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. tör-
vény rendelkezései alapján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékes-
sé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van. 

A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Levéltári Szakmai Kollégium
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre a közmûvelõdési szak-
mai, honismereti-helytörténeti és a tudományos ismeretterjesztõ folyóiratok megjelentetésének tá-
mogatására.

A pályázaton résztvehetnek:
- a közmûvelõdés országos, regionális, megyei szakmai módszertani, 
- a honismereti-helytörténeti értékeket bemutató,
- a tudományos ismeretterjesztés országos jellegû folyóiratai és periodikái.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt.
A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jo-
gi személy lehet. 

A támogatás már megjelenõ lapok folyamatos elõállítására kérhetõ. A pályázatot a lap tulaj-
donosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ) ellenjegyzésével. A támogatás-
ra érdemesített pályázók közül a kollégium különös figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági folyó-
iratokra, valamint a millennium megünneplésével kapcsolatos kérelmekre.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékaira támogatást nem igé-
nyelhetnek. A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre kíván támogatást nyújtani.

A kollégium nem támogatja:
- az egyedi kiadványokat, monográfiákat,
- a helyi újságokat és az intézményi hírleveleket,
- a nem közmûvelõdési szakterülethez tartozó (ipari, kereskedelmi, közgazdasági, mezõgaz-

dasági, egészségügyi, oktatási, közgyûjteményi stb.) szaklapokat és periodikákat, továbbá a
- mûvészeti lapokat.

A pályázathoz csatolni kell:
- a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyó-

iratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását,
- a hazai pályázóknak az Országos Széchényi Könyvtár igazolását a kötelespéldány-kötele-

zettség teljesítésérõl,
- a részletes szakmai kiadói tervet és költségvetést,
- a terjesztési tervet és adatokat,
a társulásban megjelent lapok estén a szerzõdéses megállapodást.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben nyert támogatás rendeltetésszerû felhasználásá-
ról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év folyamán megjelent számokból) és pénzügyi el-
számolást a szerzõdésben megjelent idõpontig az igazgatósághoz nem küldte meg, vagy egyéb, lejárt
határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot az
a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.
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Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellék-
letekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van. 

A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap és betétlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) sze-
rezhetõ be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték
mellékelésével – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PERIODIKA-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2001. évre idõszaki múzeumi szakmai pe-
riodikák kiadásának támogatására.

Pályázati feltétel: a periodika azonos címmel és tárgykörrel kerüljön kiadásra, évfolyamszám-
mal, sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva. Elõnyben részesülnek a nagyobb múlttal rendelkezõ pe-
riodikák. A pályázaton elnyert támogatásból csak a nyomdai költségek fedezhetõek (pl. papír, film-
re vitel, nyomólemez, vegyszer, festék, kötés). A pályázathoz részletes költségvetést és nyomdai ár-
ajánlatot kell mellékelni.

A pályázat témáját részletezõ szinopszisban (adatlap: 3.3. pont) vagy mellékletként be kell
nyújtani a kiadvány tartalomjegyzékét.

Az Országos Széchényi Könyvtár igazolását a tárgyévben, illetve a megelõzõ két évben meg-
jelent kiadványok kötelespéldányainak az OSZK részére történõ benyújtásáról a pályázathoz mellé-
kelni kell.

A pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szer-
kesztõ) ellenjegyzésével.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi
elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, le-
járt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot
az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és be-
nyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk
el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van.
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A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámon
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Múzeumi Szakmai Kollégium



n NKA HÍRLEVÉL 49

A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre a szakmai folyóiratok és
periodikák támogatására: a megjelenés biztosítására.

A pályázaton a hazai bejegyzésû, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt.
A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés máso-
latát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyó-
iratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos
Széchényi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell
kérni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ)
ellenjegyzésével. Új laphoz történõ támogatás igénylése esetén próbaszám megküldését vagy rész-
letes munkatervet kérünk.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékaira támogatást nem igé-
nyelhetnek. A kollégium elsõdlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzõi honoráriu-
mokra kíván támogatást nyújtani.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2000-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerû felhasz-
nálásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi
elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, le-
járt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot
az a kiadó, amely ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján, illetve az
adatlaphoz tartozó betétlapon lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellék-
letekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van.
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A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámon
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Népmûvészeti Szakmai Kollégium
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet szabadtéri nyári játékok támogatására.

