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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. év II. félévében.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A kollégium képzõmûvészek részére maximum 10 havi idõtartamra, alkotói
támogatást biztosít havi 100 000 Ft összegben, kizárólag új alkotások létrehozá-
sára

Benyújtandó:
– a részletes munkaterv,
– szakmai életrajz, valamint
– a pályázó korábbi munkáiról képi dokumentáció.
A támogatott pályázók a munka végeztével kötelesek az elkészült mû (mûvek) dokumentáció-

ját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A pályázóknak minden esetben belföldi pénzügyi le-
bonyolítót kell felkérniük. (A lebonyolító kizárólag jogi személy lehet.)

Altéma kódszáma: 1602

2. Kortárs képzõmûvészeti szakkönyvek kiadására

Pályázatot a kiadó nyújthat be a mû kéziratának és két nyomda árajánlatának mellékelésével.
A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, képzõmûvészeti fotó), vagy számlás ki-

fizetése
–szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szövegbevitel (írás) szkennelés
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás)

Altéma kódszáma: 1612
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3. Magyar kortárs képzõmûvészeti alkotások megvásárlására

A pályázaton hazai, kortárs képzõmûvészeti közgyûjteménnyel rendelkezõ költségvetési szer-
vek, (múzeumok) és képtárak vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell a kiválasztott mûtárgyak listáját, fotóját.

Altéma kódszáma: 1609

A pályázatok

2003. szeptember 11-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytele-
nek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
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Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága 
ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témában hirdet pályázatot 2004. elsõ félévére.
Az NKA Bizottsága, illetve a Kollégium prioritásai és ajánlásai szellemében elõnyben ré-

szesülnek
– a kortárs magyar szépirodalmat népszerûsítõ,
– a gyermekek és az ifjúság (16–30 év korosztály) irodalmi mûveltségét elõsegítõ rendez-

vények;
– irodalmi mûhelyek,
– és a határon túli pályázók pályázatai.

Irodalmi és könyvszakmai rendezvények támogatása 2004. I. félévére

A kollégium csak professzionális irodalmi programok támogatását tudja vállalni, így elsõsor-
ban az irodalmi társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint az irodalmi ismeretterjesztésben sze-
repet vállaló szervezetek pályázatait várja.

Könyvszakmai programokra a könyvkiadás és a könyvterjesztés szakmai szervezetei nyújthat-
nak be pályázatot.

Programsorozat esetén rendezvénynaptárt kell – a rendezvények idõpontjával és részletes ren-
dezvényenkénti költségvetéssel – benyújtani.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– szállás- és
– útiköltségre,
– bérleti díjra,
– szállítási költségre, valamint
– reklám- és propagandaköltségre.

Altéma kódszáma: 2608

A pályázatok

2003. szeptember 15-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytele-
nek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium 2003. március 6-i beérkezési határnapra kiírt pályázata 12 altémájának elbírálása
megtörtént. A döntés eredményei olvashatók az NKA honlapján és az NKA hírlevelének X/13. (2003.
július 25.) számában. A kollégiumi pályázat 13. és 14. pontját ezúttal újra közöljük.

13. Mûemlék orgonák restaurálásának támogatására

Pályázati feltételek
Pályázatot az orgona tulajdonosa, illetve annak törvényes képviselõje nyújthat be.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001. (X. 18.) rendele-

te alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt,
– a kivitelezõ részletes költségvetését, valamint
– az orgona tulajdonosának saját szabályzatában (esetleg) elõírt fõhatósági hozzájárulás máso-

latát.
A munkálatokat a restaurálásban már jártas – megfelelõ referenciaanyaggal rendelkezõ – orgo-

naépítõvel kell elvégeztetni. (A referenciaanyagot kérjük mellékelni)!
Az elbírálásnál elõnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek
– a restaurálási költségek jelentõs részét saját, illetve más – egyházközségi, önkrományzati, ala-

pítványi stb. – forrásból biztosítják, és az utóbbiak esetében a támogatásról szóló levél/dokumentum
másolatát mellékelik.

– a hangszer egészének (belsõ szerkezet és szekrény) restaurálását tûzik ki célul,
– benyújtója a restaurálást követõen biztosítja az orgona méltó, többfunkciós használatát (az

egyházközség által alkalmazott képzett kántor, illetve egyházzenész mûködése, illetve hangversenyek
rendezése, erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat),

– élvezik a települési vagy megyei önkormányzat támogatását is, továbbá
– a munkálatokat 2004. november 30-ig befejezik.
A támogatási összeg utalása utólag a benyújtott, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által jóvá-

hagyott számlamásolatok beérkezése, elfogadása után történik.

