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A KULTÚRA 2000
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 el ne ve zé sû ke ret prog ram já nak cél ja az eu ró pai or szá gok
kul tu rá lis együtt mû kö dé sé nek elõ se gí té se, a kul tú ra olyan te rü le te i nek tá mo ga tá sa, ame lyek re néz ve
az ön rész és az együttmûködési program vállalása kötelezõ.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Kul tú ra 2000 Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi u ma pá lyá za tot ír 
ki az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 ke ret prog ram já ban résztvevõk számára.

Pá lyáz ni le het:
Az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 prog ram já nak ke re té ben meg ítélt tá mo ga tás ról szó ló

ha tá lyo sí tott szer zõ dés ben elõ írt szük sé ges ön rész meg ha tá ro zott há nya dá nak biz to sí tá sá ra,
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás for má já ban.

Al té ma kód szá ma: 6031

Pá lyáz hat nak:

Az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 prog ram já nak ke re té ben – a 2005. év ben el bí rált pá lyá za -
ton – fõ-, il let ve társ szer ve zõ ként tá mo ga tás ban ré sze sült ma gyar, és ha tá ron túli ma gyar kul tu rá lis
szer ve ze tek, ame lyek ren del kez nek az Eu ró pai Bi zott ság ál tal hatályosított szerzõdéssel.

Az ön rész hez tör té nõ hoz zá já ru lást pro jek ten ként csak egy pá lyá zó nak biz to sít ja az NKA.
Amennyi ben több társ szer ve zõ is be nyújt ja a pá lyá za tát egy adott prog ram ön ré szé re, az a pá lyá zók
kizárását vonja maga után.

Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó nak az ak tu á lis prog ram ra már fo lya mat ban lévõ tá mo ga tá sa
van a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram va la mely szak kol lé gi u má nál, a tá mo ga tás részarányosan
csökken.

A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg:

1. Rö vid távú pro jekt ese tén:

– fõ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 20%-a, de ma xi mum 
30 000 eu ró nak meg fe le lõ, 250 Ft/euró ár fo lya mon számított forintösszeg,

– társ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 10%-a, de ma xi -
mum 15 000 eu ró nak meg fe le lõ, 250 Ft/euró ár fo lya mon számított forintösszeg.

2. Hosszú távú (leg alább 24, leg fel jebb 36 hó nap) pro jekt ese tén:

– fõ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 16,6%-a, de ma xi -
mum 50 000 eu ró nak meg fe le lõ, 250 Ft/euró ár fo lya mon számított forintösszeg,

– társ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 8,3%-a, de ma xi -
mum 25 000 eu ró nak meg fe le lõ, 250 Ft/euró ár fo lya mon számított forintösszeg.
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Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– tisz te let díj és já ru lé kai,
– jog díj,
– úti költ ség,
– szál lí tá si költ ség,
– vám- és biz to sí tá si költ ség,
– szál lás költ ség,
– te rem vagy hely szín bér le ti díja,
– köl csön zé si díj,
– szín pad épí té si és bon tá si költ sé ge,
– dísz let, jel mez,
– ins tal lá ci ós költ ség,
– szak mai anyag költ ség,
– ka ta ló gus és mû sor fü zet/prog ram fü zet ki adá sá nak költsége,
– rek lám- és pro pa gan da költ ség,
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díja.

A fen ti ek tõl el té rõ költ ség ne me ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell!

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a prog ram rész le tes le írá sát ma gyar nyel ven,
– az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re ki töl tött pá lyá za ti adat lap másolatát,
– fõ szer ve zõ ese té ben az Eu ró pai Bi zott ság és a pá lyá zó kö zött lét re jött ha tá lyos tá mo ga tá si

szer zõ dés másolatát,
– társ szer ve zõ ese té ben az Eu ró pai Bi zott ság és a pro jekt fõ szer ve zõ je kö zött lét re jött ha tá lyos

tá mo ga tá si szer zõ dés má so la tát, va la mint a pro jekt fõ szer ve zõ je és a pá lyá zó kö zött lét re jött
együttmûködési megállapodást.

A pá lyá za tok

2005. szep tem ber 30-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H–1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez szük -
sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te le nek!

Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.
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A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek vagy ame -
lyek nek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö -
ve tõ en jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.).
Adat lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 351-5461/141-es mel lék).

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 9–15 órá ig, pén te ken 9–12 órá ig.

Kul tú ra 2000
Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 925



A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hirdet

Fel hív juk pá lyá zó ink fi gyel mét arra, hogy a tá mo ga tá sok uta lá sá ra 2006-ban ke rül sor!

