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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A MILLENÁRIS PARKBAN RENDEZENDÕ
KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

A Millenáris Park komplexitása és technikai felszereltsége folytán olyan ritka adottságokkal
és sokszínû lehetõségekkel bír, amelyekkel jól illeszkedik az új nyugat-európai kulturális trendekbe.
A Millenáris Park egyedi és egységes arculatot kapva regionális és nemzetközi központ, azaz közép-
kelet-európai kulturális centrum lehet.

Ennek a célkitûzésnek egyik lehetséges formája az, hogy az állami költségvetés forrásaiból
pályázati úton kiválasztott és támogatott produkciók a Millenáris Parkban valósuljanak meg. Ezért
az NKA az erre a célra elkülönített 50 millió forint pénzkeret terhére pályázatot hirdet:

1. Új zenei és színházi produkciók befogadására

A pályázat célja: a kultúra és a társadalmi párbeszéd közelítése, a politikától független, ám tár-
sadalmilag fontos gondolatok megfogalmazása, az egyes mûvészeti ágak intézményi strukturális kö-
töttségein kívüli megjelenítése, találkozás a megszokottól eltérõ közönséggel.

Elõnyt élveznek
– a helyszínhez illeszkedõ produkciók a park egész területén (épületek és szabad tér),
– különféle mûvészeti ágakat ötvözõ produkciók,
– napjaink aktualitásait feldolgozó új színházi, zenei és táncprodukciók.

Pályázni lehet
– jogdíjra,
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– jelmezre, díszletre,
– fénytechnika tervezésére,
– úti- és szállítási költségekre,
– szállásköltségre,
– a szokásostól eltérõ reklámeszközök tervezési és kivitelezési költségeire.

A pályázathoz csatolni kell
– a résztvevõk névsorát,
– a program részletes leírását,
– a bemutató tervezett idõpontját,
– a Millenáris Kht. befogadó nyilatkozatát.

A produkciókhoz a Millenáris Kht. biztosítja a színpadi, hang- és fénytechnikai berendezése-
ket, a kiszolgálóhelyiségeket és a szokásos reklámhordozókat (plakát, prospektus stb.).

Egy pályázat esetén elnyerhetõ maximális támogatás: 3 500 000 Ft.

Altéma kódszáma: 6126
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2. Meghívásos pályázat a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesüle-
te részére a Millenáris Parkban 2003. május 23–25. között tartandó II. Gyer-
mekkönyv-napok megrendezésére

A pályázat célja a gyermekek és a fiatalok érdeklõdésének felkeltése, a könyvek és az olvasás
iránt.

Pályázni lehet
– könyves pavilonok és standok bérlésére, építésére,
– a gyermek- és ifjúsági könyvkiadás mûhelyeit és alkotóit népszerûsítõ kulturális mûsorok

közremûködõinek tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– úti- és szállítási költségekre,
– szállásköltségre.

A pályázathoz csatolni kell
– a program részletes leírását, forgatókönyvét,
– a Millenáris Kht. befogadó nyilatkozatát.

A produkciókhoz a Millenáris Kht. biztosítja a színpadi, hang- és fénytechnikai berendezése-
ket és a kiszolgálóhelyiségeket.

A pályázaton elnyerhetõ támogatás: 2 000 000 Ft.

Altéma kódszáma: 6108

3. Zenei, színházi, vizuális mûvészeti programok megvalósítására a Millená-
ris Parkban, kapcsolódva a 2003 végén, 2004 elején megnyíló, Szamizdat – Al-
ternatív kultúra Közép- és Kelet-Európában, valamint a Budapest, neonváros
tervezett címmel ellátott kiállításokhoz, programokhoz

A pályázat célja, hogy a különbözõ mûvészeti ágak segítségével átfogó és hiteles képet nyújt-
son az 1950-es, ’60-as, ’70-es, ’80-as évek világáról.

A pályázathoz csatolni kell
– a résztvevõk névsorát,
– a program részletes leírását,
– a bemutató tervezett idõpontját,
– a Millenáris Kht. befogadó nyilatkozatát.

Pályázni lehet
– jogdíjra,
– tiszteletdíjra, annak járulékaira,
– jelmezre, díszletre, fénytechnika tervezésére,
– úti- és szállítási költségekre,
– szállásköltségre.
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A produkciókhoz a Millenáris Kht. biztosítja a rendelkezésére álló színpadi, hang- és fény-
technikai berendezéseket és a kiszolgálóhelyiségeket. A kiállítások koncepciója a Millenáris Park-
ban hozzáférhetõ.

Egy pályázat esetén elnyerhetõ maximális támogatás: 600 000 Ft.

