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AAZZ  ÉÉPPÍÍTTÕÕMMÛÛVVÉÉSSZZEETTII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004. március 1. és 2004. március 31.
közötti idõszakra a magyar építõmûvészet szakmai programjainak és eseményeinek támogatására,
eredményeinek és értékeinek népszerûsítésére.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy mûemléki témakörû pályázataikat a 2004. évtõl az NKA
újonnan alakuló Mûemlék és Régészet Szakmai Kollégiumához nyújthatják be, amely a közeljövõben
hirdeti meg pályázati felhívását.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar építészet jelenének és múltjának kutatására,
elemzésére, valamint az EU-csatlakozással kapcsolatos szakmai rendezvények támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

11..  ÉÉppííttéésszzeettii  éérrttéékkeekk  mmeeggiissmmeerrtteettéésséétt  ccééllzzóó  kkiiaaddvváánnyyookk,,  sszzaakkkköönnyyvveekk,,  ééppííttéésszzeettii  kkaa--
ttaallóógguussookk  mmeeggjjeelleenntteettéésséérree  hhaaggyyoommáánnyyooss  ffoorrmmáábbaann,,  eelleekkttrroonniikkuuss,,  iilllleettvvee  ddiiggiittáálliiss
aaddaatthhoorrddoozzóónn

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánsze-
mélyek nyújthatnak be.

Pályázni az elkészült kézirattal és nyomdai árajánlattal, digitális kiadványok esetén forgató-
könyvvel lehet.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorális honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szöveg, és képbevitel (írás, szkennelés)
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
= korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés,
csomagolás).

CD-n történõ megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
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– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
= szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– gyártási és csomagolási költség [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége
(floppy, CD)]

– borítói elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevá-
gás, csomagolás)

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22441122

22..  HHaazzaaii  ééss  nneemmzzeettkköözzii  ééppííttéésszzeettii  kkoonnffeerreenncciiáákk,,  rreennddeezzvvéénnyyeekk,,  kkiiáállllííttáássookk  ttáámmooggaa--
ttáássáárraa

Pályázatot a rendezõ szerv, vagy magánszemély nyújthat be.
Pályázni részvételi díjra, szállás és utazási költségre, terembérre, szállításra, szakmai anyag-

költségre, installációra, elõadói tiszteletdíjra és annak járulékaira lehet.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22440077

33..  NNeemmzzeettkköözzii  hhíírrûû  ééppííttéésszzeekk,,  ééppííttéésszzttaannáárrookk  vveezzeettéésséévveell  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  vvaaggyy
kküüllffööllddöönn  ttaarrttaannddóó  mmeesstteerrkkuurrzzuussookk,,  sszzaakkmmaaii  ttoovváábbbbkkééppzzéésseekk  ttáámmooggaattáássáárraa

Pályázatot szakmai és oktatási intézmény, szakmai társadalmi szervezet, illetve magánszemély
nyújthat be.

Pályázni a hazai és külföldi kurzusok:
– részvételi díjára,
– terembérletre,
– az elõadásokhoz felhasználni kívánt anyagköltségre,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– a meghívott elõadók tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– terembérleti díjra,
– hangosításra és
– tolmácsolásra lehet.
Külföldi rendezvényeken való részvétel esetében a pályázathoz méllékelni kell a résztvevõ épí-

tész hivatalos meghívó levelének illetve jelentkezési lapjának másolatát.
Belföldi kurzusok esetében a meghívott külföldi elõadó elfogadó nyilatkozatát kell csatolni.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22440044
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44..  AAllkkoottóóii  ttáámmooggaattááss

– új összefüggéseket felszínre hozó alapkutatás szintû építészetelméleti írások létrehozására, 
– a kortárs magyar építõmûvészet jelenének és közelmúltjának monografikus feldolgozásához,
–építészeti kritikai tanulmányok megírásához,
– a felsõfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló szakirodalom elkészítéséhez,
– híres magyar építészek életrajzának megírásához,
– építészeti környezetkultúra alap-, és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag el-

készítésére.
A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfo-

gadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos idõtartamra, havi
60 000 Ft-os alkotói támogatást biztosít. A pályázónak a munka végeztével szakmai beszámolóként a
kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása önálló jogi személyi-
séggel rendelkezõ magyarországi pénzügyi lebonyolítón keresztül történik.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22440022

55..  AA  mmaaggyyaarr  ééppííttõõmmûûvvéésszzeett  nneemmzzeettkköözzii  sszzaakkmmaaii  sszzeerrvveezzeetteekkbbeenn  vvaallóó  jjeelleennllééttéénneekk
bbiizzttoossííttáássáárraa..

