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AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSA 
online-módon történő pályázat benyújtására 
 
Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, 
táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására. 
 
1. Téma/cél: Komolyzenei hangfelvételek megjelentetése 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a tervezett 
összköltség 50%-a lehet. Kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes 
költségig terjedhet. (Ha a támogatás összege eléri, vagy meghaladja a 3 millió forintot és a pályázó 
élni kíván a visszatervezés lehetőségével, úgy a visszatervezés esetében is követendő a fenti 50%-os 
támogatásra vonatkozó feltétel.) 

Altéma kódszáma: 3131 
 
A pályázók köre: a hangfelvétel kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy, 
egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság). 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. augusztus 1.–2013. augusztus 31. 
között történő megjelentetésre lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 
Hangfelvételhez kapcsolódóan: 

• szerzői és előadói honorárium, 
• jogdíjak, 
• stúdió- és montírozási költségek, 
• archív felvételek digitális felújítása, 
• hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei. 
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Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan: 

• ismertető szöveg szerzői, fordítói, szerkesztői és tervező-, képszerkesztői honoráriuma, 
• fotók honoráriuma és/vagy jogdíja, 
• nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés) 
• gyártási és anyagköltség (levilágítás, montírozás, nyomás). 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a 
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• az altéma kódszámával ellátott betétlapot, 
• a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozatát (muzeális, archív felvételek  

esetében a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata) 
• a felvétel szakmai indoklását, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási  

értékét, 
• terjesztési tervet, 
• több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez  

kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetését, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• felvételek zenei értéke – előnyt élveznek a kortárs alkotások, illetve zenei 
ritkaságok, különlegességek megjelentetői, 

• előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége – ugyanakkor előnyt 
élveznek a pályakezdő, kiemelt tehetségű (nemzetközi versenydíjnyertes) fiatal 
művészek támogatói, 

• a felvételek várható hazai és nemzetközi rangja, elismertsége, 
• a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/betetlap/eloado-muveszet_3131_121003.doc
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a felvételek műfaji és zenei értékét, az előadóművészek 
hazai/nemzetközi rangját, elismertségét, a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségeit, 
illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási megfontolásait. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött 
és visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti 
értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, 
az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül; 
 

*** 
 
2. Téma/cél: Könnyűzenei, világzenei, népzenei és dzsessz hangfelvételek megjelentetése 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a tervezett 
összköltség 50%-a lehet. (Ha a támogatás összege eléri, vagy meghaladja a 3 millió forintot és a 
pályázó élni kíván a visszatervezés lehetőségével, úgy a visszatervezés esetében is követendő a fenti 
50%-os támogatásra vonatkozó feltétel. 

Altéma kódszáma: 3141 
 
A pályázók köre: a hangfelvétel kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy, 
egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság). 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. augusztus 1.–2013. augusztus 31. 
között történő megjelentetésre lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
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Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 
Hangfelvételhez kapcsolódóan: 

• szerzői és előadó honorárium, 
• jogdíjak, 
• stúdió- és montírozási költségek, 
• archív felvételek digitális felújítása, 
• hanghordozók, illetve DVD-k gyártási-, anyag- és csomagolási költségei. 

 
Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan: 

• ismertető szöveg szerzői-, fordítói-, szerkesztői- és tervező képszerkesztői 
honoráriuma, 

• fotók honoráriuma és/vagy jogdíja, 
• nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés) 
• gyártási- és anyagköltség (levilágítás, montírozás, nyomás). 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• az altéma kódszámával ellátott betétlapot, 
• a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozatát (muzeális, archív felvételek  

esetében a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata) 
• a felvétel szakmai indoklását, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási  

értékét, 
• terjesztési tervet, 
• több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített 

költségvetéshez  
kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetését, 

• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/betetlap/eloado-muveszet_3141_121003.doc
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A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a felvételek műfaji és zenei értéke – előnyt élveznek a magyar előadók megismertetését 
szélesebb körű hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók, 

• az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége, ugyanakkor előnyt élveznek 
a fiatal amatőr előadók, szerzők és/vagy együttesek első albumának megjelentetői, 

• a hazai és nemzetközi forgalmazás várható előnyei, ugyanakkor előnyt élveznek a 
kevéssé piacorientált műfajok képviselői. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a felvételek műfaji és zenei értékét, az előadóművészek 
hazai/nemzetközi rangját, elismertségét, a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségeit, 
illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási megfontolásait. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

  
 
 
 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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3. Téma/cél: A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása, közösségi 

tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak 
megerősítése. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, 
országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek 
megvalósítása. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 500.000 forint. 