Altéma kódszáma: 1432

14. Új hangszerek és hangszertartozékok tervezésére

A kortárs zenemûvek sokszor különleges igényeket támasztanak a hangszerekkel szemben, s
ezek az igények nem elégíthetõk ki maradéktalanul a hagyományos instrumentumokkal. Ezért szüksé-
gessé válhat a hagyományos hangszereknek nem mindig kedvezõ játékmódokat, hangzáseffektusokat
kiváltó új akusztikus és elektronikus hangszerek, illetve a hagyományos hangszerekhez új kiegészítõ
elemek alkalmazása.

A pályázat ezen új igényeknek megfelelõ új hangszerek, illetve kiegészítõk tervezését és proto-
típusának elkészítését kívánja támogatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az új hangszer céljának, alkalmazási területének, játékmódjá-
nak, esetleges különleges notációjának ismertetését, teljes mûszaki dokumentációval, a prototípus
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fényképével és hangfelvétellel (vagy e kettõ helyett videofelvétellel) demonstrálva. A pályázathoz a
szakértõi véleményeket is mellékelni kell.

Pályázhatnak természetes és jogi személyek.
Támogatás kérhetõ a 2003. szeptember 15-ig elkészült új hangszer, illetve kiegészítõ prototípu-

sának anyagköltségeire és két szakértõ – hangszerész és hangszeres muzsikus vagy zeneszerzõ – szám-
lás honoráriumára.

A hangszerek sorozatgyártását a kollégiumnak nem áll módjában támogatni.

Altéma kódszáma: 1438

A 13. és 14. pontban meghirdetett altémákra a pályázatok

2003. szeptember 15-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytele-
nek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.
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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. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Zenei Szakmai Kollégium
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AZ INFORMATIKAI
ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma – a Nemzeti Kulturális Alapprogram elõirányzata terhére – pályázatot hirdet a modern informa-
tikai lehetõségeket alkalmazó, új médiához kapcsolódó kortárs mûvészeti alkotások létrehozásának és
nyilvánosságra segítésének támogatására, valamint a meglévõ kulturális értékek megõrzése és inter-
netes elérési lehetõségének biztosítására. A pályázatok támogatására legalább 95 millió forint áll ren-
delkezésre.

A pályázatokat a két minisztérium által kijelölt szakértõkbõl álló kuratórium bírálja el.

A pályázat célja, hogy a magyar digitális új „média-mûvészet” fejlõdését segítse, illetve a hazai
kultúra alkotásait új formában elérhetõvé tegye

A pályázat keretében 
a) digitális, multimédiás mûvek létrehozására, továbbá
b) a meglévõ kulturális értékek digitalizálására és bemutatására lehet támogatást kérni.

Pályázni lehet:
a) az online média lehetõségeit újszerûen felhasználó zenemûvek, képzõmûvészeti, irodalmi,

film- és elõadómûvészeti alkotások terveivel, szinopszisával, valamint ezek multimédiás ötvözeteivel;
b) már létezõ gyûjtemények, alkotások digitalizálási és szolgáltatási terveivel.

Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályamûvek:
a) amelyek a hagyományostól eltérõ megjelenést, látásmódot hoznak felszínre és a nemzetközi

élvonalban is megállják a helyüket;
b) amelyek várhatóan széles közönség érdeklõdésére tarthatnak számot, valamint olyan terve-

zett mûvek, amelyeket valamely, a nagyközönség által látogatott kulturális intézménybe szánnak.

A pályázaton részt vehetnek:
– Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiségû szervezetek, amelyek mûvészeti tevé-

kenységre (alkotásra, bemutatásra), illetve kulturális értéket nyújtó szolgáltatásokra jogosultak;
– magyar állampolgárságú természetes személyek;
– és a fentiek jogi személyiséggel rendelkezõ együttmûködése.

