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A KULTÚRA ÉS TURIZMUS
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA*

A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a
Budapesti Kulturális Obszervatórium

számára az alábbi kutatási témában:

A kormányzati támogatás-politika megalapozásához a fesztiválok, nagyrendezvények,
programsorozatok minõsítésére, értékelésére szolgáló egységes szempontrendszeren alapuló
modell kidolgozásának elkészítésére, és a modellterv legalább 10 konkrét, a 2004 év során meg-
valósuló kulturális fesztiválon, programsorozaton való tesztelésére. A tesztelés alá vont fesztivá-
lok, programsorozatok közül legalább 3 a balatoni régióban valósuljon meg.

Altéma kódszáma: 7281

A kutatás célja egy olyan folyamatosan mûködtethetõ monitoringrendszer kialakítása, amely
a) megalapozza és átláthatóvá teszi az öszkormányzati forrásokkal kapcsolatos döntéseket, mert fej-
lesztési program részeként értelmezi azokat, a korábbi kulturális turisztikai forráskihelyezési gyakor-
lat elemzésével,

b) számszerûsíti, ezáltal összehasonlítóvá teszi a programok mûvészeti, társadalmi és gazdasá-
gi (turisztikai) határait,

c) a pályázati kiírások tematikus rendszerével a fesztiválok, rendezvények, programsorozatok
hatását a régiók, kistérségek számára értelmezhetõvé teszi,

d) objektívabbá, szakmailag megalapozottabbá teszi a pályázati döntéseket.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– szállásköltségre,
– útiköltségre,
– bérleti díjra,
– kérdõívek elõállítási költségére,
– kérdõívek lekérdezésének költségeire,
– a kérdõívek feldolgozásához szükséges költségekre,
– a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére.
A fenti költségnemektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell.

A pályázónak a felmérés eredményeként le kell adnia egy általa kialakított és javasolt moni-
toringrendszert, amely a pályázati célban részletezett szempontoknak megfelel és amelynek használa-
ti utasításában a monitoringrendszer mûködési sajátosságait leírja. Meg kell fogalmaznia továbbá a
tesztelt kulturális programokra vonatkozó megállapítások gyakorlati bemutatását, az eredményeinek
kiértékelését.

* A kollégium a pályázót értesítette, a felhívást információképpen közöljük
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A pályázatok

2004. augusztus 13-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 adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költség-
vetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadásakor be kell nyújta-
nia jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Ha a
pályázónak a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázata és azt
követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól
mentesül.

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.) 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, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. 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 átalánydíjként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 15 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.

Kultúra és Turizmus
Ideiglenes Szakmai Kollégium



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 1013

A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA*

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja az aláb-
bi országos hatáskörû népmûvészeti társadalmi szervezeteket

Martin György Néptáncszövetség
Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség

Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége
Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület

Táncház Egyesület
Vass Lajos Népzenei Szövetség

Kutatásra, tanulmánykészítésre

Altéma kódszáma: 1981

Az élõ népmûvészet átfogó vizsgálata a Kárpát-medencei magyarság és a hazai nemzetiségek körében,
egységesen felmért adatbázisra épített tanulmány elkészítésére. Az adatgyûjtést mind a hat szervezet a saját
szakmai területén végzi. Az eredmények egységes tanulmányba foglalását, amelyet szakmai beszámolóként
kell benyújtani a szerzõdésben meghatározott határidõre, a Martin György Néptáncszövetség készíti el.

Támogatás kérhetõ:
– szakmai tanácsadás tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– szakértõi munka tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– adatgyûjtési munka tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– Internet-hozzáférés kiépítési költségeire (hardver, szoftver, munkadíj),
– Internet-elõfizetésre (a felmérés idõszaka alatt),
– utazási költségre,
– szállásköltségekre.

Az elnyerhetõ vissza nem térítendõ támogatás legmagasabb összege pályázónként 1 800 000 Ft,
a Martin György Néptáncszövetség esetén 3 000 000 Ft

Tervezett keret: 12 000 000 Ft

A pályázatok

2004. szeptember 6-ig beérkezõen

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

* A kollégium a pályázót értesítette, a felhívást információképpen közöljük
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Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott adatlapján lehet. Az adatlapokat csak

pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pá-
lyázatok érvénytelenek!

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

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.) 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, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el
átalánydíjként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 10 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 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.

Népmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

1. Országos és regionális mûkedvelõ mûvészeti találkozók, rendezvények támo-
gatására

Altéma kódszáma: 2007

Pályázat nyújtható be a 2005. február 1.–2005. június 30. között megrendezésre kerülõ, több in-
tézmény és szervezet együttmûködésével megvalósuló programokra.

Pályázhatnak:
– országos megyei és városi közmûvelõdési intézmények,
– alaptevékenység szerint közmûvelõdési célú országos vagy megyei hatókörû civil szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes megvalósítási tervezetet, ütemezést, a rendezvény tervezett idõpontját, helyét,
– a teljes bekerülési költség 30%-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– több rendezvény esetén rendezvényenkénti részletes költségvetést,
– országos, megyei hatókörû civil szervezet esetén a felelõs szakmai lebonyolító önéletrajzát.