A pályázatot a nemzetközi építõmûvészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2004.
évi tagdíj befizetés támogatására.

A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2003. évi tagdíjbefizetés igazolását.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22443322

A pályázatok

2004. március 1-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a
költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályáza-
tok érvénytelenek!
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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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. 

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Köteles példány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ –bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

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 alapján –
a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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 értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

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

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl–csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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AA  SSZZÍÍNNHHÁÁZZII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2004. május 2.–szeptember 30. között szabad-
téren bemutatandó új színházi elõadások létrehozásának támogatására.

Pályázhatnak: 
– szabadtéri színházak,
– szabadtéri elõadásokat rendezõ intézmények, szervezetek.
Pályázni:
– mai szerzõk mûveinek bemutatására,
– klasszikus mûvek elõadására,
– gyermek és ifjúsági elõadások színrevitelére,
– zenés elõadásokra (zenés játékok, musicalek, operettek) lehet.
Támogatás kérhetõ: mûvészek tiszteletdíjára és annak járulékaira, jelemezköltségre, díszlet-

költségre, szállításra, eszköz- és helyiség bérleti díjra, reklámköltségre.
A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását (szerzõ neve, a mû címe, leírása),
– a rendezõ szándéknyilatkozatát,
– az alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
– a bemutató helyszínét, idõpontját,
– a befogadó intézmény szándéknyilatkozatát.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11333311

A pályázatok

2004. március 3-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 32). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pá-
lyázati témához adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a
költségvetéshez szükséges betétlappal – 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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. 

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ –bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

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 alapján –
a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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 értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

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

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl–csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Színházi Szakmai Kollégium
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AA  MMOOZZGGÓÓKKÉÉPP  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2004. I. félévében az alábbi témákra.

11..  FFiillmmeess  rreennddeezzvvéénnyyeekkrree

Támogatásban részesülhetnek a 2004. március 1.–2004. szeptember 1. között a filmmûvészeti
értékek népszerûsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli magyar és regionális jellegû fil-
mes rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezõi.

A kollégium kiemelten kezeli az EU-csatlakozással kapcsolatos nagyrendezvényeket.
Pályázni lehet
– tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
– terembérletre,
– technikai eszközbérlésre,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– szállítási költségre,
– nyomdaköltségre,
– reklám-, és propagandaköltségre.
Annak a pályázónak, aki 2003-ban az NKA-tól támogatást kapott, a pályázathoz csatolni kell a

támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatottságra és a sajtóvisszhangra.
Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhetõ.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11000077

22..  MMaaggyyaarr  ffiillmmeekk  ffoorrggaallmmaazzáássii  ffeellttéétteelleeiinneekk  sszzeelleekkttíívv  ttáámmooggaattáássáárraa

Forgalmazói támogatásért pályázhatnak magyarországi forgalmazók 2004. január 1.–2004.
szeptember 1. között bemutatásra kerülõ magyar filmek versenyképes forgalmazási feltételeinek meg-
teremtésére.

A pályázónak vállalnia kell:
– kópiaként 70 elõadást,
– 1 év alatt kópiánként 2000 nézõszámot,
– a filmek egyidejû forgalmazását Budapesten és vidéken.
A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülõ film részletes forgalmazási és propagan-

datervét, amelyben a forgalmazó megjelöli a tervezett kópiaszámot.
Az igényelt összeg kópiánként max. 1 000 000 Ft lehet.
Pályázni lehet:
– kópiagyártásra (laborköltség),
– reklámköltségre.
A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerzõdésben megjelölt idõpontban, 50%-át utólag, a kó-

piánként vállalt elõadás és nézõszám igazolása után veheti igénybe.

AAllttéémmaa  kkááddsszzáámmaa::  11003322
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33..  FFiillmmeekk  ffoorrggaallmmaazzáássii  ffeellttéétteelleeiinneekk  ttáámmooggaattáássáárraa  MMaaggyyaarroorrsszzáággggaall  sszzoommsszzééddooss
oorrsszzáággookkbbaann

Pályázhatnak a Magyarországgal szomszédos országok filmforgalmazói közönségfogadtatásra
számot tartó magyar filmek forgalmazási feltételeinek megteremtésére.

