20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT
ELSŐ ÁLLOMÁS
XIII. Pécsi Országos Színházi Találkozó
2013. június 14. péntek 10.00 óra
I.

„20 éves az NKA” programsorozat ismertetése

A Nemzeti Kulturális Alap az idei évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A hazai és
határon túli magyar kultúrafinanszírozás meghatározó intézményének méltó
megünneplése kiemelt stratégiai célkitűzésünk. Ebből a jubileumi alkalomból az alábbi
programok előkészítését és lebonyolítását tervezzük.
1.

Országos előadás-sorozat

A Nemzeti Kulturális Alap 20 éves fennállásának alkalmából országos előadás-sorozatot
indítunk. Rendezvényeinken olyan témákról tartunk tájékoztató előadásokat, amelyek
pályázóinkat, illetve leendő pályázóinkat érinthetik, érdekelhetik. Részletesen
beszámolunk aktuális pályázati felhívásainkról, a Nemzeti Kulturális Alapot érintő
jogszabályváltozásokról, tájékoztatjuk Önöket a regisztrációs eljárás, illetve az online
pályázati rendszer működéséről. A témákkal kapcsolatos kérdéseikre a helyszínen
szívesen válaszolunk, vagy esetleges problémáikra megoldást keresünk.
Az előadás-sorozat további állomásai:
Június
 VII. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál (Szolnok), 2013. június 18-22.
 Hegyalja Fesztivál (Tokaj), 2013. június 25-30.
Július
 20. Volt Fesztivál (Sopron), 2013. július 3-6.
 Campus Fesztivál (Debrecen), 2013. július 17-21.
 16. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos, Románia), 2013.
július 23-28.
 Művészetek Völgye Fesztivál (Kapolcs), 2013. július 26. – augusztus 4.
Augusztus
 Sziget Fesztivál (Budapest), 2013. augusztus 5-12.
 Tranzit Fesztivál (Kőszeg), 2013. augusztus 21-25.
Szeptember
 Diákcsemege Fesztivál (Debrecen), 2013. szeptember 1.

Amennyiben az előadás-sorozat bármelyik állomásán részt kíván venni, kérjük, hogy
részvételi szándékát az nka20@nka.hu címen szíveskedjen jelezni.
2.

Nemzetközi konferencia

2013. október 18-án nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten, a magyar
parlament felsőházi termében. A konferenciára az európai unió más tagállamaiban
működő, kultúrafinanszírozással foglalkozó intézmények vezetőit hívjuk meg.
A konferencia célja, hogy a meghívott intézmények kölcsönösen jobban megismerjék
egymás működését, kultúrafinanszírozási gyakorlatát. Az előadások tervezett időtartama
20–30 perc, a konferencia nyelve az angol és a magyar, szinkrontolmácsolással.
A konferenciát megelőző este jubileumi kulturális programot szervezünk, amelyre a
konferencia résztvevőit is tisztelettel meghívjuk. Minderről bővebben a későbbiekben
megküldött részletes programban tájékoztatjuk az érdeklődőket.

II.

Tájékoztató aktuális pályázati felhívásainkról

Az NKA portálján található aktuális pályázati felhívások 2013. június 14-én:
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Előadó-művészet Kollégiuma
o Cirkuszi műsorok fejlesztésére, a cirkuszművészet nemzeti kulturális
identitás erősítésében betöltött szerepének erősítésére, a határon túli
magyarlakta területeken cirkuszműsorok bemutatására.
o Beadási határidő: 2013. július 1.
o Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
o Meghívásos pályázat kulturális fesztiválok támogatására. A támogatási
időszak hároméves, a fesztiválok 2014. január 1. és 2014. december 31.,
2015. január 1. és 2015. december 31., valamint 2016. január 1. és 2016.
december 31. közötti megrendezésére vonatkozik.
o Beadási határidő: 2013. június 20.
o Tervezett keretösszeg: 345 millió forint/év
Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium
o 14 altémában hirdettek pályázati felhívást.
o Beadási határidő: 2013. június 18.
o Tervezett keretösszeg: 291.100.000 Ft
Könyvkiadás Kollégiuma
o Felhívás könyvkiadóknak a Márai-program III. fordulójában való
részvételre.
o Könyvek felajánlására / rögzítésére rendelkezésre álló időszak 2013. május
15-től 2013. július 15-ig
o A Márai-program III. listájának támogatására tervezett keretösszeg 200
millió Ft.