A pályázónak vállalnia kell:
– a szerzõi és felhasználási jogok tisztaságával kapcsolatos feltételek biztosítását;
– nyilvános szereplés, tájékoztatás esetén az NKA és az IHM, mint támogatók feltüntetését, va-

lamint;
– a mûalkotások esetében; 
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– a pályázó vállalja a mûalkotásának felhasználási jogdíj nélküli bemutatását mind az NKA,
mind az IHM vagy megbízottja(ik) által rendezett kiállításokon a támogatott program befejezését kö-
vetõ két éven keresztül;

– digitalizálás esetén; 
a digitalizált anyagok hozzáférhetõvé tételét a nagyközönség számára két éven keresztül.
A pályázatban foglaltakat a pályázónak a szerzõdésben megjelölt határidõre, de legkésõbb

2004. június 30-ig kell teljesítenie.
A vissza nem térítendõ támogatásból
a) a mûalkotások esetében
a) 1. magánszemély a pályázat keretében megvalósítandó mûalkotás létrejöttéhez maximum

6 hónapos idõintervallumra havi 80 ezer forint alkotói támogatást igényelhet.

Altéma kódszáma: 7002

a) 2. az intézmények és szervezetek által a maximálisan megpályázható összeg 3 millió forint,
melynek felhasználási jogcímei a következõk: szerzõi jogdíj, megbízási díj, fordítás és mindezek járu-
lékai, szakértõi, szerkesztõi tiszteletdíj és járulékai, programozási költség, valamint az internetes szol-
gáltatás 6 havi díja.

Altéma kódszáma: 7033

b) digitalizálás esetén
maximum 5 millió forint támogatás igényelhetõ a következõ jogcímekre: adatfeldolgozására

(rögzítés, szkennelés, kódolás) megbízási díjra, fordításra, szerkesztõi díjra és mindezek járulékaira,
szakértõi díjra és annak járulékaira, jogdíjra, internetes szolgáltatás 6 havi díjára, utazásra és szállás-
költségre, valamint digitalizáló eszközök (hardver, szoftver) vásárlására.

Altéma kódszáma: 7032

Az intézményi pályázók esetében rezsi jellegû kiadásra (telefon, posta stb.) a támogatás össze-
gének legfeljebb 5%-a fordítható, kivéve az eszközbeszerzéseket, ami után rezsi nem számolható el.

A pályázónak a program megvalósításához legalább 20% önrészt kell vállalnia, amelyrõl a tá-
mogatás összegével együtt el kell számolnia. Eszközpályázat esetében az eszközök árának 50%-át a
pályázónak kell fedeznie, az elszámolás során a teljes értékkel kell elszámolnia.

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
A pályázathoz értelemszerûen csatolni kell:
– a mûalkotás leírását, vázlatokat, terveket, film esetében a szinopszist, kiemelten hangsúlyoz-

va a média újszerû felhasználását tükrözõ jegyeket,
– a bemutatás, elérhetõség tervezett helyét;
– digitalizálás estén a gyûjtemény, elõadás, kiadvány stb. jellemzõinek leírását és a feldolgozás-

ra kerülõ szakterület tematikai jellemzõit;
– magánszemély estén a pályázó szakmai életrajzát és referencia anyagát;
– szervezetek esetén a pályázathoz kapcsolódó tevékenység bemutatását;
– a digitalizálás megvalósításának költségvetését és ütemtervét;
– nyilatkozatot az önrész vállalásáról,
– a szerzõi, felhasználási jogok tisztaságáról szóló nyilatkozatot,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.
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A pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át + 25% áfát tartozik befizetni
a pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA igazgatósága

10032000–01425299–00000000 számú pénzforgalmi jelzõszámára
a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegû igény esetén sem lehet kevesebb
5000 Ft + 25% áfa összegnél, azaz 6250 forintnál.

A nevezés díjat a támogatásban nem részesülõ pályázó sem igényelheti vissza.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán (1062 Budapest, Bajza
u. 32.), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.), illetve az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium (1077 Budapest, Dob u. 75–81.) ügyfélszolgálati irodáján.
Az adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az
NKA Igazgatóságától.

A fentieken túlmenõen pályázati adatlap igényelhetõ az alábbi e-mail címen is:
elenora.simon@nka.hu

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy ebben az esetben a nevezési díj befizetését igazoló ok-
mány másolatára (postai  utalvány/banki átutalás) rá kell vezetni a pályázó nevét és a pályázati adatlap
sorszámát. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

A pályázatok

2003. október 9-ig beérkezõen 

nyújthatóak be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytele-
nek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.
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Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

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 pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
ügyfélszolgálatától kérhetõ (tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Az NKA Ideiglenes Kollégiuma
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
KULTÚRA 2000 PROGRAMJÁBAN RÉSZT VEVÕ
MAGYAR SZERVEZÕK TÁMOGATÁSÁRA

Az Európai Bizottság Kultúra 2000 elnevezésû keretprogramjának célja az európai országok
kulturális együttmûködésének elõsegítése, támogatása. 2003-ban a kultúra olyan területei kaphatnak
támogatást, amelyekre nézve az önrész és az együttmûködési program vállalása kötelezõ.