Altéma kódszáma: 3125 
 
A pályázók köre: amatőr kórusok (nem önálló jogi személy esetén azok fenntartója, működtetője), 
közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmény, országos hatókörű 
szakmai szervezet 
Erre a pályázati pontra hivatásos művészeti és népművészeti csoportok, népdalkörök nem 
nyújthatnak be pályázatot. 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2013. február 1.–2014. március 31. között 
megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a 
pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje„ pontban leírt feltételeknek 
megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• előadók, alkotók, közreműködők tiszteletdíja és járulékai, 
• előadók, alkotók, közreműködők megbízási díjának számlás kifizetése (dologi költség), 
• szakmai anyagok költségei, 
• nevezési díj, 
• utazási és szállítási költség, 
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• szállásköltség, 
• új művek beszerzése, repertoár bővítése, 
• terembérleti díj, 
• szerzői jogdíj. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével 
a kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a pályázó szakmai tevékenységének bemutatását, 
• az elérendő szakmai fejlesztési eredmények és tervezett események leírását, a résztvevők  
• körét, a megvalósítás helyét, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása, 
• az elérendő cél mérhetősége, 
• a pályázat igényessége. 

 
Előnyt élveznek azok a találkozók, melyeket legalább 5 éve rendszeresen megrendeznek. 
 
Amatőr kórus rendezvény támogatása esetén elvárás a minimum megyei területi szintű 
kórustalálkozó megrendezése. Egy rendezvény több kóruskoncertből állhat. 
A kollégium nem támogatja a pályázó kórus jubileumi ünnepségének megrendezését, a 
testvértelepüléseken működő kórusok meghívását. 
A minimum megyei területi szintű kórustalálkozónak a találkozás mellett biztosítania kell a 
minősítés lehetőségét, a programok szakmai értékelését. 
Többnapos rendezvény esetében a szabadidős programok költségeit a kollégium nem támogatja. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A hazai verseny, találkozó helyét, időtartamát, a résztvevők létszámát, a kórus által megvalósított 
programot, az előadások, bemutatkozások számát, a közönség létszámát, a megvalósult szakmai 
fejlesztés eredményét, a versenyen elért eredményt, fotódokumentációt. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

  
4. Téma/cél: Kotta- és kottás kiadványok megjelentetése 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a tervezett 
összköltség 80%-a lehet. Kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes 
költségig terjedhet. 

Altéma kódszáma: 3112 
 
A pályázók köre: könyv- és kottakiadó (csak magyarországi önálló jogi személy) 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.–2013. november 30. 
között megvalósuló megjelentetésre lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1 %-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
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A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• szerzői honorárium, 
• szerkesztői és tervező-képszerkesztői honorárium, 
• fotók honoráriuma és/vagy jogdíja, 
• jogdíjak, 
• kottagrafikai költségek, 
• kiadói – rezsi nélküli – költség (a nyomdai előkészítés és sokszorosítás teljes költsége, és/vagy 

a kottagrafikát, illetve a szedést, tördelést magába foglaló levilágítás, montírozás, nyomás  
technikai költsége). 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• az altéma kódszámával ellátott betétlapot, 
• az alkotó(k), illetve a jogtulajdonos(ok) szándéknyilatkozatát, 
• a kotta, illetve kottás kiadvány kiadásának szakmai indoklását, 
• a hazai (és nemzetközi) piacon várható forgalmazási értékét, 
• terjesztési tervet, 
• a tervezett kiadás részletes költségvetését, 
• kéziratot, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/betetlap/eloado-muveszet_3112_121003.doc
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Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a kiadvány szakmai/művészi jelentősége, újdonság-értéke; a zenei ismeretek bővítése, 
• ismeretterjesztés, valamint a pedagógia terén betöltött szerepe, 
• az alkotók szakmai hitelessége, hazai/nemzetközi rangja, elismertsége, 
• a hazai (és nemzetközi) forgalmazás várható lehetőségei. 

