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Pályázati kiírás 1. számú melléklete. 
 
 
Kérjük, pályázatukban értelemszerűen térjenek ki az itt összegezett 
szempontokra!  
 
A kuratórium szempontrendszere 
 

1. Általános szempontok 
Művészeti tervek értékelése és összefüggése az eddigi tevékenységgel: 

 A pályázó mennyire következetes az eddigi vállalásaihoz? 
 A pályázó mennyire nyitott a változásra? 
 Mennyire következetes, szisztematikus építkezésről, vagy irreális elképzelésekről van 

szó? 
 

2. Művészeti szempontok 
Alkotói jelleg: 

 Mennyire hoz létre a pályázó csak rá jellemző formanyelvet? (alkotó kategóriák) 
 Mennyire érvényesül a pályázó befogadó intézmény önálló művészi arculata? 

(infrastrukturális kategóriák) 
 Mennyire látható egy tervszerű építkezés a pályázó alkotói vagy befogadói 

programjában? 
 Innováció, kortárs jelleg: 
 A pályázót mennyire jellemzi kortárs tartalmi és formai innováció keresése és 

megvalósítása? Mai tartalom, mai formában. (alkotói kategóriák) 
 A pályázó munkáját mennyire jellemzi a kutatás-jelleg, és annak eredményeképpen 

létrejövő újítás? 
 Felkészültség, színvonal: 
 Milyen a pályázó művészi munkájának tartalmi és formai színvonala?  Előadásaiban 

mennyire érezhető, látható az alkotói szándék, az hogy mit, kinek és miért csinál? 
(alkotó kategóriák) 

 Milyen a pályázó befogadó intézmény hatása az alkotó munka tartalmi és formai 
színvonalára? (infrastrukturális kategóriák) 

 Milyen a színészi illetve tánc-szakmai felkészültsége, a rendezés, a koreográfia 
színvonala és minősége, a dramaturgia, a zene, a fény- és hangtechnika használata? 
(alkotó kategóriák) 

 Mennyire érvényesülnek a befogadó intézményben válogatási elvek minőségi 
szempontból? (infrastrukturális kategóriák) 

 
3. Szakmai szempontok 

„Külső” szakmai szempontok, azaz a szakmai társadalomban való megmutatkozás: 
 Milyen a pályázó kritikai jelenléte, megítélése? (Befogadó intézmény esetén a nála 

megjelenő produkciók tekintetében) 
 A pályázó milyen hazai és nemzetközi fesztiválokon, vendégjátékokon lép fel? 

(Befogadó intézmény esetén a nála megjelenő produkciók tekintetében) 
 Milyen díjai és kitüntetései vannak? (alkotó kategóriák) 
 Milyen mértékű a média-megjelenése? (Befogadó intézmény esetén a nála megjelenő 

produkciók tekintetében) 
 A pályázó részt vesz-e együttműködésben, koprodukciókban, hálózatépítésben? 
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 „Belső” szakmai szempontok, azaz a pályázó által kifejtett szakmai aktivitás: 
 A pályázó mennyi és milyen jellegű workshopot szervez? A pályázó tevékenységében 

mennyi időt fordít önképzésre, társulatképzésre? 
 Részt vesz-e, szervez-e szakmapolitikai tanácskozásokon, vitákban, ernyőszervezetek, 

szakmai szervezetek munkájában? 
 A pályázó szervezet az elmúlt év során részt vett nemzetközi projektben vagy 

fesztiválon, vagy fogadott-e nemzetközi partnert? (Nemzetközi jelenlét) 
 A pályázó szervezet dokumentáltan fordít-e figyelmet tudásának átadására? (pl. 

főiskolásokat, egyetemistákat, önkénteseket fogad, kulcsszereplői előadnak vagy 
publikálnak, stb.) (Multiplikáció, modellértékűség) 

 A szervezet saját szakterületén modellértékű munkát végez-e? (Multiplikáció, 
modellértékűség) 

 
4. Társadalmi hatás 

 Mekkora a pályázó szervezet éves előadásszáma, befogadó intézmény esetében hány 
produkció létre hozásához, bemutatásához és továbbjátszásához járul hozzá? 

 Mekkora a pályázó éves nézőszáma? (produkciós műhely esetében opcionális) 
 Eljut-e társadalmilag elzárt és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz a 

pályázó? (produkciós műhely esetében opcionális) 
 A pályázó szervezet munkájára jellemző-e a közönségépítés, különös tekintettel a 

gyermek- és ifjúsági közönségre? (Köztéri projekt, iskolai projektek. Pedagógiai 
hatás) (produkciós műhely esetében opcionális) 

 A szervezet működtet-e honlapot, és azt legalább havonta frissíti-e, jelentet-e meg 
kiadványt? (Transzparencia) 

 A szervezet honlapján hozzáférhető-e közhasznú szervezet esetében az elmúlt év 
közhasznúsági jelentése, egyéb szervezet esetében az elmúlt év főbb szakmai 
eredményei és gazdasági mutatói? (Transzparencia) 

 
5. Gazdasági szempontok 

 Megvalósul-e a pályázó szervezet gazdaságilag stabil és kiszámítható működése? 
Mennyire reális a pályázó pályázatban rögzített költségvetése? 

 Mekkora eredménnyel von be forrásokat a pályázó szervezet egyéb kulturális 
területekről? (pl. NKA szakmai kollégiumainak pályázatai, jegybevétel, előadások 
forgalmazása) 

 Mekkora eredménnyel von be a pályázó szervezet külső piaci forrásokat a működési 
támogatása mellé? Azaz olyan forrásokat, amelyek egyéb úton nem kerülnének a hazai 
kultúra véráramába, azaz az alternatív művészeti közösség számára nem evidens 
források (nemzetközi bevételek, piaci források stb.)? 

 A pályázó a költségvetéséből mekkora részt vállal marketingre? Ez az összeg milyen 
kapcsolatban áll a vállalt, kitűzött feladatok végrehajtásával? Milyen alternatív 
marketing fogásokat használ a működésben?  

 Milyen mértékben keletkezik a jelen pályázat forrásából hozzáadott érték a pályázón 
keresztül az alternatív és független szféra számára? 

 
 