Támogatás kérhetõ:
– szállásköltségre,
– csoportos étkeztetésre,
– tiszteletdíjakra és járulékaira,
– utazás, szállítás költségeire,
– PR-költségekre,
– bérleti díjakra.
A kollégium hivatásos produkciók költségeit nem támogatja.
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, de a pályázat több esemény támogatására is vonat-

kozhat.

2. Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre

Altéma kódszáma: 2005

Pályázat nyújtható be a közmûvelõdési intézmények és közmûvelõdési tevékenységet végzõ
nonprofit szervezetek, minõségi munkájának javítását közvetlenül szolgáló szakmai eszközfejlesztés-
re, mûködõképességük helyreállítására.

Pályázhatnak:
– a települési önkormányzat, amennyiben az általa fenntartott közmûvelõdési intézmény nem

önálló jogi személy, vagy a feladatot közmûvelõdési megállapodás alapján láttatja el,
– önálló jogi személyiséggel rendelkezõ közmûvelõdési intézmény,
– 3 éve folyamatosan mûködõ – kizárólag közmûvelõdési célú – bejegyzett nonprofit szervezet
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A pályázathoz csatolni kell:
– az eszközfejlesztés részletes szakmai indokolását, a fejlesztéssel megvalósítható tevékenység

részletes bemutatását,
– a teljes bekerülési költség 30%-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a beszerzendõ eszközök listáját tételesen árral együtt,
– a pályázó 2003. évi OSAP 1438. számú statisztikai jelentését.

Nem kérhetõ támogatás általános berendezési tárgyakra (pl.: bútorzat), valamint viselet, jelmez,
díszlet, kellék vásárlására. A támogatás rezsi jellegû kiadásokra nem használható fel.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be technikai eszközfejlesztésre, ennek keretében
azonban több eszköz beszerzésére vagy helyreállítására is kérhetõ támogatás. Saját kivitelezés helyre-
állítás esetén csak az anyagköltségre igényelhet támogatás.

A megpályázható összeg felsõ határa pályázatonként 1 000 000 Ft.
A pályázónak a támogatási összeg és az önrész felhasználását az elszámolás során utólag, szám-

lamásolatokkal együttesen igazolni kell.
A pályázatok elszámolásnak esedékessége legkésõbb a szerzõdéskötést követõ 5. hónap.

A pályázatok 

2004. szeptember 21-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 adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költség-
vetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie a részben önállóan gazdálkodó költségve-
tési 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 pályázó-
nak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mel-
lékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy ame-
lyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt kö-
vetõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól men-
tesülnek.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 1017

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.) 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, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. 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 átalánydíjként a támogatás ter-
hére.

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.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény alapján, az e
törvényben meghatározott közvetlen és közvetett támogatásban csak a Nemzeti Filmiroda által nyil-
vántartásba vett személyek és szervezetek részesülhetnek, amennyiben megfelelnek e törvény rendel-
kezéseinek. A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülõ filmalkotások elõállítá-
sára, terjesztésére és archiválására, valamint a magyarországi filmterjesztésre terjed ki. Döntés elõtt a
Kollégium ellenõrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban 14. § (3):
a) akit a Nemzeti Filmiroda nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,
b) akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,
c) aki a vonatkozó jogszabályok szerinti köteles példány szolgáltatási kötelezettségének nem

tett eleget,
d) aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámo-

lását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fi-
zetési kötelezettséggel rendelkezik,

e) az a szervezet, amelynek vezetõ tisztségviselõi, vagy tulajdonosai között olyan személy van,
aki a támogatási igény benyújtását megelõzõ három évben olyan szervezet vezetõ tisztségviselõje volt,
amely a vezetõ tisztségviselésének idõtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással, a támogatóval
szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el.

f) az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény
benyújtását megelõzõ három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem
számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

g) aki ellen csõd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának, azon szervezetek, illetve intézmények
esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve közgyûjteményi feladataik ellátása érdekében
végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgókép szakmai tárgyú közgyûjtemé-
nyeket.

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2004. II. félévben az alábbi témákra:

1. Regisztrált vidéki mozik új szabvány szerinti hangleolvasás rendszerének
modernizálására, cseréjére

Altéma kódszáma: 1005

Miután a világszabvány változása miatt 2005. január 1-jétõl a magyar mozi park alkalmatlanná
válik a kópiák vetítésére, csak a szakma minden szereplõjének összefogásával lehet a problémát hat
hónap alatt – részben – megoldani. Ennek érdekében az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiuma saját
keretébõl pályázatot hirdet a meglévõ hanglámpák vöröslézer diódás hanglámpára történõ cseréjére.