Előadó-művészet Kollégiuma
Az Előadó-művészet Kollégiuma 2013. május 31-én nyílt pályázati felhívást jelentetett
meg önálló cirkuszi műsorok fejlesztése, a cirkuszművészet nemzeti kulturális
identitás erősítésében betöltött szerepének erősítése, a határon túli magyarlakta
területeken cirkuszműsorok bemutatására. A Kollégium rendelkezésére álló
tervezett keretösszeg 20 millió forint, pályázni a 2013. szeptember 1. és 2014.
augusztus 31. között megvalósuló programokra lehet. Az elbírálás során előnyt élveznek
azok a pályázatok, melyek megvalósulása a cirkuszművészeti szakmai együttműködést
erősítik.
A Kollégium kiírása szerint minden pályázó köteles az igényelt támogatás 1%-át, illetve
500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft nevezési díjat
fizetni benyújtott pályázatonként, amely magában foglalja a 27%-os Áfát. A pályázatok
benyújtási határideje 2013. július 1-je éjfél az NKA portálján.
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2013. június 4-én meghívásos pályázati
felhívást jelentetett meg kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a
magyar kultúra hazai és nemzetközi pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése
és erősítése érdekében. A támogatási időszak hároméves, a fesztiválok 2014. január 1.
és 2014. december 31., 2015. január 1. és 2015. december 31., valamint 2016. január
1. és 2016. december 31. közötti megrendezésére vonatkozik. A pályázaton olyan
kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt,
amely események költségvetési forrásai között szerepel bevétel. A rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg évente 345 millió forint.
Pályázatra meghívást kap:
1.
Balatonfüred Város Önkormányzata, az Annafeszt megvalósítására.
2.
Armel Produkció és Sajtóiroda Kft., az Armel Operafesztivál megvalósítására.
3.
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft., a Café Budapest Kortárs
Művészeti Fesztivál megvalósítására.
4.
Csokonai Színház, a Deszka Fesztivál megvalósítására.
5.
Thália Színház Nonprofit Kft., a Határon Túli Magyar Színházak Szemléje
megvalósítására.
6.
Brothers Zenei és Produkciós Kft., a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál
megvalósítására.
7.
Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, a Mediawave megvalósítására.
8.
Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Mesterségek Ünnepe megvalósítására.
9.
Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., a Miskolci
Operafesztivál megvalósítására.
10.
Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, a Művészetek Völgye Fesztivál
megvalósítására.
11.
Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit
Kft., a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál megvalósítására.
12.
Táncház
Egyesület,
az
Országos
Táncháztalálkozó
és
Kirakodóvásár
megvalósítására.
13.
Ördögkatlan Fesztivál Egyesület, az Ördögkatlan Fesztivál megvalósítására.
14.
Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft., a Pécsi Országos
Színházi Találkozó megvalósítására.
15.
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, a Savaria Történelmi
Karnevál megvalósítására.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

Veszprémi Ünnepi Játékok Rendezvényszervező, Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft., a Veszprémi Ünnepi Játékok megvalósítására.
Móricz Zsigmond Színház, a Vidor Fesztivál megvalósítására.
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., a VOLT Fesztivál megvalósítására.
Interkultur Hungaria Kulturális Rendezvényszervező és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft., a Zempléni Fesztivál megvalósítására.
Budapesti Zsidó Hitközség, a Zsidó Nyári Fesztivál megvalósítására.
Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.,a Szegedi
Szabadtéri Játékok megvalósítására.