 
 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A megjelent publikáció mellékelésén túl a beszámolónak tartalmaznia kell a kiadvány 
szakmai/művészi jelentőségét, újdonságértékét; a zenei ismeretek bővítését, az ismeretterjesztés, 
valamint a pedagógia terén betöltött szerepét, az alkotó szakmai hitelességét, hazai/nemzetközi 
rangját, elismertségét, a hazai (és nemzetközi) forgalmazás várható lehetőségeit, illetve a kiadás egyéb 
zenei, üzleti, illetve mecénási megfontolásait. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

 
 
5. Téma/cél: Új produkciók megvalósítása 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
5.1. Új táncprodukciók megvalósítása 
 
Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.  
 
A 2012. május 17-18-i döntésen új produkciók megvalósítása témakörben támogatott pályázók 
nem nyújthatnak be pályázatot. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 14 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 1,5 millió forint. 

Altéma kódszáma: 3154 
 
A pályázók köre: Hivatásos táncművészek, -művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetén, 
annak fenntartója) 
(amennyiben a magánszemély pályázó egyéni vállalkozó is egyben, úgy pénzügyi lebonyolító 
igénybevétele nem lehetséges). 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.–2013. június 30. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• előadók, alkotók, közreműködők honoráriuma, tiszteletdíja, 
• jelmez, díszlet, kellék, 
• fény-, hangtechnika- és látványtervezés, 
• bérleti díj, 
• szállítási költség, 
• utazási költség, 
• reklám- és propagandaköltség, 
• jogdíj. 

 
A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a költségvetést is 
ennek megfelelően kérjük elkészíteni. 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát, 
• referenciákat, 
• szinopszist (maximum 3 oldal terjedelemben), 
• állandó játszóhellyel nem rendelkezők esetében a befogadó nyilatkozatot, 
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• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 
másolatát, 

• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a produkció kísérleti jellegű és új értékeket kíván felmutatni, 
• a produkció a gyermek- és ifjúsági korosztályt célozza meg, 
• a produkció több előadó-művészeti szervezet együttműködése keretében valósul meg, 
• a produkció alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, 

versenyen, vagy egyéb megmérettetéseken. 
 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai 
program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött 
és visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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érték határ feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, 
az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül; 

 
5.2. Határon túli magyar nyelven játszó színházak és magyarországi színházak új közös  
       produkcióinak megvalósítása és forgalmazása 
 
 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 4 millió forint. 

Altéma kódszáma: 3155 
 
A pályázók köre: Az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely 
kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett magyarországi színházak, illetve határon 
túli, magyar nyelven játszó, hivatásszerűen működő színházak, vagy társulatok (nem önálló jogi 
személy esetén, annak fenntartója) 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2013. január 1.–2013. december 31. között 
megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• előadók, alkotók, közreműködők tiszteletdíja, 
• díszlet, jelmez, kellék, 
• fény- és hangtechnikai költség, 
• szállítási költség, 
• utazási költség, 
• szállásköltség, 
• reklám- és propagandaköltség, 
• jogdíj. 
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Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

- a megvalósítani kívánt produkció részletes leírását, 
- a bemutató(k) helyét és tervezett időpontját és a produkció forgalmazási tervét, 
- részletes költségvetést, külön a létrehozási és külön a forgalmazási periódusra, feltüntetve a  
  partnerszínházak hozzájárulását, 
- az együttműködő színházak szándéknyilatkozatát, 
- a tervezett szereposztást, 
- a produkciót létrehozó alkotók (rendező, díszlettervező, jelmeztervező, dramaturg, koreográfus,  
  zeneszerző) szándéknyilatkozatát és szakmai életrajzát, 
- az adott évadra tervezett előadásszámot, 
- a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
- számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a produkció mindkét színházban bemutatásra kerüljön, lehetőleg egy évadon belül, 
• mindkét színház alkotói, előadói gárdája vegyen részt (arányoktól függetlenül) a 