Pályázati feltétel:
a megpályázott film kópiánkénti 40 elõadáson történõ bemutatása.
Pályázni lehet:
– kópiagyártásra (laborköltség),
– meglévõ kópia vásárlására,
– jogdíj megváltásra,
– reklámra,
– feliratozásra.
A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülõ film részletes forgalmazási és propagan-

datervét, illetve eddigi szakmai tevékenységét. A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerzõdésben
megjelölt idõpontban, 50%-át utólag, az elõadások megtartásának igazolása után veheti igénybe.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11003311

44..  MMaaggyyaarr  ffiillmmeekk  kküüllffööllddrree  jjuuttttaattáássii  ffeellttéétteelleeiinneekk  jjaavvííttáássáárraa

A magyar filmek külföldön történõ megismertetéséhez (forgalmazás vagy bemutatás elõsegíté-
séhez) szükséges idegen nyelvre feliratozott Beta SP videokazetta elkészítésére pályázhatnak film-
produkciós vállalkozások, filmforgalmazók.

A támogatás 35 mm-es idegen nyelvû kópia készítésére nem fordítható.
Pályázni lehet:
– videoátírásra,
– fordításra,
– feliratozásra,
– stúdióbérletre.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a film címét,  készítõjét, rendezõjét,
– mely idegen nyelvre kívánják feliratozni,
– eddig milyen idegen nyelvû verzió készült el.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11007711

55..  MMaaggyyaarr  ffiillmmeekk  DDVVDD--nn  ttöörrttéénnõõ  mmeeggjjeelleenntteettéésséénneekk  eellõõkkéésszzííttéésséérree

A magyar filmkultúra 2000. január 1-je után bemutatott értékes alkotásainak megõrzése, DVD-n
történõ megjelentetése céljából pályázhatnak azok a kiadók és filmgyártó mûhelyek, akik a kiadan-
dó mû (mûvek) szerzõi (terjesztési) jogával rendelkeznek. (1999. évi LXXVI. törvény a szerzõi jogról
23. §)

A pályázónak mellékelnie kell – filmenként – a megjelentetni kívánt film:
– adatait (cím, rendezõ, a film idõtartama, a készítés idõpontja),
– jogállását (tulajdonjog, felhasználási jog – idõbeli, földrajzi terjedelem),
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– a kiinduló anyag leírását (pl. 35 mm-es eredeti negatív, vagy hibátlan 35-ös pozitív kópia, di-
gitalizálással feljavítandó 35-ös használt kópia, Beta SP átírás vagy Digit-Beta felvétel stb.),

– gyártási tervét.
Pályázni lehet:
– átírásra,
– digitalizálásra,
– hangi utómunkára, 
– tiszteletdíjra,
– DVD master-lemez elkészítésére.
(Eszközvásárlásra támogatás nem igényelhetõ.)
A megpályázható összeg max. 800 000 Ft

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11002222

66..  AAllkkoottóóii  ttáámmooggaattááss  eerreeddeettii,,  nneemm  aaddaappttáálltt  ffiillmm--ffoorrggaattóókköönnyyvv  íírráássáárraa

Pályázhatnak forgatókönyvírók – a magyar rendszerváltás ellentmondásainak ábrázolására – já-
ték-, animációs, dokumentum vagy ismeretterjesztõ film mûfajokban egy, maximum 3 oldalas, szabad
szerzõi joggal rendelkezõ, korábban még sehol nem támogatott szinopszis 6 példányban történõ be-
nyújtásával.

A filmterveknek játék-, dokumentum, ismeretterjesztõ film esetében egész estés, animációs
filmnél 5–25 perc hosszúságúnak kell lennie.

A pályázathoz csatolni kell:
– a forgatókönyvíró szakmai életrajzát,
– a rendezõ közremûködõi szándéknyilatkozatát és szakmai életrajzát (szerzõi mû esetén a ren-

dezõ és a forgatókönyvíró azonos).
Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat, rendezõ csak egy témához adhat közremûkö-

dõi nyilatkozatot.
Megpályázható maximális összeg: 800 000 Ft
A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerzõdés aláírását követõen történik, a további ösz-

szeg utalásának feltétele a benyújtott forgatókönyv színvonalának függvénye.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11000022

77..  AAllkkoottóóii  ttáámmooggaattááss  aa  mmaaggyyaarr  iissmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  ffiillmmeekk  tteelljjeess  kköörréétt  mmaaggáábbaa  ffooggllaallóó
eelleekkttrroonniikkuuss  sszzaakkkkaattaallóógguuss  tteerrvveezzeettéénneekk  eellkkéésszzííttéésséérree