A meghívás önmagában nem jelenti az automatikus támogatás tényét. Felhívjuk
pályázóink szíves figyelmét, hogy a 2014–2015–2016. évben megvalósuló fesztivál
támogatására külön-külön adatlap kitöltésével pályázhatnak, a három pályázati
adatlapot egy időben, jelen pályázati felhívás határidejéig lehet benyújtani, illetve a
nevezési díjat adatlaponként 2014–2015–2016. évekre előre meg kell fizetni.
A Kollégium kiírása szerint a pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át +
27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A pályázatok
benyújtási határideje 2013. június 20-a éjfél az NKA portálján.
Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium
A Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 2013.
május 16-án jelentette meg első pályázati felhívását. 2012. január 1-jével a
Nemzeti Kulturális Alap bevételi forrásai közé tartozik a szerzői jogi törvény alapján a
közös jogkezelő szervezetektől származó befizetések. A közös jogkezelő
szervezetek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89. § (8) és (10)-(11)
bekezdései értelmében a jogdíj- és egyéb bevételeik kulturális célú felhasználásra
szánt részét a Nemzeti Kulturális Alap számára történő átadással – az átvétel tárgyában
kötött megállapodás és a jóváhagyott támogatási politika rendelkezései szerint –
használják fel kulturális célra. Az NKA-val a következő közös jogkezelő szervezetek
kötötték meg az átvétel tárgyában a megállapodást: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő
Iroda Egyesület, FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete, HUNGART
Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület, Magyar Irodalmi Szerzői
Jogvédő és Jogkezelő Egyesület, Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület. A Kollégium
nyílt pályázati kiírásának altémái az alábbiak, rendelkezésére álló keretösszeg
291.100.000 Ft.
1.

2.

3.
4.
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Alkotói támogatás:
a. új magyar költői művek megalkotására.
b. új magyar komolyzenei művek megalkotására.
c. új magyar könnyűzenei művek (ideértve a jazzt is) zenéjének és/vagy
szövegének megalkotására.
Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és
terjesztésének
támogatása:
hangversenyek,
vagy
hangversenysorozatok
megrendezése;
hangés
képanyagok
készítése;
kottakiadványok,
zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai művek megjelentetése.
Kortárs magyar könnyűzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és
terjesztésének
támogatása:
hangversenyek,
vagy
hangversenysorozatok
megrendezése; hang- és képanyagok készítése; kiadványok megjelentetése.
Fiatal, pályakezdő komolyzenei előadóművészek diplomahangversenyeinek
megvalósítása, valamint külföldi zenei versenyeken, bel- és külföldi kurzusokon
való részvételük támogatása.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A kortárs könnyűzene (rock- és popzene) és a kortárs improvizatív zene (jazz)
művészileg és szakmailag színvonalas hazai értékeinek rendszeres bemutatása élő
előadásokon.
Fiatal rockzenei előadóművészek bel- és külföldi bemutatkozásának, turnéjának
támogatása.
A jazz műfaj művészi, szakmai hazai értékeit képviselő előadóművészek,
együttesek külföldi vendégszereplésének támogatása.
Népi
koncertzenekarok
belföldi
bemutatkozásának,
vendégszereplésének
támogatása.
Prózai, zenés művek, gyermek- és ifjúsági előadások, előadás- sorozatok színházi,
bábszínházi bemutatásának támogatása.
Független színházi vagy táncművészeti produkciók megvalósításának és
bemutatásának támogatása.
A táncművészet hazai értékeit képviselő előadóművészek, produkciók külföldi
bemutatásának támogatása.
A rockzene, a jazz és a modern tánc megismertetése középfokú oktatási
intézményekben tanuló diákokkal az iskolai tananyaghoz kapcsolódva, az oktatási
intézmények bevonásával.
Előadó-művészeti szakmai szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való
hozzájárulás a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek számára.
Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatására, a
fizetendő éves tagdíjhoz való hozzájárulás.