Altéma kódszáma: 6117

4. Meghívásos pályázat összmûvészeti fesztivál megrendezésére a Millenáris
Park teljes területén 2003. szeptember 27–28-án, a Képzõmûvészeti Egyetem
szervezésében megvalósuló, mûvészeti felsõoktatási intézményeket összefogó
alkalmi társulás részére

A pályázat célja: lehetõséget biztosítani a mûvészeti iskolák hallgatóinak bemutatkozására, az
egyes mûvészeti ágak közötti kapcsolat felvételére és/vagy ápolására, a mûvészeti ágak minél telje-
sebb körû megjelenítésére. További cél a kortárs mûvészet iránt érdeklõdõ fiatalok körének szélesí-
tése.

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását,
– a bemutató tervezett idõpontját,
– a Millenáris Kht. befogadó nyilatkozatát.

Pályázni lehet:
– a fellépõ vendégmûvészek és közremûködõk tiszteletdíjára és azok járulékaira,
– szerzõi jogdíjra,
– kiállítási és térdekorációs installációk gyártási és szerelési költségeire,
– a fesztivál kiadványainak (plakát, programfüzet) személyi kiadásaira és járulékaira,
– az elõállítási költségekre,
– reklámköltségekre,
– szállítási kiadásokra,
– eszközök bérleti díjára.

A produkciókhoz a Millenáris Kht. biztosítja a rendelkezésre álló helyszíneket és technikai
berendezéseket.

A pályázaton elnyerhetõ támogatás: 6 000 000 Ft.

Altéma kódszáma: 6107
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5. Önálló jogi személyként mûködõ képzõmûvészeti szabadiskolák és alkotó-
közösségek számára a Millenáris Parkban való bemutatkozás és helyi – bárki
elõtt nyitott – mûhelymunka támogatására

A pályázat célja: a mûvészet iránti fogékonyság és kreativitás kibontakoztatása, elsõsorban a
nyári idõszakban kreatív szabadidõs program (nyitott mûhelymunka, képzés, továbbképzés) biztosí-
tása a nem szakmai közönség számára.

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását,
– a foglalkozások tervezett idõpontját,
– a Millenáris Kht. befogadó nyilatkozatát.

Támogatás igényelhetõ:
– a foglalkoztatást végzõ/irányító tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– eszközök szállítási költségeire,
– vidéki foglalkoztatók esetében úti- és szállásköltségre,
– szakmai anyagköltségre.

A mûhelymunkához a Millenáris Kht. biztosítja a rendelkezésre álló technikai berende-
zéseket.

Egy pályázaton elnyerhetõ maximális támogatás: 500 000 Ft.

Altéma kódszáma: 6104

A pályázatok

2003. április 29-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati té-
mához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.
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A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázó-
nak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nem-
zeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabály-
ban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben
az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csa-
tolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlap-
járól (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.)
Adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alap-
ján – a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás
terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a
döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesí-
tés nélkül!– a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Az NKA Ideiglenes Kollégiuma
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A KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS A NÉPMÛVÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAIRA

Az európai integrációs folyamatban a nemzeti hagyományok sokfélesége olyan elem, amely-
nek életben tartására az egyénnek, a különbözõ közösségeknek, valamint az államnak is figyelmet
kell fordítania. Ennek a sokféleségnek meghatározó eleme az öntevékeny mûvészeti csoportok mû-
ködése.

A Közmûvelõdési és a Népmûvészeti Szakmai Kollégium az Európai Unióhoz való csatlako-
zás kulturális, kommunikációs törekvéseinek megjelenítése érdekében a rendelkezésre álló 40 mil-
lió forint pénzkeret terhére pályázatot hirdet:

1. Amatõr mûvészeti programok 2003. június 1.–2004. május 31. közötti idõ-
szakban való megvalósítására

A pályázat célja:
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával összefüggésben a magyar kultúra sajá-

tosságait bemutató országos vagy megyei – legalább három mûvészeti ágat magában foglaló – ama-
tõr összmûvészeti megnyilvánulások támogatása, amelyek lehetõvé teszik amatõr mûvészeti csopor-
tok bemutatkozását kiállítás vagy fesztivál megrendezése keretében.

Az összmûvészeti amatõr kulturális program mutassa be a résztvevõ mûvészeti ágak egyedi
arculatát, jelenítse meg a tájegység hagyományait, kulturális és szellemi értékeit.

Pályázhatnak:
Országos hatáskörû amatõr mûvészeti mûhelyeket, alkotóközösségeket összefogó civil szer-

vezetek, valamint megyei közmûvelõdési tanácsadó és szolgáltató feladatot ellátó költségvetési in-
tézmények: megyei mûvelõdési központok, közmûvelõdési irodák.