Az NKA Bizottsága – a nemzeti kulturális örökség minisztere egyetértésével – a programban
részt vevõ fõ-, illetve társszervezõként támogatásban részesülõ magyar kulturális szervezetek részére
100 millió forintot különített el, és pályázatot ír ki az alábbi altémákban azok számára, akiknek érvé-
nyes szerzõdésük van a Kultúra 2000 keretprogrammal.

Abban az esetben, ha a 2002. év adatai alapján meghatározott 100 millió forint a 2003-as igé-
nyek fedezésére nem lenne elegendõ, az NKA fenntartja a jogot arra, hogy az elkülönített keretet az
igények arányában ossza fel.

A beérkezett pályázatok elbírálására a miniszter ideiglenes kollégiumot hoz létre.

Pályázni lehet:

1. A Kultúra 2000 program keretében megítélt támogatásról szóló szerzõdésben
elõírt önrészhez történõ hozzájárulásra

A pályázat célja:
A szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása vissza nem térítendõ támogatás for-

májában. Abban az esetben, ha a pályázónak az aktuális programra már folyamatban lévõ támogatása
van az NKA valamely szakkollégiumánál, a támogatás részarányosan csökken.

Az önrész támogatását projektenként csak egy pályázónak biztosítja az NKA, amennyiben pá-
lyázatát több társszervezõ is benyújtja egy adott program önrészére, az a pályázók kizárását vonja ma-
ga után.

Pályázhatnak:
A Kultúra 2000 program keretében – az idei évben elbírált pályázaton – fõ-, illetve társszerve-

zõként támogatásban részesülõ magyar vagy határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek ren-
delkeznek az Európai Bizottság által hatályosított szerzõdéssel.

A megpályázható legmagasabb összeg:
Rövid távú projekt esetén:
– magyar fõszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20%-a, amely

nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelõ 250 Ft/euró árfolyamon számított forintösszeget,
– magyar társszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a,

amely maximum 15 000 euró 250 Ft/euró árfolyamon számított forintösszege lehet.
Hosszú távú (legalább 24, legfeljebb 36 hónap) projekt esetén:
– magyar fõszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 16,6%-a (ez

legfeljebb az összköltségvetés 10%-a), amely nem haladhatja meg az 50 000 eurónak megfelelõ
250 Ft/euró árfolyamon számított forintösszeget,
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– magyar társszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 8,3%-a (ez
legfeljebb az összköltségvetés 5%-a), amely maximum 25 000 euró 250 Ft/euró árfolyamon számított
forintösszege lehet.

Támogatás kérhetõ az önrész erejéig elsõsorban az alábbi kiadásokra:
– tiszteletdíjra és járulékaira,
– jogdíjra,
– úti- és szállítási költségekre,
– vám- és biztosítási költségekre,
– szállásköltségre,
– terembérleti és kölcsönzési díjra,
– díszletre, jelmezre,
– installációs költségekre,
– szakmai anyagköltségre,
– katalógus és mûsor-, programfüzet kiadására,
– reklám- és propaganda jellegû kiadásokra.

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását,
– az Európai Bizottság részére kitöltött pályázati adatlap másolatát,
magyar fõszervezõ esetében:
– az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos támogatási szerzõdés másolatát,
magyar társszervezõ esetében:
– az Európai Bizottság és a projekt fõszervezõje között létrejött hatályos támogatási szerzõdés

másolatát,
– a projekt fõszervezõje és a pályázó között létrejött megállapodást.

Altéma kódszáma: 6031

2. Visszatérítendõ támogatásra

A pályázat célja:
A Kultúra 2000 keretprogram finanszírozási rendszerébõl adódó átmeneti likviditási problémák

áthidalása, visszatérítendõ támogatás formájában.
A visszatérítés legkésõbbi határideje: a pályázó és az Európai Bizottság között létrejött szerzõ-

dés szerinti elsõ támogatási összeg jóváírását követõ banki utalási nap.

Pályázhat:
Az Európai Bizottság Kultúra 2000 programja keretében – az idei évben elbírált pályázaton – fõ-

szervezõként támogatásban részesülõ pályázó.

