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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. II. félévi és 2004. évi szakmai
tevékenységek támogatása és megújítása céljából az alábbi témakörökben:

1. A NKÖM Közmûvelõdési hálózatfejlesztési program támogatásával 
felújított közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek 
szakmai tevékenységének újraindítására

Pályázat nyújtható be az NKÖM revitalizációs pályázatán 2002. évben nyertes önkormányzatok
által felújított, felépített közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek 2004. I. félévi, rendszeres
mûvelõdési folyamatokat generáló közmûvelõdési-szakmai programjainak megvalósítására.

Támogatás kérhetõ
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– szakmai anyagköltségre,
– PR-költségre,
– útiköltségre.

A pályázathoz csatolni kell
– a beszámolót a revitalizációs fejlesztési program megvalósulásáról,
– a 2004. I. félévi részletes szakmai programtervet.
A megpályázható legmagasabb összeg  500 000 Ft.

Altéma kódszáma 2032

2. Közmûvelõdésben dolgozók szakmai továbbképzésére

Pályázat nyújtható be a 2004. évben megvalósuló közmûvelõdési, szakmai, módszertani képzé-
sek, elõadás-sorozatok, felkészítõ tanfolyamok szervezésére, lebonyolítására.

Pályázhatnak
– országos és megyei hatókörû – alaptevékenységük szerint közmûvelõdési célú – civil szerve-

zetek,
– közmûvelõdési költségvetési intézmények.

Támogatás kérhetõ
– tiszteletdíjakra és járulékaira, illetve számlás kifizetésekre – befogadható maximális költség:

bruttó  5000 Ft/óra,
– az elõadók, résztvevõk utazásiköltség-térítésére – befogadható maximális költség: átlag

5000 Ft/fõ,
– a résztvevõk szállásköltségére – befogadható maximális költség: 4000 Ft/éj/fõ,
– csoportos étkezésre – befogadható maximális költség: reggeli 800 Ft, ebéd 1800 Ft, vacsora

1500 Ft/fõ,
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– terembérleti díjra – befogadható maximális költség 150 000 Ft,
– eszközbérleti díjra – befogadható maximális költség 70 000 Ft,
– reklám és propaganda kiadásokra – befogadható maximális költség a teljes programkölt-

ség 10%-a.

A pályázathoz csatolni kell
– a minimum 15 órás képzési program részletes leírását,
– a képzés idõtartamát, helyét,
– a képzésre meghívottak körét és várható létszámát,
– a képzési helyszín befogadói nyilatkozatát,
– a képzés egy fõre esõ teljes bekerülési költségét, amely teljes ellátással nem lehet több

20 000 Ft-nál,
– a képzésen résztvevõk által fizetendõ költség-hozzájárulás mértékét, mely nem lehet maga-

sabb 5000 Ft/fõ összegnél.
Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik megyei vagy regionális összefogásban, egy vagy

több helyszínen valósítanak meg képzési programot.
Egy pályázó kizárólag csak egy pályázatot nyújthat be.
A megpályázható legmagasabb összeg 1 500 000 Ft.

Altéma kódszáma 2027

3. 2004. I. félévében megvalósuló, öntevékeny mûvészeti csoportok 
értékelõ-minõsítõ versenyeire, fesztiváljaira

Pályázat nyújtható be a 2004. január 1.–június 30. között megrendezésre kerülõ, országosan
összehangolt módon megszervezett, több megyét érintõ, felmenõ rendszerû, értékteremtõ, mûkedvelõ
mûvészeti versenyek, fesztiválok támogatására, amelyek bemutatják a régió közmûvelõdési értékeit,
amatõr mûvészeti közösségeit.

Pályázhatnak
– közmûvelõdési költségvetési intézmények,
– bejegyzett – alaptevékenységként közmûvelõdési célú – civil szervezetek.

Támogatás kérhetõ a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos
– útiköltségre,
– szállásköltségre,
– csoportos étkeztetésre,
– tiszteletdíjakra és járulékaira, illetve számlás kifizetésekre,
– bérleti díjakra,
– PR-költségekre.