1. Mû vé sze ti elõ adás so ro za tok tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2017

Pá lyá zat nyújt ha tó be a 2006. ja nu ár 1.–má jus 31. kö zöt ti elõ adás so ro za tok meg va ló sí tá sá nak
tá mo ga tá sá ra, amelyek közé értendõk:

– az ama tõr mû vé sze ti cso por tok ve ze tõi szá má ra szer ve zett mû vé sze ti jel le gû, friss in for má ci -
ó kat nyúj tó, az új mû vé sze ti áram la tok gya kor la ti al kal ma zá sát segítõ elõadások,

– a köz mû ve lõ dé si szak em be rek leg újabb mû vé sze ti irány za tok ban való el iga zo dá sát segítõ
elõadások.

Az elõ adá so kat mi ni mum tíz fõ rész vé te lé vel kell meg tar ta ni.

Pá lyáz hat nak

– köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek, me gyei (fõ vá ro si) köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó, szol gál -
ta tó szervezetek,

– alap te vé keny ség ként köz mû ve lõ dé si célú – leg alább 2004. ja nu ár já tól mû kö dõ ci vil
szervezetek.

Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot ad hat be, ma xi má li san 200 000 Ft igénnyel.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a meg va ló sí tan dó elõ adás so ro zat le írá sát, tar tal mi fel épí té sét, a meg va ló sí tás ütemezését,

– a prog ram ban részt ve võk kö ré nek je lö lé sét,

– együtt mû kö dé si szán dék nyi lat ko za to kat,

– fel ada tot vál la ló ok ta tók szán dék nyi lat ko za ta it, szak mai kva li tá sa i kat iga zo ló  doku -
mentumokat.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:

– az elõ adók tisz te let dí ja, il let ve azok szám lás ki fi ze té se,

– az elõ adók uta zá si és szál lás költ sé ge.

A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azon pá lyá zó kat,

– akik vagy ame lyek kis tér sé gi, vagy több me gyés össze fo gás sal hir de tik meg a prog ra mot,

– akik vagy ame lyek a prog ram ter ve zé se kor a gya kor la ti hasz no sít ha tó sá got tart ják szem elõtt.

926 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



A kol lé gi um va la mennyi pá lyá zat el bí rá lá sá nál az aláb bi szem pon to kat ve szi el sõd le ge sen
 figyelembe:

– a pá lyá zat meg fe le lé se a ki írás tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i nek,
– a pá lyá zat ban fog lal tak szak mai meg ala po zott sá ga, cél já nak, tar tal má nak ki dol go zott sá ga,

szín vo na la, értéke,
– a pá lyá zó ed di gi szak mai mun ká ja,
– a költ ség ve tés meg ala po zott sá ga, re a li tá sa, az ön rész mértéke,
– a prog ram vár ha tó ered mé nye.

A pá lyá za tok

2005. szep tem ber 30-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H–1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez szük -
sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te le nek!

Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét arra, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek vagy ame -
lyek nek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö -
ve tõ en jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.) Adat -
lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
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ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap -
ján – a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a  támoga -
tás  terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 351-5461/141-es mel lék).

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 9–15 órá ig, pén te ken 9–12 órá ig.

Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2005. szep tem ber 1.–2006. jú ni us
30. kö zött meg va ló su ló programokra.

A kol lé gi um ki emelt fi gyel met for dít az ipar mû vé sze ti szak te rü let tár sa dal mi is me ret sé gét, el -
is me ré sét és in teg rá ci ó ját segítõ kezdeményezésekre.

Fel hív juk pá lyá zó ink fi gyel mét arra, hogy a tá mo ga tá sok uta lá sá ra 2006-ban ke rül sor!

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök re le het:

1. Al ko tói tá mo ga tás, ipar mû vé szet tel fog lal ko zó, tu do má nyos ér té kû elem zé -
sek re

Al té ma kód szá ma: 1702

Pá lyá zat nyújt ha tó be a ma gyar ipar mû vé szet kü lön bö zõ te rü le te i nek te vé keny sé gét
népszerûsítõ

– mo no grá fi ák ra, mo no grá fi ai so ro za tok ra,
– a kö zel múlt (pl. 1960–1975 kö zöt ti kor szak) ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg je le ní té sé re.

Pá lyá za tot ki zá ró lag ma gán sze mély nyújt hat be:
– mû vé szet tör té nész,
– mû vé sze ti író,
– ipar mû vész.

Min den eset ben ma gyar or szá gi jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ pénz ügyi le bo nyo lí tó köz re -
mû kö dé se szükséges.