A kiírás szerint minden pályázó köteles nevezési díjat fizetni benyújtott
pályázatonként, amelyet altémánként eltérő összegben határozta meg a kollégium. A
pályázati felhívásra beérkező pályázatok benyújtási határideje 2013. június 18. éjfél.
Könyvkiadás Kollégiuma
A Könyvkiadás Kollégiuma felhívással fordul a magyarországi bejegyzésű és a
határon túli magyar kiadókhoz a Márai-program III. fordulójában való
részvételre.
A pályázaton kizárólag azok a kiadók vehetnek részt, akik a Márai-program II.
fordulójában teljesítették vállalt kötelezettségeiket, illetve 2013. május 15-től 2013.
július 15-ig rögzítették a Márai-program keretében nevezett művek címét és műfaji
besorolását, valamint a kiadók adatait a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft. erre a célra létrehozott felületén.
A jelentkezés feltételei:
 A Márai-listára csak olyan magyar nyelvű könyvekkel, hangoskönyvekkel lehet
pályázni, amelyek már könyvesbolti forgalomba kerültek.
 A kollégium különösen várja a kiadók ifjúsági,
illetve gyermekkönyveinek
felajánlását.
 A Márai-listára kortárs és klasszikus szépirodalmi művekkel, gyermek- és ifjúsági
művekkel, valamint a tényirodalom körébe sorolható ismeretterjesztő és
művészeti könyvekkel lehet jelentkezni.
 A Márai III. listára csak 2012-ben vagy 2013-ban megjelent könyvekkel lehet
pályázni.
 A kiadók a kiskereskedelmi ár legfeljebb 75%-ért ajánlhatják fel könyveiket,
hangoskönyveiket, továbbá vállalniuk kell a könyvtárakba történő eljuttatás
költségét.
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Nem





A kiadók legfeljebb 10 szépirodalmi és 10 tényirodalmi címmel jelentkezhetnek a
kiírt pályázatra.
A pályázatra nevezett művekből a kiadóknál legalább 100 példánynak kell
rendelkezésre állnia.
A kiadók a korábbi Márai-listára felajánlott, illetve a listára beválasztott
könyvekkel újra részt vehetnek a III. fordulóban is, de csak a fentebb
meghatározott kritériumok figyelembe vételével.
lehet nevezni:
A Márai III. listára olyan könyvekkel, amelyek részesültek NKA (kollégiumi,
miniszteri) könyvkiadási támogatásban.
A ponyva és lektűr kategóriájába tartozó művekkel.
A hivatalos tankönyvlistán szereplő és egyetemi jegyzetnek készült művekkel.
Kiadói tervekkel.

A kiadók felajánlott könyveiből a Könyvkiadás Kollégiuma 2013-ban 600 művet
(300 szépirodalmi 300 tényirodalmi) választ ki a III. Márai-listára, amelyből a
könyvtárak – gyűjtőkörüknek megfelelően – választhatnak.
Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó
szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai
könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.
A Márai-program III. listájának támogatására tervezett keretösszeg 200 millió
Ft.
2013. II. félévi pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése
Közgyűjtemények Kollégiuma
Előadó-művészet Kollégiuma
Vizuális Művészetek
Kollégiuma
Folyóirat-kiadás Kollégiuma
Könyvkiadás Kollégiuma
Közművelődés és
Népművészet Kollégiuma
Építőművészet és
Örökségvédelem Kollégiuma
Szépirodalom és
Ismeretterjesztés Kollégiuma
Kulturális Fesztiválok
Kollégiuma
Szerzői Jogdíjbevételek
Felhasználásáról Döntő
Ideiglenes Kollégium

Pályázat
megjelentetésének
határideje
2013.07.11.

Pályázat
benyújtási
határideje
2013.08.12.

Döntés
várható
dátuma
2013.10.21

2013.07.18.

2013.08.21.

2013.10.28.

2013.07.19.

2013.08.22.

2013.10.31.

2013.09.09.

2013.10.10.

2013.12.10.

2013.09.16.

2013.10.17.

2013.12.12.

2013.09.18.

2013.10.21.

2013.12.11.

2013.09.19.

2013.11.13.

2014.01.16.

2013.09.20.

2013.10.21.

2013.12.12.

nincs

nincs

nincs

2013.11.04.

2013.12.05.

2014.02.14.