produkció létrehozásában, 
• a partnerszínházak adottságaikhoz és lehetőségeikhez mérten egyenlő mértékben 

vegyenek részt a produkció létrehozásában és forgalmazásában, 
• a létrejött előadás mindkét színház repertoárjában szervesen illeszthető legyen (akár 

normál, akár bérletes rendszerben kívánják játszani a produkciót) 
 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A pályázati téma megvalósulási körülményeinek, eredményességének leírását, a létrejött produkcióról 
született elemzéseket, kritikákat, sajtóvisszhangokat, fotó- és videódokumentációt, műsorfüzeteket, 
plakátokat. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

 
6. Téma/cél: Produkciók forgalmazása 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
6.1. Már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazása 

 
A 2012. május 17-18-i döntésen már támogatott programokra nem nyújtható be pályázat. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 14 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető 
támogatás összegét 

Altéma kódszáma: 3156 
 
A pályázók köre: Hivatásos táncművészek, -művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetén, 
annak fenntartója) 
 
Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató táncművészek, -művészeti 
együttesek, társulatok pályázhatnak. 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.–2013. június 30. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
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foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje„ pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíja, 
• szállásköltség, 
• utazási költség, 
• szállítás, 
• bérleti díj, 
• jogdíj, 
• reklám- és propagandaköltség. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

Bemutató táncművészek, -művészeti együttesek, társulatok pályázata esetén: 
• hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást, 
• a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

 
Befogadó intézmény pályázata esetén: 

• a meghívandó együttesek, társulatok nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról, 
• a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
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Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

o a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki és külföldi előadást élt meg, 
o referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések), 
o a produkciók a gyermek és ifjúsági korosztályt célozzák meg, 
o a produkció együttműködés keretében valósul meg, 
o a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei, 
o az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek a pályázatában szerepel, 

hogy a befogadó hely milyen mértékben járul hozzá a bemutatásra kerülő produkció 
költségeihez. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai 
program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött 
és visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti 
értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, 
az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül; 

  
6.2. 2012. év során létrehozott színházi produkciók forgalmazása 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 3 millió forint. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Altéma kódszáma: 3157 
 
A pályázók köre: Az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely 
kategóriába regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett előadó, szervezet, valamint az előadás 
fogadására alkalmas infrastruktúrával rendelkező művelődési házak, kulturális intézmények, 
közösségi terek (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója). 
 
Egyazon pályázati téma megvalósítására vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művész, 
társulat (előadó) pályázhat. 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. év során bemutatandó produkciók 
2013. január 1.–2013. június 30. közötti továbbjátszására lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíja, 
• szállásköltség, 
• utazási költség, 
• szállítás, 
• bérleti díj, 
• jogdíj, 
• reklám- és propagandaköltség. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját, 
• az elbírálás szempontjai alapján kidolgozott szakmai tervet, 
• hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást (előadó pályázata esetén), 
• a meghívandó együttesek, társulatok nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról (befogadó hely  
• pályázata esetén), 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

 
Egy társulat legfeljebb 3 (akár több fellépést is tartalmazó) vendégjátékra, míg egy befogadó hely 
legfeljebb 5 produkció (akár több alkalommal történő) befogadására pályázhat. 
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A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, külföldi előadást élt meg, 
• referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések), 
• a produkció a gyermek és ifjúsági korosztályt célozzák meg, 
• a produkció tovább tervezett előadásai és azok helyszínei, 
• a produkció befogadó helyen történő megvalósulásának relevanciája, 

valamint, 
előadó esetén: 

o fellépésére a produkció létrejöttétől eltérő településen kerül sor, 
o fellépéséhez a fogadó közeg sajátosságait figyelembe vevő színházi nevelési, beavató 

program társul, 
o fellépésének költségeihez a befogadó hely legalább 40%-ban hozzájárul, 
o produkciójának megvalósításához az NKA korábban hozzájárult, 

befogadó hely esetén: 
o több produkcióból álló, koherens programot mutatnak be, 
o csatolják a fellépések értő befogadását biztosító közönségszervezési terv leírását, 
o a forgalmazáshoz társfinanszírozó partnerekkel bírnak. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A pályázati téma megvalósulási körülményeinek, eredményességének leírását, a vendégjátékkal 
kapcsolatos dokumentumokat (előadásfotók, műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang). 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

 
7. Téma/cél: Hivatásos táncművészek, oktatók, alkotók külföldi oktatási intézményekben  

                 történő, táncművészettel összefüggő tanulmányainak megvalósítása 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 1 millió forint. 