Pályázatot nyújthat be a szakkatalógus-készítés területén jártassággal bíró szakember. Az elõze-
tes kutatáson alapuló 3-4 oldalas pályázatnak tartalmaznia kell:

– a filmek teljes felderítésének, a lelõhelyek azonosításának módszerét, felhasználható bibliog-
ráfiáját,

– az elektronikus szakkatalógus (CD-rom) rendszerezési és keresési szempontjait, fõbb formai
és mûködési  jellemzõit,

– az elkészítéshez szükséges idõráfordítást, és részletes költségtervezetét.
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Megpályázható maximális összeg: 1 000 000 Ft.
A megítélt támogatásért a pályázónak egy, kb. 50 filmet tartalmazó CD-rom részletes leírását

példatárszerûen elkészítve kell benyújtania. A leírásnak példatár nélkül 20-25 oldal terjedelmûnek kell
lennie.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerzõdés aláírását követõen történik, a további ösz-
szeg utalásának feltétele a benyújtott szakmai anyag színvonalának függvénye.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11000022

88..  MMeegghhíívváássooss  ppáállyyáázzaatt  aa  MMaaggyyaarr  FFiillmmiinnttéézzeett  rréésszzéérree  aa  mmaaggyyaarr  nneemmzzeettii  ffiillmmkkiinnccss
mmeeggmmeennttéésséérree

A kollégium meghívja a Magyar Filmintézetet magyar filmek felújítására.
A pályázathoz csatolni kell a felújítandó magyar filmek listáját és tételenkénti költségvetését.
A pályázható támogatás összege: 15 000 000 Ft

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11001111

A pályázatok

2004. március 8-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf.: 8.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pá-
lyázati témához adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a
költségvetéshez szükséges betétlappal – 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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. 

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
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tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ –bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

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 alapján –
a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként, a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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 értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

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

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl–csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Mozgókép Szakmai Kollégium
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AA  MMÚÚZZEEUUMMII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Múzeumi Szakmai Kollégium 2004-ben az aláírt múzeumi szakmai feladatok támogatására
hirdet pályázatot érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális intézmények részére:

11..  KKiieemmeellkkeeddõõ  jjeelleennttõõssééggûû,,  22000055..  jjúúnniiuuss  3300--iigg  mmeeggnnyyííllóó  kkiiáállllííttáássookk  ééss  aa  hhoozzzzáájjuukk
kkaappccssoollóóddóó  kkiiaaddvváánnyyookk  mmeeggvvaallóóssííttáássáárraa..

A pályázathoz csatolni kell:
– a kiállítás megnyitásának és zárásának idõpontját,
– kiállítási tématervet vagy forgatókönyv-vázlatot.

Támogatás kérhetõ:
– installációra,
– szállítási költségre,
– szakmai anyagköltségre,
– nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

= szöveg-, képbevitelre (írás, szkennelés),
= kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
= képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúrára

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, le-
mezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás).

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22330066

22..  GGyyûûjjtteemméénnyyggyyaarraappííttáássrraa,,  eellssõõssoorrbbaann  aa  nneemmzzeettii  kkuullttuurráálliiss  öörröökksséégg  vveesszzééllyyeezztteetteetttt
eemmlléékkeeiinneekk  mmeeggmmeennttéésséérree..

A régészeti feltárások költségeit a kollégium nem támogatja.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22330099

33..  ÁÁlllloommáánnyyvvééddeelleemmrree  ((áállllaaggvvééddeelleemm,,  pprreeppaarráállááss,,  kkoonnzzeerrvváállááss,,  rreessttaauurráállááss,,  mmûû--
ttáárrggyyvvééddeellmmii  sszzeemmppoonnttbbóóll  rreennddkkíívvüüll  iinnddookkoolltt  mmûûttáárrggyymmáássoollááss  ssttbb..))..

A pályázathoz részletes szakmai-restaurálási tervet kell csatolni.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22331111
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44..  AA  mmúúzzeeuummookkbbaann  õõrrzzöötttt  sszzeelllleemmii  ééss  ttáárrggyyii  öörröökksséégg  ttuuddoommáánnyyooss  ééss  mmuuzzeeoollóóggiiaaii
ffeellddoollggoozzáássáánnaakk  ttáámmooggaattáássáárraa  (gyûjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok,
az adott múzeum által szervezett tudományos tanácskozás anyagának, valamint a
múzeumi szakmai terület mûködéséhez kapcsolódó elemzõ kutatások megjelenteté-
se).