A pályázathoz csatolni kell
– a rendezvény elõzményeit bemutató ismertetõt,
– a rendezvény részletes programtervezetét,
– a kötelezõen kitöltendõ pályázati költségvetési összesítõ mellékleteként a rendezvény részle-

tezõ költségvetését eseményenkénti, jogcím szerinti bontásban,
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– a 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a program lebonyolításában résztvevõk együttmûködésére vonatkozó szándéknyilatkozatokat,
– a rendezvény tervezett idõpontját,
– a résztvevõk várható létszámát,
– 2 db közmûvelõdési szakértõi ajánlást, eredeti aláírással.
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be, de a pályázat több – a fenti célokkal megegye-

zõ – fesztiválra, versenyre is vonatkozhat.

Altéma kódszáma 2007

A pályázatok

2003. szeptember 29-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 pá-
lyázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, il-
letve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvényte-
lenek!

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 az Or-
szágos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.
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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. 

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 érte-
sítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anya-
gokat 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.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2004. január 1.–december 31. között
kiadásra kerülõ – kizárólag közmûvelõdési célú – hagyományos, ill. elektronikus folyóiratok megje-
lentetésére.

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– 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
• szöveg-, képbevitel, írás, szkennelés,
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

Internetes megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• szöveg- és képbevitel, írás, szkennelés,
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, vala-
mint rezsire támogatás nem igényelhetõ.

A pályázónak csatolnia kell a lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóirat esetében a lapbe-
jegyzés hitelesített, magyar fordítását, kivéve, ha 2003-ban már kapott támogatást. A pályázathoz csa-
tolni kell az utolsó megjelent lapszámot, illetve internetes megjelentetés esetén annak CD-változatát.
Új lap indítása esetén egy példány próbaszámot.

Az összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!
A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Altéma kódszáma 2001
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A pályázatok

2003. szeptember 29-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 – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is – fo-
gadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

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.

Folyóirat támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchényi 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
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. 
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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 érte-
sítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anya-
gokat 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.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2003. II. félévében a 2004. évi André
Kertészrõl elnevezett alkotói támogatásra, amelynek célja a párizsi alkotómunka segítése.

Az NKA Fotómûvészet Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatás lehetõségét a magyar fotó-
mûvészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének elõmozdítása érdekében a
Párizsi Magyar Intézettel és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával közösen hozta létre.
Évente egy fotómûvész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 800 000 Ft. Az alkotói támogatást 2004. év-
ben kell igénybe venni, összefüggõ, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek idõtartama két
hónap.

Kívánatos egy nyugati nyelv társalgási szintû ismerete. Az igazolt nyelvtudás azonos szakmai
megítélés esetén elõnynek számít. A pályázónak szakmai önéletrajzot, valamint a munkásságát repre-
zentáló kiadványokat (katalógus, könyv) vagy ennek hiányában portfóliót kell benyújtania.

A támogatott utazásának konkrét idõpontját a kollégium a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériumának illetékes fõosztályával és a Párizsi Magyar Intézettel egyeztetve határozza meg. A pályá-
zati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert
a támogatás összege az alapítványon keresztül kerül kiutalásra. A támogatást elnyert pályázónak a Pá-
rizsi Magyar Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít. Az intézet a támogatott mûvész
munkáiból a következõ évben kiállítást rendez.

A mûvész hazatérését követõen a szakmai kollégium számára munkabeszámolót köteles készí-
teni, amelyhez csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 mûvét önálló sorozatkép for-
májában. A beszámolót és a mûveket a kollégium – az NKA-nál történt bemutatása után – a Magyar
Fotográfiai Múzeumban helyezi el.

Altéma kódszáma 1802

A pályázatok

2003. szeptember 29-ig beérkezõen

nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza u. 32.). 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 érvényte-
lenek!
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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.

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. 

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 érte-
sítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anya-
gokat 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.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó
2004. január 1.–december 31. között hagyományos formában történõ folyóiratok megjelente-
tésére, valamint új lap indítására.