Altéma kódszáma: 3103 
 
A pályázók köre: magyarországi hivatásos táncművészek, oktatók, alkotók – pályázatot kizárólag 
magánszemély adhat be 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.–2013. június 30. 
között megvalósuló tanulmányi programokra lehet. 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• részvételi díj, 
• szállásköltség, 
• utazási költség, 
• biztosítás. 
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Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

- a tanulmányozni kívánt szakterület/téma megjelölését, vázlatos kutatási tervet, 
• a pályázó szakmai önéletrajzát, amelyben részletezi a tanulmányozni kívánt  
• szakterületen/témában eddig elért eredményeit, 
• a kutatás, képzés során elérni kívánt cél meghatározását, annak hasznosulását a hazai  
• táncéletben, 
• az oktatási intézmény bemutatását, kiválasztásának szempontjait, indokait, 
• az oktatási intézmény névre szóló befogadó nyilatkozatát, 
• a tanulmányozni kívánt szakterület/téma két, kiemelkedő tekintélyű képviselőjének ajánlását, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a szakmai program értéke, 
• az elérendő cél mérhetősége, 
• az oktatási intézmény rangja, jelentősége, 
• a táncművész, oktató, alkotó hazai/nemzetközi rangja, elismertsége. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult szakmai program eredményességét, 
elemző, esztétikai alátámasztással, valamint a részvételt igazoló dokumentum másolatát. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

  
8. Téma/cél: Hivatásos táncegyüttesek, alkotók, alkotóműhelyek gyermek- és ifjúsági  

táncelőadásainak, oktatási intézményekben történő megvalósítása – legalább 6    
előadás 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 1,5 millió forint. 

Altéma kódszáma: 3126 
 
A pályázók köre: Hivatásos táncegyüttesek, alkotók, alkotóműhelyek (magyarországi önálló jogi, 
vagy természetes személy) (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója). 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.–2013. június 30. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 
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• előadók, alkotók, közreműködők tiszteletdíja, 
• utazási költség, 
• technikai eszközök bérleti díja. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a megvalósítandó produkció részletes leírását, 
• az oktatási intézmény befogadó nyilatkozatát, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a szakmai program értéke, 
• az elérendő cél mérhetősége, 
• az oktatási intézmény rangja, jelentősége, 
• a táncegyüttesek, alkotók, alkotóműhelyek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai 
program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

 
9. Téma/cél: Magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének 

    (rendhagyó órák, színházlátogatást előkészítő és előadás-feldolgozó órák,  
    drámapedagógiai foglalkozások, tantermi előadások és beavató – moderátor    
    közreműködésével zajló – előadások) megvalósítása 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 2 millió forint. 

Altéma kódszáma:  3104 
 
A pályázók köre: Az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely 
kategóriába regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak. 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.–2013. június 30. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• előadók, művészeti és pedagógiai munkatársak tiszteletdíja, 
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• előadók, diákok utazási költsége. 
 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását, a résztvevő produkciók  
részletes leírását, a választott nevelési tevékenységi formák részletes tematikáját, leírását,  
ütemezését, 

• a színházi nevelési tevékenységet irányítók szakmai életrajzát, megjelölve a résztvevők  
• művészi és pedagógiai végzettségét, a program megvalósításához szükséges szakmai  

felkészültséget és/vagy az eddigi gyakorlati tapasztalatot, 
• az együttműködő oktatási intézmény(ek) szándéknyilatkozatát, 
• a pályázó eddigi színházi nevelési tevékenységében résztvevő oktatási intézmények  

felsorolását, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a pályázó dokumentálhatóan sikeres, korábbi tapasztalattal rendelkezik, szakmai 
elismerésben részesült, 