A pályázathoz csatolni kell:
– a munka szinopszisát, részletezett tartalomjegyzékét,
– a kötet tervezett megjelenési példányszámát, ívszámát.

Támogatás kérhetõ:
– nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

= szöveg-, képbevitelre (írás, szkennelés),
= kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
= képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
= korrektúrára

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, le-
mezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás).

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22331122

A pályázatokhoz a mûködési engedélyek másolatait csatolni kell minden altéma esetében.

A pályázatok

2004. március 17-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pá-
lyázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, il-
letve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, il-
letve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pá-
lyázatok 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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.
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Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben min-
den kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a
könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni
és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
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 alapján –
a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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 értesítés 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.

Múzeumi Szakmai Kollégium
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AAZZ  IIPPAARRMMÛÛVVÉÉSSZZEETTII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparmûvészek szak-
mai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megõrzésére, azok
népszerûsítésére. A pályázatokat a 2004. március 1.–2005. március 1. között megvalósuló pályázati
célra lehet benyújtani.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar iparmûvészet jelenének és múltjának kutatására,
elemzésére, valamint az EU-csatlakozással kapcsolatos szakmai rendezvények támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

11  KKiiáállllííttáássookk  mmeeggrreennddeezzéésséérree  ééss  kkaattaallóógguussookk  kkiiaaddáássáárraa

A magyar iparmûvészet területein hazai és nemzetközi, csoportos és egyéni kiállításokra, vala-
mint az ezekhez kapcsolódó katalógusok és kiadványok megjelentetésére. Pályázatot a kiállítást ren-
dezõ szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

A támogatás útiköltségre, szállásra, terembérletre, standbérleti díjra, területfoglalási díjra, al-
kalmazott installációra, szakmai anyagköltségre, biztosításra, szállításra, rendezés honoráriumára, re-
gisztrációs költségre, részvételi díjra kérhetõ.

Katalógus és kiadvány megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költségjogcímeket támo-
gatja:

Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés,
csomagolás).

CD-n történõ megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra
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– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége) (floppy,
CD), borító-elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás).

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11770066

22..  SSzzaakkmmaaii  rreennddeezzvvéénnyyeekk  mmeeggvvaallóóssííttáássáárraa

Magyarországon és külföldön tartandó mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzé-
sek, konferenciák megrendezésére.

Pályázatot rendezõ szerv vagy magánszemély nyújthat be.
Támogatás elõadói tiszteletdíjra, azok járulékaira, úti- és szállásköltségre, nevezési és részvéte-

li díjra, terembérre, valamint az elõadásokhoz felhasználni kívánt szakmai anyagköltségre kérhetõ.
A pályázathoz csatolni kell az esemény részletes programját. A Magyarországon tartandó prog-

ramok pályázataihoz mellékelni kell a nemzetközi hírû mûvész, mûvésztanár részvételi nyilatkozatát.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11770044

33..  SSzzaakkiirrooddaalloomm  mmeeggjjeelleenntteettéésséérree

Pályázni lehet az iparmûvészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok (pld. szak-
könyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésére.

A pályázathoz mellékelni kell nyomdai árajánlatot, valamint a mû legfeljebb 5 oldalas bemuta-
tását.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés,
csomagolás).

CD-n történõ megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra
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– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége) (floppy,
CD), borító-elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás).

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11771122

44..  AA  kkoorrttáárrss  mmaaggyyaarr  iippaarrmmûûvvéésszzeettii  ggyyûûjjtteemméénnyyeekk  ggyyaarraappííttáássáárraa

Pályázatot közgyûjteményi és mûvészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be.
A pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt mûvek fotódokumentációit és mûleírásait kell

benyújtani, az alkotó nevének, a mû címének és ajánlati árának megjelölésével. A bírálat során elõnyt
élveznek a szakmai zsûri által az országos rendezvényeken díjazott mûvek.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11770099

55..  EEggyyhháázzmmûûvvéésszzeettii  ééss  ttöörrttéénneellmmii  iippaarrmmûûvvéésszzeettii  aallkkoottáássookk  rreessttaauurráálláássaa

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkezõ, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak
be. Pályázni egyházmûvészeti és történelmi alkotások restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók fi-
gyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárá-
sára vonatkozó NKÖM 16/2001. (X. 18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályá-
zathoz csatolni kell.