Pályázhatnak azok a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társa-
ságok, amelyek 2001 nyarán szabadtéri színházi elõadásokat kívánnak rendezni.

A kollégium elõnyben részesíti a magyar szerzõk mûveit – különös tekintettel az õsbemuta-
tókra, a millennium megünneplésével kapcsolatos tervekre –, a gyermekek és az ifjúság mûvelõdé-
sét, valamint a határon túli magyar kultúra támogatását szolgáló programokat.

A pályázat tartalmazza:
– a produkció részletes leírását,
– a rendezõ szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
– a befogadó nyilatkozatát,
– az alkotók neveit és a tervezett szereposztást.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Az adat-
lapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket
nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak be kell
nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. tör-
vény rendelkezései alapján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékes-
sé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) szerezhetõk
be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték melléke-
lésével – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu
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Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámon
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Színházi Szakmai Kollégium
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AZ IRODALMI ÉS KÖNYV SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Irodalmi és Könyv Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre irodalmi alkotások
létrejöttének és nyilvánosságra segítésének, az irodalmi élet eseményeinek és rendezvényeinek, va-
lamint a könyvszakma programjainak támogatására. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága
2001. évre meghatározott prioritási szellemében elõnyben részesülnek:

– a (bi)millenniumra való tekintettel, hazánk ezeréves történetét, valamint a kereszténység
kétezer évét bemutató mûvek,

– az „Olvasás évére” való tekintettel az olvasáskultúrát – elsõsorban a gyermekek olvasás-
készségét – fejlesztõ mûvek és rendezvények,

– a mûvelõdés és tudománytörténeti mûvek,
– a határon túli pályázók valamennyi pályázati témában.

A pályázat az alábbi témákban nyújtható be:

1. Alkotómunka támogatására

A kollégium 20 munkatámogatást szándékozik kiadni maximum 12 hónapos idõtartamra írók,
mûfordítók, irodalom- és mûvelõdéstörténészek részére. A támogatás összege havi 60 000 forint.

A pályázóknak csatolniuk kell munkatervüket, illetve megvalósítandó mûvük szinopszisát,
mûfordítók esetében a munkaterv mellett fordítói tevékenységük néhány olyan szemelvényét, me-
lyek megítélhetõvé teszik készségeiket. Pályázni csak új mûvek létrehozására lehet.

A támogatást elnyert alkotók a jelzett idõszak lejártával kötelesek az elkészült kézirat egy pél-
dányát a kollégiumnak átadni.

A támogatás realizálása az Írószövetség tagjai számára az Arany János Alapítványon keresz-
tül történik, amennyiben a pályázó nem szövetségi tag, úgy jogi státussal rendelkezõ pénzügyi lebo-
nyolító segítségét kell kérnie.

2. Irodalmi és könyvszakmai rendezvények támogatása

A kollégium csak professzionális irodalmi programok támogatását tudja vállalni, így elsõsor-
ban az irodalmi társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint az irodalmi ismeretterjesztésben
szerepet vállaló megyei könyvtárak pályázatait várja. Könyvszakmai programokra a könyvkiadás és
a könyvterjesztés szakmai szervezetei nyújthatnak be pályázatot.

3. Könyvkultúrával foglalkozó folyóiratok támogatása

Pályázni a könyvkultúrával foglalkozó szakmai periodikákkal lehet.
A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés

másolatát, és igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár részére benyújtották.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ)
ellenjegyzésével.

A pályázók a szerkesztõségeknél felmerülõ munkabérekre és járulékokra nem igényelhetnek
támogatást.

Az adatlap csak a hozzátartozó betétlappal együtt érvényes.
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4. Kortárs magyar szépirodalmi mûvek, illetve irodalmi szociográfiák és hasonló mûfa-
jú mûvek idegen nyelvû megjelentetésének támogatására

Elõnyt élveznek az elsõ kiadások. A pályázathoz mellékelendõ a kézirat. A támogatás felsõ li-
mitje 900 000 forint.

5. Tanulmány- és esszékötetek támogatása

A kollégium olyan irodalmi és társadalomtudományi, mindenekelõtt történelmi, kultúrtörté-
neti, kritikai, illetve bölcseleti mûvek, valamint természettudományi ismeretterjesztõ kötetek megje-
lentetését támogatja, amelyek új kutatásokon alapulnak és koncepciózusan közelítenek meg egy-egy
témakört. Kivételes esetben magyar mûvek idegen nyelvû megjelentetését támogatja a kollégium. A
pályázathoz kézirat vagy kéziratrészlet benyújtását kérjük, az utóbbihoz kapcsolódó részletes szi-
nopszissal. Fordítás esetén a fordító megnevezését és szakértõi ajánlást kér a kollégium.