A megpályázható legmagasabb összeg:
– a pályázó részére az EU által megítélt projekttámogatás szerzõdése szerinti elsõ támogatási

összeg 80%-a, amely 250 Ft/euró árfolyamon számított forintösszeg.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 825

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását,
– az Európai Bizottság részére kitöltött pályázati adatlapot,
– az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos támogatási szerzõdés másolatát,
– a garancia, ill. fedezet okiratát, jelen esetben a banki nyilatkozatot, amely biztosítja az NKA-t

arról, hogy a támogatás jóváírását követõ banki napon megtörténik a továbbutalás az NKA kincstári
számlájára.

Altéma kódszáma: 6032

A pályázatok

a felhívás megjelenését követõ naptól kezdõdõen folyamatosan

2003. november 30-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvény-
telenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben min-
den kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a
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könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni
és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) Adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás ter-
hére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
ügyfélszolgálatától kérhetõ (telefon: 351-5461/141-es mellék). 
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Az NKA Ideiglenes Szakmai Kollégiuma
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PÁLYÁZATI NAPTÁR
2003. II. FÉLÉV

Kollégium beérkezési határnap

Képzõmûvészeti szeptember 11.

Szépirodalmi szeptember 15.

Zenei szeptember 15.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra szeptember 22.

Mozgókép szeptember 23.

Könyvtári szeptember 25.

Közmûvelõdési + 2004. évi folyóirat-pályázat szeptember 29.

Fotómûvészeti (A. Kertész) + 2004. évi folyóirat-pályázat október 1.

IHM–NKA közös pályázata október 9.

Népmûvészeti október 9.

Múzeumi október 13.

Levéltári + 2004. évi folyóirat-pályázat október 14.

Táncmûvészeti október 20.

Építõmûvészeti + 2004. évi folyóirat-pályázat október 27.

Iparmûvészeti + 2004. évi folyóirat-pályázat október 27.

Színházi 2004. évi folyóirat-pályázat október 27.

Népmûvészeti 2004. évi folyóirat-pályázat október 30.

Képzõmûvészeti 2004. évi folyóirat-pályázat október 30.

Zenei 2004. évi folyóirat-pályázat október 30.

Mozgókép 2004. évi folyóirat-pályázat október 30.

Táncmûvészeti 2004. évi folyóirat-pályázat október 30.

Kultúra 2000 (meghívásos) november 30.
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Pályázó!

Pályázati tájékoztatónkkal szeretnénk önnek segítségére lenni, ezért kérjük, hogy a pályázati
adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást és a pályázati tájékoztatónkat szíveskedjen figyelmesen
elolvasni a pályázatának sikere érdekében.

A pályázati adatlap kitöltésének hiányossága, illetve az elõírt mellékletek csatolásának
elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amit feltétlenül szeretnénk elkerülni,
de ez csak a tisztelt pályázó közremûködésével lehetséges.

A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók:
1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága által 2003. évre kiadott

pályázati adatlapon és csak postai úton lehet. A pályázati adatlapot, továbbá egyes pályázatoknál a
betétlapot és a csatolandó mellékleteket is egy-egy példányban, írógéppel vagy nyomtatott betûkkel
– olvashatóan – kell kitölteni.

2. Minden pályázati témára (ld. a pályázati felhívást) külön pályázati adatlapot kell kitölteni.
3. Kérjük, hogy az adatlapot áttanulmányozni és minden pontját megfelelõen kitölteni, az elõírt

mellékleteket pedig becsatolni szíveskedjen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az általánosan
kötelezõ mellékleteken kívül a pályázati felhívásban esetenként elõírt további mellékletek is a
pályázat szerves részét képezik.

Külön felhívjuk figyelmét az adatlap 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8., 1.10., 2.1., 2.2., 2.3., 2.5.,
3.1., 3.3., 4.1.1., 4.1.2., 4.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 6., 6.6., 7.1., 7.2. és 10.
pontjaira (az adatlapon bekeretezve jelölve), amelyek kitöltésének, illetve az elõírt kötelezõ mellék-
letek hiányossága/hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minõsül.

4. Pályázó csak természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tár-
saság lehet. (Lásd: pályázati adatlap 1.7.)

5. Magánszemélynek személyijövedelemadó-köteles támogatás (pl. alkotói támogatás)
igénylése esetén, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi
székhelyû jogi és magánszemély pályázónak minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie.
A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság lehet.