• a programok hátrányos helyzetű közegekben valósulnak meg, 
• a programok drámapedagógiai végzettségű szakemberek közreműködésével valósulnak 

meg, 
• a programok minimális technikai igényekkel valósulnak meg és könnyen utaztathatók, 
• a programok kis létszámú csapattal, költséghatékony módon valósulnak meg. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A pályázati téma megvalósulási körülményeinek, eredményességének leírását, a célcsoport 
visszajelzéseit. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

 
10. Téma/cél: Kutatás megvalósítása a „színházi nevelés” gyűjtőfogalom alatt az utóbbi években 

Magyarországon elterjedt gyakorlatok feltérképezésére, katalogizálására és egységes 
szempontrendszer mentén történő leírására 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A kutatás tárgya: A 90-es évek elejétől az angolszász TIE (Theatre in Education – szó szerinti 
fordításban, színházi nevelés) adaptációjaként elterjedt módszertani műhelyek jelenlegi 
tevékenységétől, az elmúlt két évben a Tantermi Színházi Szemlére nevezett jórészt független színházi 
programokon és az NKA 2011-es pályázatán nyertes projekteken át a különféle kőszínházi (beavató 
színházi) gyakorlatokig, kitekintéssel azon kezdeményezésekre is, amelyek közösségi terekben 
(művelődési házak, könyvtárak) valósulnak meg. 
 
A kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó végleges munkatervét a 
pályázatban megfogalmazottak alapján, konzultáció során alakítsa ki. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető 
támogatás összegét 

Altéma kódszáma: 3181 
 
A pályázók köre: a színházi és/vagy nevelési területen jártas szakemberek, belőlük alakult 
kutatócsoportok, elemzési szolgáltatásokat nyújtó intézmények, intézetek, vállalkozások. 
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A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.–2013. június 30. 
között megvalósuló kutatásra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása:  A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• tiszteletdíj (kutatás, adatgyűjtés és feldolgozás, interjúkészítés, tanulmányírás) és 
annak    

• járulékai, 
• utazási költség, 
• szállásköltség, 
• nyomdai előkészítés, 
• nyomdaköltség. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a színházi nevelési gyűjtőfogalomra a kutatók által használt, a vizsgálat keretét 
behatároló   
definíciót, 

• a kutatók által vizsgálat alá venni szándékozott kör meghatározását, 
• a kutatás módszertani leírását, 
• egy kiválasztott kutatási eszköz mintavázlatát, 
• a kutatás szakaszolását, az egyes fázisok ütemezését és célkitűzéseit, 
• a kutatás eredményének/eredményeinek pontos meghatározását, potenciális felhasználói 

körét, a széleskörű megismertetésre vonatkozó elképzeléseket, 
• a pályázó jelen kiírás tekintetében releváns szakmai tapasztalatainak referenciáit, 
• a kutatást végző szakember(ek) életrajzát, jelen pályázat során elvégzendő feladatainak  

részletes bemutatását, 
• a tervezett részletes költségvetést, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
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Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a kutatási program értéke, 
• az elérendő cél jelentősége, mérhetősége, 
• a pályázó szakmai rangja, elismertsége. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A kutatási anyag mellékelésén túl a pályázati téma megvalósulásának körülményeit. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

 
11. Téma/cél: A hazai cirkuszművészet fejlesztése, népszerűsítése, társadalmi 
szerepvállalásának erősítése, művészeti és műszaki szakmai színvonalának 
emelése, a cirkuszi műsorok újszerű törekvéseire a társművészetek bevonásával, új rendezői 
koncepciók megvalósítása, egyéni produkciók és önálló műsorok fejlesztése, bővítése, új 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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artistaszámok alkotásának támogatása, a cirkuszművészet nemzeti kulturális identitás 
erősítésében betöltött szerepének erősítése 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió forint. 
 
Igényelhető támogatás pályázatonként: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető 
támogatás összegét. 