6. Ifjúsági és gyermekirodalmi munkák támogatására

Elõnyben részesülnek a kortárs magyar elsõ kiadású, a gyermekek olvasáskészségét fejlesztõ
kiadványok. A pályázó kiadók kézirat benyújtása mellett kötelesek megnevezni a könyv illusztráto-
rát, akitõl mintalapok benyújtását kérjük. A kapható támogatás felsõ limitje 900 000 forint.

Tudnivalók a könyvkiadással kapcsolatos (4., 5., 6.) pontokhoz

A könyvkiadással kapcsolatos pontokra pályázatot nyújthatnak be:
– kiadók, szerzõvel kötött elõszerzõdést mellékelve (a honorárium kifizetését utólag igazolni

kell, ennek hiányában a szerzõdés meghiúsultnak tekinthetõ),
– szerzõk, magánkiadás esetén.

A támogatást elnyert munkáknak legkésõbb 2002. június 30-ig meg kell jelenni, a támogatás
a könyv benyújtását követõen kerül kiutalásra. Egy pályázó a 4., 5., 6. pontokra összesen 5 darab pá-
lyázatot nyújthat be. A pályázatban a kiadandó kötetek példányszámát fel kell tüntetni.

A pályázóknak igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötele-
zettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárnak el-
juttatták. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályáról (1827 Budapest, Budavári palota F
épület 302. szoba) kell kérni, és a pályázattal együtt benyújtani.

A kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a támogatást elnyert könyvekbõl vásároljon a
közmûvelõdési könyvtárak részére.

Általános tudnivalók:
A kollégium a pályázati felhívás 2., 3., 4., 5. és 6. pontjára az igényelt támogatás összegének

1%-a értékében (100 forintra kerekítve) nevezési díjat állapított meg, amit a pályázók – a határon
túliak kivételével – a pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA Igazgatóságának pénzforgalmi jel-
zõszámára, a pályázati adatlaphoz tartozó készpénz befizetési megbízáson tartoznak befizetni. A be-
fizetést igazoló szelvény másolatát a pályázathoz csatolni kell. A nevezési díjat nem fizetjük vissza.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.
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Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek. Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) újból be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlap-
hoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartás-
ról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújt-
ható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett (adó, tb-
járulék, vám) köztartozása van.

A pályázatok

2001. február 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.), valamint a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesületénél (1073 Budapest, Kertész utca 41. I. emelet)
szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszborí-
ték mellékelésével – postai úton is igényelhetõ.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, külön bizonylat nélkül.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámon
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Irodalmi és Könyv Szakmai Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar fotómûvészet esemé-
nyeinek és programjainak támogatására, értékeinek és eredményeinek nyilvánosságra hozatalának
elõsegítésére, különös tekintettel

- a millenniumi emlékév szellemiségének,
- a természettudomány és a fotográfia határterületeinek alkotói módon történõ megörö-

kítésére, bemutatására.
- fiatal fotómûvészek és a határon túli magyar fotókultúra támogatására.

Pályázni a 2001 január 1.- 2002. június 30. között megvalósuló projektekre lehet az alábbi té-
makörökben:

1. Fotóalbumok nyomdaköltségének támogatására. A pályázathoz 1 db nyomdai áraján-
latot kérünk becsatolni.

2. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósításának, katalógusainak és dokumentációjá-
nak támogatására. Támogatás nagyításra, paszpartura, keretezésre valamint installáci-
ós és nyomdaköltségre kérhetõ.

3. A fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok, tudományos feldolgozá-
sok és fordítások megjelentetésének támogatására. Támogatás tiszteletdíjra és nyomda-
költségre kérhetõ.

4. Alkotói mûhelyek szakmai programjainak támogatására. Támogatás elsõsorban szak-
mai anyagköltségekre és tiszteletdíjra kérhetõ.

5. A fotográfiával összefüggõ szakmai rendezvények, elméleti konferenciák, szimpóziu-
mok támogatására. Támogatás elsõsorban szakmai anyagköltségekre, terem és eszköz-
bérletre, tiszteletdíjra, valamint szállás és utazási költségekre kérhetõ.