A támogatás a restaurálás költségére (restaurálási tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás)
kérhetõ.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11771111

66..  MMûûvvéésszztteelleeppeekkeenn  vvaallóó  rréésszzvvéétteellrree

Pályázni lehet magyarországi és külföldi mûvésztelepeken, alkotómûhelyekben való részvétel-
re. Pályázatot csak magánszemélyek nyújthatnak be.

A támogatás mûterembérleti díjra, szállás- és útiköltségre, égetési költségre, valamint anyag- és
eszközköltségre kérhetõ.

A pályázathoz csatolni kell a mûvésztelep, alkotómûhely befogadó nyilatkozatát a részvételi
idõpont pontos megjelölésével.

A támogatott mûvészeknek munkájuk befejeztével az elkészült munkáról fotódokumentációt
kell csatolniuk szakmai beszámolójukhoz, amelynek tartalmaznia kell a mûvésztelepi, alkotómûhelyi
tevékenység részletes leírását is.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11771166

77..  AAllkkoottóóii  ttáámmooggaattáássrraa

Pályázat nyújtható be a magyar iparmûvészet hagyományainak és jelenkori törekvéseinek
elemzése és feldolgozása, szakirodalom (XX. századi kiemelkedõ monográfiák, tanulmányok, kritikai
mûvek) megírása céljából. A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát,
illetve a megjelentetni kívánt képanyaggal kapcsolatos javaslatait. A kollégium a vállalt téma megírá-
sához legfeljebb 1 éves idõtartamra havi 60 ezer forint alkotói támogatást biztosít. A támogatottak a
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munka végeztével kötelesek a kézirat egy példányát szakmai beszámolójukhoz csatolni. Pályázatot ki-
zárólag csak magánszemély nyújthat be, minden esetben magyarországi jogi személyiséggel rendel-
kezõ pénzügyi lebonyolító közremûködésével/megjelölésével.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11770022

88..  TTeecchhnniikkaaii--tteecchhnnoollóóggiiaaii  eesszzkköözzffeejjlleesszzttééss

Támogatás kérhetõ korszerû technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anya-
gok, eszközök finanszírozására. A pályázathoz árajánlatot kell csatolni a megvásárolni kívánt eszköz-
rõl, anyagról. Pályázatot mûvészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ mûvészeti
társadalmi szervezetek, folyamatosan, illetve idõszakosan mûködõ alkotómûhelyek nyújthatnak be.

A pályázóknak 50%-os önrészt kell vállalniuk, és az errõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csa-
tolni kell. Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11770055

99..  ÚÚjj  iippaarrmmûûvvéésszzeettii  aallkkoottáássookk  llééttrreehhoozzáássáárraa

A pályázathoz benyújtandó a szakmailag megítélhetõ részletes munkaterv a kivitelezés idõtar-
tamának megjelölésével. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásról
készült dokumentációt csatolni. Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be.

A támogatás az alkotás létrehozásához szükséges szakmai anyagköltségre kérhetõ.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11771177

1100..  AA  mmaaggyyaarr  iippaarrmmûûvvéésszzeett  nneemmzzeettkköözzii  sszzaakkmmaaii  sszzeerrvveezzeetteekkbbeenn  vvaallóó  jjeelleennllééttéénneekk
bbiizzttoossííttáássáárraa..

– Pályázatot a nemzetközi iparmûvészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2004.
évi tagdíjbefizetés támogatására.

– A pályázathoz csatolni kell a tagság-, valamint a 2003. évi tagdíjbefizetés igazolását.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11773333

A pályázatok

2004. március 18-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok 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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben min-
den kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a
könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni
és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
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 alapján –
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 vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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 értesítés 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.

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
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AAZZ  NNKKAA  AAKKTTUUÁÁLLIISS  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAAII

KKoollllééggiiuumm BBeeéérrkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra február 16.

Kultúra és Turizmus február 17.

Zene február 19.

Fotómûvészet február 23.

Építõmûvészet március 1.

Színház március 3.

Mozgókép március 8.

Múzeum március 17.

Iparmûvészet március 18.

A fenti pályázati felhívásokról az alábbi helyeken található részletes információ: 
az NNKKAA  hhoonnllaappjjaa:: www.nka.hu Pályázatok menüpont / Aktuális pályázatok 

az NNKKAA  IIggaazzggaattóóssáággáánnaakk  üüggyyffééllsszzoollggáállaattii  iirrooddáájjaa::
telefon: 06 (1) 351-5461, fax: 342-8703
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