A kol lé gi um ma xi mum 15 sze mélyt tá mo gat a vál lalt téma meg írá sá ban leg fel jebb 6 hó na pos
idõ tar tam ra havi 80 ezer forinttal.

A tá mo ga tot tak kö te le sek szak mai be szá mo ló ként a kéz irat egy pél dá nyát csatolni.

2. A ma gyar ipar mû vé szet ered mé nye i nek kül föl dön való be mu ta tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1703

A ma gyar or szá gi ipar mû vé szet nép sze rû sí té sé re kül föl dön meg ren de zen dõ ki ál lí tá sok ra, va la -
mint cse re prog ra mok ra pá lyáz hat nak pro fesszi o ná lis ipar mû vé szek, ipar mû vész cso por tok és
iparmûvész szakmai szervezetek.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a kül föl di fél be fo ga dó nyi lat ko za tát, il let ve cse re prog ram ese tén a meg ál la po dá si szerzõdést,
– a ki ál lí tó mû vé szek név so rát,
– a ki ál lí tás pon tos he lyét, idõ pont ját,
– fo tó do ku men tá ci ót a ki ál lí tás anya gá ról.
Tá mo ga tás kér he tõ: úti költ ség re, szál lás ra, szál lí tás ra, biz to sí tás ra, installációra.
Az el szá mo lás hoz a ki ál lí tás ról fo tó do ku men tá ci ót mel lé kel ni kell.

A pá lyá za tok

2005. ok tó ber 3-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H–1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez szük -
sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te le nek!

Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét arra, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek vagy ame -
lyek nek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö -
ve tõ en jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.) Adat -
lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.
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Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 351-5461/141-es mel lék).

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 9–15 órá ig, pén te ken 9–12 órá ig.

Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det füg get len, hi va tá sos al ter na tív tánc -
mû vé szek, tánc cso por tok ré szé re 2005. ok tó ber 1.–2006. szep tem ber 30. kö zött meg va ló su ló
programok támogatására.

Fel hív juk pá lyá zó ink fi gyel mét arra, hogy a tá mo ga tá sok uta lá sá ra 2006-ban ke rül sor!

1. Új pro duk ci ók meg va ló sí tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1534

Pá lyáz ni le het:
– dísz let re, jel mez re,
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra,
– jog dí jak ra,
– pro mó ci ós, va la mint rek lám- és pro pa gan da költ ség re.

Az el bí rá lás so rán elõnyt él vez nek azok a pá lyá zók, akik vagy ame lyek
– pro duk ci ó juk kal kí sér le ti jel le gû és új ér té ke ket kí ván nak felmutatni,
– pro duk ci ó juk al ko tói és elõ adói si ker rel sze re pel tek ha zai és kül föl di fesz ti vá lon, ver se nyen

vagy már részt vet tek egyéb megmérettetéseken.

A pá lyá zat hoz kér jük mel lé kel ni:
– a meg va ló su lan dó pro jekt szi nop szi sát, be fo ga dó nyi lat ko za tot a prog ram pon tos idõ pont já -

nak megjelölésével,
– a meg pá lyá zott prog ram részt ve võ i nek szak mai élet raj zát,
– re fe ren ci á kat

1-1 ol dal nyi ter je de lem ben.

2. Meg lé võ pro duk ci ók bel- és kül föl di for gal ma zá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1518

Pá lyáz ni le het:
– tisz te let díj ra és azok já ru lé ka i ra,
– jog dí jak ra,
– úti költ ség re, szál lás költ ség re,
– cso por tos ér kez te tés re,
– szál lí tás ra,
– biz to sí tás ra, ATA-car ne-ra,
– pro mó ci ós, va la mint rek lám- és pro pa gan dakölt ség re,
– a for gal ma zás hoz szük sé ges fel újí tás ese tén jel mez- és dísz let költ ség re.
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A pá lyá za ti adat lap hoz az al té ma kód szá má val je lölt be tét la pot mel lé kel ni kell, en nek hi á nyá -
ban a pá lyá zat érvénytelen.

A pá lyá zat el bí rá lá sá val a pá lyá zó nak az aláb bi szem pon tok ra vá laszt kell ad nia:
– a pro duk ció a be mu ta tó óta hány bu da pes ti, vi dé ki és kül föl di elõ adást élt meg,
– re fe ren ci ák kal iga zolt szak mai tar ta lom (saj tó tü kör, szak dí jak, el is me ré sek),
– a mû vé sze ti élet bár mely te rü le ten je len lé võ mér ték adó szak em be rek ajánlása,
– a pro duk ció to váb bi ter ve zett elõ adá sai és azok hely szí nei.