6. A kollégium maximum l éves idõtartamra - korlátozott számban - alkotói támogatást
biztosít havi 80.000.- Ft összegben új alkotások, és kutatói programok  megvalósítására.
A kérelemhez csatolni kell a megvalósítandó szakmai program rövid leírását és költség-
vetését. Az alkotói munka befejeztével a pályázónak a munka eredményét be kell mutat-
ni és részletes beszámolót kell készítenie. A támogatás kifizetése a Magyar Fotómûvészek
Szövetségén keresztül történik.

7. Szakkönyvtárak pályázhatnak fotóalbumok, fotóelméleti, fotótörténeti és gyakorlati
kézikönyvek megvásárlására. A pályázathoz csatolni kell a beszerezni kívánt magyar és
idegen nyelvû könyvek listáját, a szerzõ nevének, a mû címének és az árának megjelölé-
sével, valamint tartalmuk rövid ismertetésével.
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A 2002. évi André Kertészrõl elnevezett alkotói támogatás az év második felében kerül meg-
hirdetésre.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001 január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is ) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó-
tb járulék, vám) van. 

A pályázatok

2001. február 26-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázatokhoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján ( 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) szerezhe-
tõ be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es  válaszboríték mel-
léklésével – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról : www. nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fennmaradá-
si és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke –emelésére nem használható fel, illetve harmadik fél részére
át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a le-
bonyolító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át szá-
molhatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülvizsgá-
latát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék ) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre kiemelkedõ mûvészi-
szakmai színvonalú táncmûvészeti tervek megvalósításának támogatására.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít
– a millenniumi programok támogatására,
– az ifjúsági és a pályakezdõ fiatalok pályázataira,
– a határon túli magyar kultúra támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. Mûvészek, hivatásos mûvészeti együttesek, illetve mûvészeti csoportok produkcióinak
megvalósítására. (Honoráriumra, valamint a produkció létrejöttéhez és promóciójához szük-
séges dologi kiadásokra.)

2. Új és korábbi produkciók belföldi és külföldi forgalmazására. (Az alkotók és közremûkö-
dõk, elõadók szállás- és útiköltségére, bérleti díjra.) Csatolni kell a meghívó fél befogadó nyi-
latkozatát.

3. Hazai hivatásos táncmûvészegyüttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon –
versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon – való részvételére (szállás- és útiköltségre
fordítható).

4. Fontos külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való fellépésére,
külföldi szakemberek fogadására. (Honoráriumra, szállás- és útiköltségre.)

5. Mûvészeti közép- és felsõfokú oktatási intézmények táncprogramjainak megvalósítására és
forgalmazására. (Honoráriumra, szállás- és útiköltségre, a produkció megvalósításához szük-
séges dologi kiadásokra.)

6. Nagysikerû nemzetközi értékû táncmûvek felújítására, valamint millenniumi produkciók
támogatására. (Honoráriumra, szállás- és útiköltségre, dologi kiadásokra.)

7. A határon túl létrejövõ új magyar táncmûvek megvalósítására. (Honoráriumra, útiköltségre
és a produkció létrejöttéhez szükséges dologi kiadásokra.)

8. Országos érdekû táncmûvészeti kiadványok megjelentetésére (Szükséges a kiadói áraján-
latok benyújtása).

9. Országos vagy regionális hatáskörû szervezetek (szövetségek, egyesületek) táncmûvészeti
szakmai rendezvényeinek, képzéseinek, továbbképzéseinek megvalósítására. (Bérleti díjakra,
kölcsönzési díjakra, szállás- és útiköltségre, tiszteletdíjra.)
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10. Táncprodukciók folyamatos befogadását biztosító intézmények a befogadandó elõadások-
ra. (Kölcsönzési díjra, szállás- és útiköltségre, tiszteletdíjra.) A fellépõ szándéknyilatkozatát
mellékelni szükséges.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek. Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a bonyolítónak is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentá-
cióját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az
államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alap-
ján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fize-
tett (adó, tb-járulék, vám) köztartozása van.