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását,
– a fellépõ együttesek megnevezését,
– a helyszínt biztosító befogadó nyilatkozatot,
– országos civil szervezetek esetében a hozzájuk tartozó amatõr mûvészeti szervezetek me-

gyei listáját.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és járulékaira,
– úti- és szállítási költségre,
– szállásköltségre,
– terembérleti díjra,
– szakmai anyagköltségre,
– reklám- és propaganda jellegû kiadásokra.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 249

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A megpályázható legmagasabb összeg: 1 500 000 Ft.

Altéma kódszáma: 6227

A pályázat

2003. május 6-ig beérkezõen

nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.

2. Meghívásos pályázat a Hungarofest Kht. rendezésében zajló Európai Kul-
turális Sugárút elnevezésû, 2003. április 5-i budapesti rendezvény támogatá-
sára

A pályázat célja:
Az Európai Unióhoz történõ csatlakozás jegyében zajló, magyar és nemzetközi elemeket ma-

gában foglaló, egyetlen napra sûrített kulturális programsorozat támogatása.

A támogatás kérhetõ:
– szabadtéri kulturális programok megvalósítására,
– tiszteletdíjra és járulékaira,
– úti- és szállítási költségre,
– szállásköltségre,
– kulturális szolgáltatások finanszírozására.

A pályázathoz csatolni kell:
– a támogatott program(ok) leírását,
– a tervezett kulturális szolgáltatások megnevezését.

A pályázaton elnyerhetõ támogatás összege: 9 500 000 Ft.

Altéma kódszáma: 6207

A pályázat

2003. március 27-ig beérkezõen

nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati té-
mához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázó-
nak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nem-
zeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabály-
ban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben
az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csa-
tolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlap-
járól (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.)
Az adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az
NKA Igazgatóságától.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alap-
ján – a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás
terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a
döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesí-
tés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Közmûvelõdési és Népmûvészeti
Szakmai Kollégium
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM DÖNTÉSE
AZ EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL

A Múzeumi Szakmai Kollégium 2003. február 18-án ülést tartott, amelyen elbírálta az egye-
di pályázatokat. Erre az idõpontra 1 egyedi pályázat érkezett, amelynek 650 000 forint vissza nem
térítendõ támogatást ítélt meg a kollégium.

Támogatott pályázó és pályázat Megítélt összeg

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Az Európai Szabadtéri Múzeumok XX. konferenciáján 
elhangzott elõadások tanulmánykötetben való megjelentetésére* 650 000 Ft

Összesen: 650 000 Ft

Bencze Géza s. k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium

elnöke

* Egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendõ – a támogatás odaítélése

minõsített többséggel történt.
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI

Kollégium Beadási határnap

Mozgókép április 10.

Könyvtár április 23.

Népmûvészet–Tánc május 29.

Zene (orgonarestaurálás, hangszertervezés) szeptember 15.
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Pályázó!

Pályázati tájékoztatónkkal szeretnénk önnek segítségére lenni, ezért kérjük, hogy a pályázati
adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást és a pályázati tájékoztatónkat szíveskedjen figyelmesen
elolvasni a pályázatának sikere érdekében.

A pályázati adatlap kitöltésének hiányossága, illetve az elõírt mellékletek csatolásának
elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amit feltétlenül szeretnénk elkerülni,
de ez csak a tisztelt pályázó közremûködésével lehetséges.

A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók:
1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága által 2003. évre kiadott

pályázati adatlapon és csak postai úton lehet. A pályázati adatlapot, továbbá egyes pályázatoknál a
betétlapot és a csatolandó mellékleteket is egy-egy példányban, írógéppel vagy nyomtatott betûkkel
– olvashatóan – kell kitölteni.

2. Minden pályázati témára (ld. a pályázati felhívást) külön pályázati adatlapot kell kitölteni.
3. Kérjük, hogy az adatlapot áttanulmányozni és minden pontját megfelelõen kitölteni, az

elõírt mellékleteket pedig becsatolni szíveskedjen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az általánosan
kötelezõ mellékleteken kívül a pályázati felhívásban esetenként elõírt további mellékletek is a
pályázat szerves részét képezik.

Külön felhívjuk figyelmét az adatlap 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8., 1.10., 2.1., 2.2., 2.3.,
2.5., 3.1., 3.3., 4.1.1., 4.1.2., 4.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 6., 6.6., 7.1., 7.2. és
10. pontjaira (az adatlapon bekeretezve jelölve), amelyek kitöltésének, illetve az elõírt kötelezõ
mellékletek hiányossága/hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minõsül.

4. Pályázó csak természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság lehet. (Lásd: pályázati adatlap 1.7.)

5. Magánszemélynek személyi jövedelemadó-köteles támogatás (pl. alkotói támogatás)
igénylése esetén, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföl-
di székhelyû jogi és magánszemély pályázónak minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell
felkérnie. A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Hazai jogi személy pályázó lebonyolítót általában nem vehet igénybe, kivéve a részben önál-
lóan gazdálkodó költségvetési szervet, amelynek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

6. A magánszemélynek, ha nincs pénzügyi lebonyolítója, és az általa igényelt támogatásra
nem az 5. pont vonatkozik (nem személyi juttatásra kap támogatást), közvetlenül csak külön e célra
nyitott, elkülönített bankszámlára történhet átutalás. Az elkülönített számla számát és az errõl
szóló banki igazolást az adatlaphoz csatolni kell.