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– 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

• szöveg-, képbevitel, írás, szkennelés,
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, vala-
mint rezsire támogatás nem igényelhetõ.

A pályázónak csatolnia kell a lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóirat esetében a lapbe-
jegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha a 2003-ban már kapott támogatást. A pályázathoz csa-
tolni kell az utolsó megjelent lapszámot, illetve internetes megjelentetés esetén az CD-változatát. Új
lap indítása esetén egy példány próbaszámot.

Az összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!
A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Altéma kódszáma 1801

A pályázatok

2003. október 1-jéig 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 – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is – fo-
gadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

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.

Folyóirat támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchényi 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
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. 

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 érte-
sítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anya-
gokat 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.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a szakterület 2003. október 1.–2004. má-
jus 31. között megvalósuló programjainak és eseményeinek támogatására.

Pályázni lehet
kiemelkedõ jelentõségû országos vagy regionális (a szakmai programokban résztvevõk szem-

pontjából legalább három megyét érintõ) rendezvények, fesztiválok és kiállítások támogatására.
A pályázatot a program megrendezõje nyújthatja be.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– útiköltségre,
– szállítási költségre,
– szállásköltségre,
– helyiségbérlet díjára,
– szakmai technikai szolgáltatásra,
– propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:
– a tervezett rendezvény(ek) részletes leírását és idõpontját,
– a program rendezvényenkénti költségvetését,
– a fellépõ együttesek, kiállítók felsorolását,
– országos rendezvények esetében a szándéknyilatkozatot,
– a 30%-os önrész vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

Altéma kódszáma: 1907

A pályázatok

2003. október 9-ig beérkezõen

nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 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 érvényte-
lenek!
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Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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 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.

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.

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 érte-
sítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anya-
gokat 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

Népmûvészeti Szakmai Kollégium
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium 2003. II. félévében az alábbi múzeumi szakmai feladat támo-
gatására hirdet pályázatot:

Restaurált és múzeumi nyilvántartásba vett régészeti leletanyag feldolgozására (fényképek és
rajzok készíttetése publikációs célra) a feltárt forrásanyag közlésének elõkészítése érdekében.

Pályázati feltételek
Pályázhatnak: magyarországi, múzeumi mûködési engedéllyel rendelkezõ intézmények.
A mûködési engedélyek másolatait a pályázathoz csatolni kell.

Támogatás kérhetõ
Tiszteletdíjra és annak járulékaira, valamint szakmai anyagköltségre.
A pályázat megvalósításának idõtartama: 2003. november 1–2004. május 31.
Tervezett keret: 6 millió forint

Altéma kódszáma: 2333

A pályázatok 

2003. október 13-ig beérkezõen 

nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1062 Budapest, Bajza u. 32.). 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 érvényte-
lenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 889

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
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. 

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 érte-
sítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anya-
gokat 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

Múzeumi Szakmai Kollégium
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

Kollégium beérkezési határnap

Szépirodalmi szeptember 15.

Zenei (orgonarestaurálás, hangszerkészítés) szeptember 15.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra szeptember 22.

Mozgókép szeptember 23.

Könyvtári szeptember 25.

IHM–NKA közös pályázata október 9.

Kultúra 2000 (meghívásos) november 30.

HELYREIGAZÍTÁS

Az NKA Hírlevél X/15. számának 800. oldalán a Népmûvészeti Szakmai Kollégium egyedi
döntésérõl szóló tájékoztató alatt a kollégium elnökének neve hibásan került nyomtatásra.

A kollégium elnökének neve helyesen: Csasztvan András.
A sajtóhiba miatt elnézést kérünk. (A szerk.)
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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. pon-
tjaira (az adatlapon bekeretezve jelölve), amelyek kitöltésének, illetve az elõírt kötelezõ mellékletek
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 személyi jövedelemadó-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 – amennyiben
azt a 2002. év folyamán támogatott pályázatához már beküldte – csak változás esetén kell mellékeni!),
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 aláírás-bejelentõt.

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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