A pályázatok

2001. február 26-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján ( 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámon
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre a szakterület programjai-

nak és eseményeinek támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Kiemelkedõ országos és regionális (legalább három megyét érintõ) rendezvények, fesz-
tiválok, nemzetközi bemutatók és kiállítások támogatására, különös tekintettel a millen-
niumi évre. Pályázhatnak kulturális civil szervezetek és közmûvelõdési intézmények.
A pályázathoz csatolni kell a tervezett rendezvény részletes leírását és részletes költség-
vetését, a nemzetközi és országos rendezvények esetében a részvételi szándéknyilatkoza-
tot, illetve a résztvevõk felsorolását, az önrészre vonatkozó költségvállalási nyilatkozatot.
A pályázatokhoz 30%-os önrészt kell vállalni!

2. A népmûvészeti mozgalom folyamatos és magas színvonalon mûködõ mûhelyi munká-
jának eredményeként létrejött produktumok és produkciók (népmûvészeti tárgyak, mû-
sorok, programok stb.) bemutatásának, terjesztésének támogatására, különös tekintettel
az ifjúsági és gyermekközösségek részére készített mûsorok terjesztésének elõsegítésére.
A támogatás összege utazási költségre, szállítási költségre, zenekari és elõadói tisztelet-
díjra, kiállításrendezés honoráriumára igényelhetõ. A pályázatnak tartalmaznia kell a
program részletes leírását, a bemutatóhely megnevezését.

3. A népmûvészeti mozgalom különbözõ ágazatai (néptánc, népzene, népmûvészeti
tárgyalkotás) továbbképzés jellegû oktatásának támogatására, valamint országos szak-
táborok megrendezésére. Erre a pontra kizárólag országos vagy regionális hatáskörû el-
ismert szakmai szervezetek, mûhelyek nyújthatnak be pályázatot. A támogatást tiszte-
letdíjra, útiköltségre, terembérleti díjra, a szakmai technikai feltételek biztosítására kér-
hetõ, szaktáborok esetén szakmai anyagköltségre is.

4. A népmûvészeti mozgalom folyamatosan és magas színvonalon mûködõ mûhelyei
nemzetközi szereplései támogatására. Erre a pontra kizárólag útiköltség- és szállításki-
egészítés-támogatás igényelhetõ (maximum 500 ezer Ft). A pályázathoz mellékelni kell
az illetékes szakmai szövetség ajánlásait, illetve a szervezõ intézmény hivatalos meghívó-
ját is. Az amatõr néptáncegyüttesek esetében a pályázat benyújtásának feltétele a Nép-
táncosok Országos Bemutató Színpadán elért kiváló minõsítés, a gyermektáncegyütte-
sek esetében az országos gyermektáncfesztiválokon történt részvétel, népzenészek eseté-
ben a népmûvészet mestere, ifjú mestere cím, valamint egyéb szakmai díj.

5. Népmûvészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható kiadványokkal, CD-
vel és CD-ROM-mal, kiadói jogosítvánnyal rendelkezõ egyesületek és társaságok. Pá-
lyázni a nyomdai elõkészítés költségeire (szedésre, tördelésre, filmkészítésre) és a gyár-
tás elõmunkálatainak költségeire (rögzítésre, vágásra, programozásra) lehet. A pályá-
zathoz kéziratot, illetve demo anyagot kell mellékelni, valamint csatolni kell a szerzõi
szerzõdéseket. A pályázatban külön ki kell térni a kész mû terjesztésének módjára.
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A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

A kiadványokkal kapcsolatos pontokra pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a
jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két
naptári évben az OSZK felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827
Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek. Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentá-
cióját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az
államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alap-
ján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fize-
tett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. február 23-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igaz-
gatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényel-
hetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámon
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Népmûvészeti Szakmai Kollégium
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PÁLYÁZATI NAPTÁR

Szakmai kollégium Beérkezési határnap

Folyóirat február 20.

Szakfolyóiratok február 20.

Irodalmi és könyv február 20.

Színházi (szabadtéri) február 20.

Népmûvészeti február 23.

Fotómûvészeti február 26.

Táncmûvészeti február 26.

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságának 2001. január 1-jével kiadott új adatlap-
ja, illetve az adatlap mellékletei – amennyiben a pályázatot meghirdetô kollégium nem írt elô
nevezési díjat – letölthetôek az NKA honlapjáról: www.nka.hu. – Az ún. csekkes adatlap és mellék-
letei vagy személyesen szerezhetôek be, vagy bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével
postai úton igényelhetôek az NKA Igazgatóságának ügyfélszolgálatától.
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