* A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM
rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium
megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének
elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos
napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni.
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Pályázati felhívások tervezett témái:
Közgyűjtemények Kollégiuma: Állományvédelem és eszközbeszerzés;
Műtárgyak
állagvédelme,
restaurálása;
Múzeális
értékű
gyűjtemények
állományvédelme;
Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése; Állományvédelmi műhelyek
tevékenységéhez szakmai anyagok beszerzése; Múzeumi tárgyak, magániratok, egyedi
dokumentumok megvásárlása; Digitalizálás; Szakkönyvtár gyarapítása; Szakmai,
módszertani kiadványok előkészítése.
Előadó-művészet Kollégiuma: Komolyzenei hangfelvételek megjelentetése; Könnyűzeneivilágzenei- népzenei és jazz hangfelvételek megjelentetése; Amatőr kórusmozgalom
támogatása; Táncprodukciók forgalmazása; Színházi produkciók forgalmazása;
Táncelőadások oktatási intézményekben történő megvalósítása; Magyarországi színházak
rendszeres színházi nevelési tevékenységének megvalósítása; Zenei ismeretterjesztő
koncertsorozatok megvalósítása.
Vizuális Művészetek Kollégiuma: Alkotói támogatás (Berlin, Párizs); Építőművészet és
Örökségvédelem Kollégiuma által az I. fordulóban kiválasztott helyszínekre iparművészeti
alkotások elhelyezése; Állandó és időszaki kiállítások; Technológiai eszközfejlesztés;
Fotó-, ipar- és képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára.
Folyóirat-kiadás Kollégiuma: Folyóirat kiadás támogatására 2014. évre
Könyvkiadás Kollégiuma: Művészeti kiadványok; Hosszútávú kiadói program (több
éves); Szépirodalmi művek kiadása; Ismeretterjesztő művek kiadása; Gyermek és
Ifjúsági irodalom; Felsőoktatási tankönyvek, szakkönyvek megjelentetése
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma: Nagyrendezvények, továbbképzés, tábor,
táncház megvalósítása, Kistelepülések közösségi tereinek kulturális programjainak
megvalósítására.
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma: Alkotói támogatás; Magas színvonalú,
több éves hagyománnyal rendelkező irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók; Kiemelt rendezvények
megvalósítására
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma: Régészeti feltárások; Műemlék épületek
felújítása, állagmegóvása; Veszélyeztetett helyzetű műemlékek veszélyelhárítása;
Nemzetközi tagdíjak (2014. évi köt.váll.)
Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium: Várhatóan
szépirodalmi, komolyzenei és könnyűzenei alkotói támogatás; Komolyzenei
könnyűzenei koncertek, programok, projektek és kiadványok.
Az online pályázati rendszer működésének technikai leállása
Felhívjuk pályázóink szíves figyelmét, hogy 2013. augusztus 26-a és
2013. szeptember 8-a között az online pályázati rendszer működése
technikai okok miatt szünetel, ezért ezen időszak alatt nem jelenik
meg pályázati felhívás, nem érvényesíthető regisztráció, valamint
döntési ülése sem lesz a szakmai kollégiumoknak.
Szíves türelmüket köszönjük!
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III.