Hazai jogi személy pályázó lebonyolítót általában nem vehet igénybe, kivéve a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervet, amelynek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

6. A magánszemélynek, ha nincs pénzügyi lebonyolítója és az általa igényelt támogatásra nem
az 5. pont vonatkozik (nem személyi juttatásra kap támogatást), közvetlenül csak külön e célra nyi-
tott, elkülönített bankszámlára történhet átutalás. Az elkülönített számla számát és az errõl szóló
banki igazolást az adatlaphoz csatolni kell.

7. Az adatlap 7.1. pontjánál jogi dokumentációként az egyes pályázónak, lebonyolítós
pályázó esetén a lebonyolítónak is a következõ alapdokumentumokat kell feltüntetni és a
pályázathoz mellékelni:

– költségvetési intézmény – az alapító okirat másolatát (az NKA honlapján a Pályázatok
– Intézmények listája menüpont alatt felsorolt költségvetési intézmények alapító okiratát – amenny-
iben azt a 2002. év folyamán támogatott pályázatához már beküldte – csak változás esetén kell mel-
lékeni!), 30 napon belül kiállított hiteles aláírási címpéldányt (8. pont),
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– egyesület, párt, szakszervezet, köztestület, (köz)alapítvány, egyházi intézmény, egyéb jogi
személyiségû nonprofit szervezet – az érvényes alapító okirat (alapszabály) másolatát, 30 napon
belül kiállított bírósági számítógépes kivonatot (az illetékes bíróságon szerezhetõ be), és az aláírási
címpéldány másolatát (8. pont), egyház, egyház önálló szervezete (szerzetesi szervezet stb.) – a 30
napon belül kiállított bírósági számítógépes kivonatot és az aláírási címpéldány másolatát (8.
pont),

– közhasznú társaság (kht.), gazdasági társaság [közös vállalat, korlátolt felelõsségû társaság
(kft.), részvénytársaság (rt.), közkereseti társaság (kkt.), betéti társaság (bt.)], szövetkezet, állami vál-
lalat, egyéb vállalat, egyéni cég, egyesülés, egyéb jogi személyiségû vállalkozás – 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldány másolatát (8. pont),

– egyéni vállalkozók a vállalkozói igazolványról 30 napon belül kiállított hatósági
bizonyítványt,

– határon túli jogi személynek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társasági formában
mûködõ pályázónak az alapító okirat (alapszabály) másolatát, valamint a pályázó létezését igazoló,
a helyi hatóság (pl.: bíróság, kamara) által kiállított hiteles okiratot, továbbá az aláírási címpéldány
másolatát (8. pont) és ezek magyar fordítását.

8. Aláírási címpéldányként elfogadunk bank, illetve közjegyzõ által kiállított aláírási cím-
példányt, banki igazolást, kincstári aláírásbejelentõt.

9. Azok a pályázók (lebonyolítók), akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben
már volt támogatott pályázata (lásd: pályázati adatlap 8.1. pont) és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt (lásd: pályázati adatlap 8.2.), a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

10. Az adatlap 5.1.2. pontjánál a fedezetül felajánlott biztosítékokat kell konkrétan megjelölni,
mint pl. költségvetési intézmények esetén a felügyeleti szerv kezességvállalása; vállalkozás és magán-
személyek esetén bankgarancia.

11. A pályázókkal/lebonyolítókkal a pályázati kiírásban foglalt cél megvalósítására, illetve a
támogatás összegének folyósítására az NKA Igazgatósága szerzõdést köt. A támogatás szerzõdés
szerinti felhasználását a pályázatot kiíró szakmai kollégium (a miniszteri keret esetében az NKA
Bizottságának elnöke) és az Igazgatóság együttesen ellenõrzi.

12. A támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra
(a 13. pontban foglalt kivétellel), alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél javára
nem ruházható át.

13. A támogatás terhére – ha a pályázati felhívás vagy a pályázóval kötött szerzõdés másként
nem rendelkezik – fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (rezsire) a pályázó vagy a lebonyolító – a
pályázóval történõ megállapodás alapján – legfeljebb a jóváhagyott támogatási összeg 5%-át ter-
vezheti, illetve számolhatja el átalányként.

Ügyfélszolgálatunk hétfõtõl-csütörtökig 9 órától 15 óráig,
pénteken 9 órától 12 óráig telefonon ad felvilágosítást.

Telefon: 351-5461/141-es mellék

· Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága ·
Cím: H-1062 Budapest, Bajza u. 32. Tel.: 351-5461 Fax: 342-8703, e-mail: igazgatosag@nka.hu

http:// www.nka.hu
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