7. Az adatlap 7.1. pontjánál jogi dokumentációként az egyes pályázónak, lebonyolítós
pályázó esetén a lebonyolítónak is a következõ alapdokumentumokat kell feltüntetni és a
pályázathoz mellékelni:

– költségvetési intézmény – az alapító okirat másolatát (az NKA honlapján a Pályázatok –
Intézmények listája menüpont alatt felsorolt költségvetési intézmények alapító okiratát – amenny-
iben azt a 2002. év folyamán támogatott pályázatához már beküldte – csak változás esetén kell mel-
lékeni!), 30 napon belül kiállított hiteles aláírási címpéldányt (8. pont),



– egyesület, párt, szakszervezet, köztestület, (köz)alapítvány, egyházi intézmény, egyéb jogi
személyiségû nonprofit szervezet – az érvényes alapító okirat (alapszabály) másolatát, 30 napon
belül kiállított bírósági számítógépes kivonatot (az illetékes bíróságon szerezhetõ be), és az
aláírási címpéldány másolatát (8. pont), egyház, egyház önálló szervezete (szerzetesi szervezet
stb.) – a 30 napon belül kiállított bírósági számítógépes kivonatot és az aláírási címpéldány
másolatát (8. pont),

– közhasznú társaság (kht.), gazdasági társaság [közös vállalat, korlátolt felelõsségû társaság
(kft.), részvénytársaság (rt.), közkereseti társaság (kkt.), betéti társaság (bt.)], szövetkezet, állami
vállalat, egyéb vállalat, egyéni cég, egyesülés, egyéb jogi személyiségû vállalkozás – 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldány másolatát (8. pont),

– egyéni vállalkozók a vállalkozói igazolványról 30 napon belül kiállított hatósági
bizonyítványt,

– határon túli jogi személynek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társasági formában
mûködõ pályázónak az alapító okirat (alapszabály) másolatát, valamint a pályázó létezését iga-
zoló, a helyi hatóság (pl.: bíróság, kamara) által kiállított hiteles okiratot, továbbá az aláírási cím-
példány másolatát (8. pont) és ezek magyar fordítását.

8. Aláírási címpéldányként elfogadunk bank, illetve közjegyzõ által kiállított aláírási cím-
példányt, banki igazolást, kincstári aláírás-bejelentõt.

9. Azok a pályázók (lebonyolítók), akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben
már volt támogatott pályázata (lásd: pályázati adatlap 8.1. pont) és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt (lásd: pályázati adatlap 8.2.), a jogi dokumentáció ismételt becsatolása
alól mentesülnek.

10. Az adatlap 5.1.2. pontjánál a fedezetül felajánlott biztosítékokat kell konkrétan megjelöl-
ni, mint pl. költségvetési intézmények esetén a felügyeleti szerv kezességvállalása; vállalkozás és
magánszemélyek esetén bankgarancia.

11. A pályázókkal/lebonyolítókkal a pályázati kiírásban foglalt cél megvalósítására, illetve a
támogatás összegének folyósítására az NKA Igazgatósága szerzõdést köt. A támogatás szerzõdés
szerinti felhasználását a pályázatot kiíró szakmai kollégium (a miniszteri keret esetében az NKA
Bizottságának elnöke) és az Igazgatóság együttesen ellenõrzi.

12. A támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra
(a 13. pontban foglalt kivétellel), alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél javára
nem ruházható át.

13. A támogatás terhére – ha a pályázati felhívás vagy a pályázóval kötött szerzõdés másként
nem rendelkezik – fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (rezsire) a pályázó vagy a lebonyolító – a
pályázóval történõ megállapodás alapján – legfeljebb a jóváhagyott támogatási összeg 5%-át ter-
vezheti, illetve számolhatja el átalányként.

Ügyfélszolgálatunk hétfõtõl csütörtökig 9 órától 15 óráig, pénteken 9 órától 12 óráig tele-
fonon ad felvilágosítást. Telefon: 351-5461/141-es mellék.

Ügyfélszolgálatunk hétfõtõl-csütörtökig 9 órától 15 óráig,
pénteken 9 órától 12 óráig telefonon ad felvilágosítást.

Telefon: 351-5461/141-es mellék

· Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága ·
Cím: H-1062 Budapest, Bajza u. 32. Tel.: 351-5461 Fax: 342-8703, e-mail: igazgatosag@nka.hu

http:// www.nka.hu
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