Tájékoztató az NKA-t érintő jogszabályváltozásokról

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet változásai:
Az Ávr. 78. §. (5a) pontja értelmében kizárólag részletekben lehet az olyan
előfinanszírozással biztosított költségvetési támogatást kifizetni, amelynek
összege meghaladja a három millió forintot. E rendelkezést nem kell alkalmazni az
egyházak részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint olyan esetekben, ahol
a támogatott tevékenység időtartama nem éri el a hatvan napot.
Az Ávr. 78. §. (9a) pontja értelmében a három millió forintot meghaladó összegű
utófinanszírozással
biztosított
költségvetési
támogatások
esetén
előleg
kifizetésére egy vagy több részletben is sor kerülhet. Ha az előleg kifizetésére több
részletben kerül sor, a
kifizetés feltétele az előző előleg felhasználásnak igazolása vagy annak a 84. § (4a)
bekezdése szerinti visszafizetése.
Fentiekre figyelemmel a támogatási igényhez a pályázati adatlap 5.3. pontjában
pontosan fel kell tüntetni a témához/programhoz kapcsolódó finanszírozási
időszakot és a finanszírozási időszakokhoz rendelt kifizetések összegeit (a
témához/programhoz kapcsolódó kifizetések összegét és a kifizetések összegének
várható időszakát). A finanszírozási időszak ütemenként maximum 30 nap lehet (pl.
január 1-től január 30-ig, a következő ütem január 31-től kezdődhet). A kifizetések
összege összesen meg kell egyezzen a pályázati téma/program költségkalkuláció 4.1.5 C
mezőben szereplő igényelt támogatás összegével.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Ávr. 84. §-a (4a) bekezdése alapján az Ávr. 78. §
(5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési támogatás esetén, a támogató külön
döntése nélkül is köteles a kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési
támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő
felhasználásról a részére történő kifizetést követő 30 napon belül nem gondoskodott. Ha
a
kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét
a költségvetési támogatás
felhasználására rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti,
a költségvetési
támogatás kedvezményezett részére történő folyósításának napjától a felhasználása vagy
visszafizetése napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti mértékű kamatot fizet.
Az Ávr. 78. § (4b) bekezdése alapján, ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást
a (4a) bekezdés szabályai szerint visszafizeti, a kedvezményezett által korábban
benyújtott és a támogató által elfogadott finanszírozási tervet módosítani kell. A
visszafizetett költségvetési támogatás a módosított finanszírozási tervben foglaltak
szerint bocsátható ismételten a kedvezményezett rendelkezésére.
Alkotói támogatás igénylése esetén az 5.3. pontot nem kell kitölteni!
Az 5.3. pontba beírt finanszírozási ütemterv kezdő és befejező időpontjának a 6.4.
pontba írt pályázati témához/programhoz kapcsolódó kiadások felmerülésének kezdő és
befejező időpontja közé kell esnie.
Amennyiben 3 millió Ft alatt igényel támogatást, úgy azt nem szükséges részletekben
kérnie.
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A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtására
kiadott 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet változásai:
19. § (1) A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben rögzítetteken túl tartalmazza a kincstárnál vezetett számla számát
is, amelyre a nevezési díjat átutalás esetén teljesíteni kell.
(2) Az igénybe vehető támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható kiadások
100%-át és a támogatás mértékének vagy összegének pályázati felhívásban
meghatározott felső határát. E rendelet alkalmazásában az elszámolható kiadások köre a
Tv. 7. § (1) bekezdésében foglalt támogatási célok megvalósítása során közvetlenül
felmerülő, igazoltan e célra fordított kiadások.
(3) Támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az Igazgatóság által
rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele
a pályázó azonosítását biztosító - az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek
megfelelően történő - előzetes regisztráció.
(4) A pályázat benyújtása időpontjának a pályázat elektronikus rendszerben történő
rögzítésének időpontját kell tekinteni.
(5) A pályázati eljárás során a kapcsolattartás, így különösen a hiánypótlásra történő
felhívás, a támogatói döntésről szóló értesítés a regisztráció során létrehozott
felhasználói fiókon keresztül történik.
(6) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel automatikus
visszaigazolásával
kell
kézbesítettnek
tekinteni,
a
kézbesítéshez
fűződő
jogkövetkezmények az elektronikus úton történő közléshez fűződnek.
(7) Ha az Igazgatóság 5 munkanapon belül nem kap automatikus visszaigazolást a
pályázótól, az Igazgatóság ismételten megküldi az elektronikus levelet. Ha az
Igazgatóság 3 munkanapon belül másodszor sem kap visszaigazolást, a következő
munkanapon, papír alapon is megküldi a dokumentumot a pályázó részére. Ebben az
esetben a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az írásban, postai úton történő
közléshez fűződnek.
(8) Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás
benyújtása is kizárólag elektronikus úton történhet.
19/A. § (1) A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a
kollégiumok meghatározott összegben vagy az igényelt támogatás meghatározott
százalékában állapítják meg.
(2) A nevezési díj megfizetését a pályázó a pályázat benyújtásakor igazolja.
(3) A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott kérelmére az alelnök
kivételesen, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mérsékelheti,
illetve elengedheti a nevezési díj megfizetését.
(4) A mérséklés vagy az elengedés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező
igazolja vagy valószínűsíti, hogy a nevezési díj megfizetése
a) családi, jövedelmi, vagyoni viszonyaira és szociális körülményeire is tekintettel
aránytalanul súlyos megterhelést jelentene, vagy
b) a kulturális tevékenységet is folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb
szervezet kulturális tevékenységét veszélyeztetné.
(5) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának
okait és körülményeit.
(6) A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az alelnök a pályázót a kérelem
beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti, és elutasító döntés esetén a 24. § (1)
bekezdés h) pontjában foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett
felhívja a nevezési díj 8 napon belül történő befizetésére.
(7) Az alelnök a kérelmet támogató döntéséről 30 napon belül tájékoztatja a Bizottságot,
valamint ezen határidőn belül intézkedik támogató döntésének az Alap portálján történő
közzététele iránt.
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IV.