Altéma kódszáma: 3153 
 
A pályázók köre: egyéni vállalkozók, cégbejegyzéssel rendelkező egyéni cégek, szervezetek, 
közművelődési intézmények, oktatási és szakképzési intézmények. 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.–2013. szeptember 1. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 
illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj 
megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
  
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• megbízási díjak és azok járulékai, 
• megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség), 
• vállalkozási és szolgáltatási díjak (dologi költség), 
• utazási költség, 
• szállítási költség, 
• reklám- és propagandaköltség, 
• jogdíj, 
• bérleti díj 
• jelmez, díszlet, kellék. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt 
röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a  
kollégium dönt. 
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A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a pályázati cél és tartalom részletes leírását, 
• a program teljes, részletes reális költségvetését, 
• a hivatalosan foglalkoztatott művészek számáról szóló, a társadalombiztosítás felé tett  
• bejelentés/nyilatkozat másolatát, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt 
mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a 
dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az  NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
 
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

• a költségvetés realitása, indoklása, 
• a pályázat célja szerinti tartalmi és formai megfelelés, 
• a támogatási cél színvonala és újszerűsége, 
• a családi produkciók megújítása, fejlesztése érdekében tervezett erőfeszítések, 
• a minél több hivatalosan szerződtetett külsős, magyar artistaművészt foglalkoztató 

elgondolás, 
• a fiatal artistaművészek magyarországi foglalkoztatása, bemutatkozásának elősegítése, 
• az új produkciók létrehozása, bemutatást célzó produkciókra vonatkozó törekvések, 
• különleges külföldi produkciók meghívására tervezett erőfeszítések, 
• szociálisan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő társadalmi csoportok részére, 

vagy azok bevonásával tartott cirkuszi előadások bemutatása, cirkuszműsorok 
létrehozatala, 

• a cirkuszműsorok kidolgozottságának, művészeti és technikai (fény-, hangtechnika, 
cirkuszsátor, cirkuszi tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb eszközök, gépek, 
műszaki berendezések) színvonalának emelése, 

• újszerű elemek megjelenítése a társművészetek bevonásával, 
• a műsorok fejlesztését szolgáló új koncepcionális elképzelések megvalósítása, új 

artistaprodukciók – különösképpen új csoportszámok – létrehozása, 
• a cirkuszművészet népszerűsítését szolgáló események szervezése, lebonyolítása. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A támogatási cél megvalósulásának bemutatását (a hazai/fiatal artistaművészek foglalkoztatásának 
emelkedését, külföldi produkciók itthoni megjelentetését, a műsorok fejlesztésének bemutatását), a 
produkciók, előadások számát, a nézőszámot. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás  

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is.  Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül; 

 
 

*** 
 

TÁJÉKOZTATÁS 

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:   

 A  pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében - a 2007. 
évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az 
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.  

a./ A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező. 

b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi 
kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani (az adatlap 7. pontjában 
feltölteni!). (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi 
kérelem.)  

Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.  A hivatkozott 
törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott -  
www.kozpenzpalyazat.gov.hu  - központi portálon. 

A  támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, 
melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá. 

*** 

Felhívjuk pályázóink figyelmét   

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több helyen érinti a 
pályáztatás eljárási rendjét: 

-  a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.  

-  a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, 
azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az 
ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet. 

- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól 
történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező 
felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének 
elvárt biztosítékait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 77.§-a részletesen tartalmazza. 

-  a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a 
költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás 
esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott 
tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, 
és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét. 

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő 
megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek. 

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi 
adóra nem igényelhető és nem számolható el!  

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel. 

A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet 
saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell. 

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál („pályáztatás” cím alatt) „Aktuális pályázati felhívások” menüpontban 
található felhívások elején lévő „Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. „ Minta” pályázati adatlap 
ugyanezen az elérési útvonalon „Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, 
pályázatként benyújtani nem lehet. 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely 
megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt. 

*** 

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2012. október 3-án éjfélig lehet. 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot on-line benyújtani csak az NKA portálján regisztrált 
felhasználók tudnak. Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA portál regisztráció 
menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéséhez 
a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a 
jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a 
jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül. 
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A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.  

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak. 

A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a 
pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA portál felhasználói fiók menüpontján keresztül 
értesítést kapnak. 

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül. 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási 
szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés 
megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen.  A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76.§-a 
részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.  

Előadó-művészet Kollégiuma 