A pá lyá zat hoz kér jük mel lé kel ni:
– be fo ga dó nyi lat ko za tot az elõ adá sok pon tos idõ pont ja i nak meg je lö lé sé vel,
– fesz ti vál vagy ver seny ese tén rö vid is mer te tõt a ren dez vény rõl ma gyar vagy an gol nyelven.

Nem pá lyáz hat nak azok a tár su la tok, ame lyek 2005-ben mû kö dé sük höz, fenn tar tá suk hoz
4 mil lió Ft-ot meg ha la dó ál la mi vagy ön kor mány za ti tá mo ga tás ban ré sze sül tek. Kér jük mel lé kel ni a
nyi lat ko za tot, hogy ilyen támogatásban nem részesültek.

Je len ki írás ke re té n be lül egy pá lyá zó té ma kö rön ként csak 1 pá lyá za tot ad hat be.

A pá lyá za ton ként igé nyel he tõ összeg ma xi má li san 400 000 Ft lehet.

A pá lyá za tok

2005. ok tó ber 4-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H–1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez szük -
sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te le nek!

Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét arra, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek vagy ame -
lyek nek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö -
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ve tõ en jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.).
Adat lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 351-5461/141-es mel lék).

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 9–15 órá ig, pén te ken 9–12 órá ig.

Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
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BETÉTLAP A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK 2. ALTÉMÁJÁHOZ

Al té ma kód szá ma: 1518

A pro duk ció a be mu ta tó óta hány bu da pes ti, vi dé ki és kül föl di elõ adást élt meg:

Re fe ren ci ák kal iga zolt szak mai tar ta lom (saj tó tü kör, szak dí jak, el is me ré sek):

A mû vé sze ti élet bár mely te rü le tén je len lé võ mér ték adó szak em be rek ajánlása:

A pro duk ció to váb bi ter ve zett elõ adá sai és azok hely szí nei:
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KÖZLEMÉNY

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Igaz ga tó sá ga tá jé koz tat ja a pá lyá zó it és az ér dek lõ dõ ket, 
hogy in téz mé nyünk vár ha tó an 2005. szep tem ber kö ze pé tõl szék he lyét át he lye zi.

Szék há zunk új címe:

1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 11–13.

Az ügy fél szol gá lat el ér he tõ sé ge az új szék ház ban:
te le fon: 327-4444, 327-4445.

fax: 327-4470

*

A pá lyá za tok fo ga dá sát és a le ve le zést to vább ra is az aláb bi pos ta cí men bo nyo lít juk:

1388 Bu da pest, Pf. 82

*

Fel hív juk fi gyel mü ket arra, hogy a köl tö zés pon tos dá tu mát 
hon la pun kon fog juk köz zé ten ni: 

www.nka.hu.

Perlik Pál s. k.,
igazgató
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AZ NKA 2005/II. FÉLÉVI 
PÁLYÁZTATÁSI NAPTÁRA

Szak mai kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár nap
Szín há zi jú li us 1.
Épí tõ mû vé sze ti – meg hí vá sos jú li us 15.
Moz gó kép au gusz tus 15.
Szép iro dal mi szep tem ber 8.
Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes szep tem ber 9.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra szep tem ber 15.
Le vél tá ri szep tem ber 20.
Köz mû ve lõ dé si szep tem ber 30.
Kul tú ra 2000 Ide ig le nes szep tem ber 30.
Ipar mû vé sze ti ok tó ber 3.
Kép zõ mû vé sze ti ok tó ber 4.
Tánc mû vé sze ti ok tó ber 4.
Moz gó kép ok tó ber 15.
Könyv tá ri ok tó ber 17.
Nép mû vé sze ti ok tó ber 31.
Fo tó mû vé sze ti no vem ber 10.
Szín há zi no vem ber 10.

Fo lyó irat-pá lyá za tok 2006-ra

Épí tõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Fo tó mû vé sze ti no vem ber 10.
Ipar mû vé sze ti no vem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra ké sõb bi dön tés
Kép zõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Könyv tá ri no vem ber 10.
Le vél tá ri no vem ber 10.
Moz gó kép no vem ber 10.
Mú ze u mi no vem ber 10.
Mû em lé ki és Ré gé sze ti no vem ber 10.
Nép mû vé sze ti no vem ber 10.
Szép iro dal mi Kol lé gi um ké sõb bi dön tés
Szín há zi no vem ber 10.
Tánc mû vé sze ti no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.

Meg jegy zés: az ütem terv vál toz ta tá si jo gát a kol lé gi u mok, il let ve az igaz ga tó ság fenntartják.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram
1062 Bu da pest, Baj za u. 32.

Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82
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