Tájékoztató a regisztrációs eljárásról és az online pályázati
rendszerről

A Nemzeti Kulturális Alap középtávú stratégiája, amelyet a Bizottság 10/2012.
(IV.05.)
számú
határozatával
elfogadott
az
alábbiakat
tartalmazza
a
költséghatékonyság növelése pont alatt:
„A Nemzeti Kulturális Alap az államigazgatással összehasonlítva takarékos és
hatékony szervezet, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne gondolkoznánk a
működés korszerűsítésén. Az NKA a 2013-as évtől kezdődően átáll az
elektronikus pályáztatási rendszerre, amelynek révén a pályázatok online
fognak beérkezni az Igazgatósághoz, és a szakmai kollégiumok tagjai is online
fogják megkapni bírálatra a pályázatokat. Az új rendszer bevezetése komoly
megtakarításokat eredményez majd.”
A fenti stratégiai elhatározást követően az NKA Igazgatósága elkezdte az online
pályáztatás kialakításának lehetőségeit megvizsgálni, majd a megfelelő feltételek
rendelkezésre állásával együtt a fejlesztést. Tekintettel arra, hogy ilyen típusú online
pályáztatás nem működik az országban, ezért a rendszer kialakítását az alapoktól
kellett kezdeni.
A rendszerrel szembeni elvárások az alábbiak voltak:
 megfelelő jogi környezetben működjön,
 hatékonyan segítse a pályázók életét,
 könnyítse a kollégiumi tagok munkavégzését,
 gyorsítsa az Igazgatóságon a pályázatok feldolgozását,
 eredményezzen költségcsökkenést.
Fenti elvárások mentén 2012 nyarára kialakításra került egy olyan felület, amelyen a
pályázatot benyújtani kívánó magánszemélyek és szervezetek egy ún. előzetes
regisztrációs eljárás után elektronikusan tudnak pályázatot benyújtani. Ez a felület
lehetőséget biztosít valamennyi olyan típusú szervezet és magánszemély részére
regisztráció elvégzésére, amelyek valaha pályázatot nyújtottak be az NKA-hoz.
Az előzetes regisztráció elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a pályázatot, valamint a
hozzá kapcsolódó valamennyi mellékletet online módon nyújthassa be a pályázó. Ez
teljes mértékben kiváltja a postai úton történő benyújtást. Amennyiben a
regisztráció időpontjában feltöltött és beküldött jogi dokumentációkban nem történik
változás, úgy a regisztráció érvényessége visszavonásig tart! Ez akár éveket is jelenthet
egy-egy szervezet, vagy magánszemély esetén. Ezzel jelentős mértékben csökkent a
pályázók számára a bürokratikus teher.
Az online módon beérkezett pályázatok feldolgozási hatékonyságának
növekedése az alábbiak szerint valósult meg:
1. Az ilyen módon beérkező pályázatok többszöri informatikai ellenőrzésen keresztül
jutnak be az Igazgatósághoz, így kevesebb lett a formai okok miatt érvénytelen
pályázat,

10

2. Megszűnt a pályázatok informatikai rögzítése, így költség és időmegtakarítás volt
elérhető,
3. Megszűnt a pályázatok fénymásolása és a kollégiumi tagoknak postán történő
kiküldése, így többszörös költség és időmegtakarítás volt elérhető,
4. A regisztrált pályázók a megadott felhasználói fiókon keresztül kaptak
értesítéseket az esetleges hiánypótlásokról és a döntésről is, így gyorsabb lett a
kommunikáció.
A pályázók az általuk használt felhasználói fiókon keresztül kommunikálhatnak
az NKA Igazgatóságával (pl. hiánypótlást teljesíthetnek, ebbe a fiókba kapják a
döntésről szóló értesítőlevelet, módosítási kérelmet nyújthatnak be valamint az
elszámolásukat is ezen keresztül nyújthatják be).
2012. augusztus 31-től jelentek meg az első olyan pályázati felhívások,
amelyekre már csak és kizárólag elektronikus úton lehet pályázatot benyújtani.
A pályázatok benyújtása során a pályázók részéről többségében pozitív
visszajelzést kaptunk. Egyetlen olyan észrevétel sem volt, hogy nem sikerült a
pályázónak határidőben benyújtania pályázatát.
A pályázatok feldolgozása is sikeresen megtörtént. A feldolgozást követően a
pályázatok elektronikus úton kerültek továbbításra a kollégiumi tagok számára, akiktől
szintén pozitív visszajelzések érkeztek a felület alkalmazhatóságáról. A kollégiumi
döntések során egy kivetítő felületen kerültek bemutatásra a pályázó által beküldött
dokumentumok és a kollégiumi tagok által javasolt összegek, esetleges megjegyzések. A
döntési felület nagymértékben segítette a kollégiumi tagok munkáját és
hatékonyabbá, átláthatóbbá tette a döntési folyamatot.
2012. évben az alábbi helyeken nyújtottunk tájékoztatást a pályázók részére:
1. Minden 2011-ben pályázatot benyújtó szervezet és magánszemély névre szóló
levelet kapott, amelyben tájékoztattuk őket az online pályáztatás bevezetéséről és
az ezzel kapcsolatos feladataikról.
2. Az NKA portálján folyamatos tájékoztatást adtunk a változásokról.
3. Helyszíni előadások keretében több szervezet részére tartottunk előadást az
eljárásról (Székesfehérvár – Levéltári pályázók részére, Sásd – Könyvtári és
Közművelődési pályázók részére, Százhalombatta – Közművelődési pályázók
részére)
Statisztikai adatok
Fénymásolási költség-megtakarítás kimutatása
Év

Fénymásolási költség (Ft)

2009

11.710.492

1.228.672

2010

13.192.133

1.412.434

2011

10.517.475

1.126.068

2012

7.998.982

870.401

2013*
* 2013. évi várható és tervezett adatok alapján.
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Fénymásolt papír (db)

0

0

2012. december 31-ig:
Regisztráltak száma:
 magánszemély:
 szervezet:
 határon túli
magánszemély:
 határon túli szervezet:
Beérkezett online pályázatok:
Beküldött adatmennyiség:

2013. június 12-ig:
2.785 db
311 db
2.323 db
6 db
145 db
3.010 db
24 GB

Regisztráltak száma:
 magánszemély:
 szervezet:
 határon túli
magánszemély:
 határon túli szervezet:
Beérkezett online pályázatok:
Beküldött adatmennyiség:

6.693 db
2.177 db
4.215 db
44 db
257 db
5.786 db
69,2 GB

Elérhetőségek

Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.,
Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82.
t: (+36-1) 327-4300
f: (+36-1) 327-4470
e: igazgatosag@nka.hu
NKA 20 előadássorozat:
nak20@nka.hu
(+36-1) 327-4320
Regisztráció:
regisztracio@nka.hu
(+36-1) 327-4363, (+36-1) 327-4397,
(+36-1) 327-4315
Pályázat benyújtása:
(+36-1) 327-4323, (+36-1) 327-4397,
(+36-1) 327-4328
Online szerződésmódosítás és online elszámolás benyújtása:
(+36-1) 327-4328

Budapest, 2013. június 14.
NKA Igazgatósága
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