A pályázat feltétele:
– a fenntartó nyilatkozata a mozi jelenlegi és 2006. 12. 31-ig történõ folyamatos mûködésérõl,
– a pályázónak a program megvalósításához 50% önrészt kell vállalnia, amelyrõl a támogatás

összegével együttesen kell elszámolnia.
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Pályázni kizárólag:
– vöröslézer diódás hanglámpa vásárlására és beszerelésére lehet.
A pályázó a teljes munkavégzésrõl köteles elszámolni.
A tervezett felosztható összeg: 20 millió Ft.

2. Filmes rendezvényekre

Altéma kódszáma: 1007

Támogatásban részesülhetnek a 2004. 09. 01.–2005. 02. 28. között a filmmûvészeti értékek nép-
szerûsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli magyar és regionális jellegû filmes rendez-
vények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezõi.

Pályázni lehet:
– tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
– terembérletre,
– technikai eszközbérlésre,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– szállítási költségre,
– nyomdaköltségre,
– reklám és propagandaköltségre.
A pályázathoz csatolni kell a szervezõk által korábban (2003. évben illetve 2004. I. félévben)

megtartott, az NKA által támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatott-
ságra és a sajtóvisszhangra.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhetõ.

3. Filmek forgalmazási feltételeinek támogatására a Magyarországgal szom-
szédos országokban

Altéma kódszáma: 1031

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

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

datervét. A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerzõdésben megjelölt idõpontban, 50%-át utólag, az
elõadások megtartásának igazolása után veheti igénybe.
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4. Vidéki art – mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

Altéma kódszáma: 1033

Tájékoztató kiadványokra, helyi reklámra pályázhatnak a regisztrált vidéki art-mozik a mozgó-
képkultúra megismertetésére, fejlesztésére, környezetük sajátosságait figyelembe véve.

Pályázni lehet:
– nyomdaköltségre,
– reklámköltségre.

5. Magyar filmek külföldre juttatási feltételeinek javítására

Altéma kódszáma: 1071

A magyar filmek külföldön történõ megismertetéséhez szükséges idegen nyelvre feliratozott di-
gitális, vagy mágneses hordozók elkészítésére, pályázhatnak filmprodukciós vállalkozások, filmfor-
galmazók.

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

6. A legjobbnak ítélt játékfilmtervek gyártás-elõkészítésére és gyártására

Altéma kódszáma: 1061

A támogatásra azoknak a filmeknek elõállítói pályázhatnak, amelyek az NKA szakmai kollégi-
umának 2004. I. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek, és 2004. szep-
tember 1-jéig a forgatókönyvet bírálatra leadták.

A pályázathoz benyújtandó:
– 5 pld. forgatókönyv (minden példányon feltüntetve a film elõállítójának neve),
– a rendezõ szakmai életrajza,
– a tervezett film részletes költségvetése, elõkészítési költségvetése, azon belül jogcímenként

feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összege,
– finanszírozási terv,
– gyártási ütemterv (idõpontokkal).
A kollégium a színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterveknek ítéli oda a támogatást, a film

elõkészítésére és a gyártás beindítására abban az esetben, ha a film elkészítésének egyéb feltételeit biz-
tosítottnak látja.
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Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak témához rendelt betétlappal és a felhí-
vásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

A megpályázható gyártási támogatás maximális összege filmenként 30 millió Ft.

7. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemet a Film- és Televízió Tanszékén
készülõ vizsgafilmek támogatására.

A pályázathoz csatolni kell:
– a vizsgafilmek forgatókönyvét, illetve dokumentációját,
– a Film és Televízió Tanszék vezetõjének, vagy helyettesének írásos javaslatát.

Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját VHS-
kazettán.

A megpályázható támogatás összesen: 9 millió Ft.

8. Meghívásos pályázat a Magyar Iparmûvészeti Egyetem Vizuális Kommuni-
káció Tanszéke végzõs animáció és videó szakos hallgatói diplomafilmjeinek tá-
mogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Magyar Iparmûvészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke
végzõs animáció- és videó szakos hallgatóit diplomafilmjük elkészítésének támogatására.
Az Animáció szakos hallgatók pályázhatnak:

– anyagköltségre,
– számítógép bérleti díjra,
– operatõri tiszteletdíjra és annak járulékaira.

A videó szakos hallgatók pályázhatnak:
– forgatási munkákra,
– kamerabérlésre,
– utómunkára.

A pályázat elbírálásához be kell nyújtani:
– a diplomafilm forgatókönyvét,
– a konzulens tanár véleményét.
A pályázat pénzügyi lebonyolítójaként az Animációs Diplomafilm Megvalósításáért Alapít-

vány kérhetõ fel.
A tervezett felosztható összeg: 5 millió Ft.
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9. A legjobbnak ítélt dokumentumfilmtervek gyártására

Altéma kódszáma: 1072

A támogatásra azoknak a filmeknek elõállítói pályázhatnak, amelyek az NKA szakmai kollégi-
umának 2004. I. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek, és 2004. szep-
tember 1-jéig a forgatókönyveket (a dokumentumfilm tervezett szerkezetét és a megvalósítás meneté-
nek részletes leírását) bírálatra leadták.
A pályázathoz benyújtandó:

– 5 pld. forgatókönyv (minden példányon feltüntetve a film elõállítójának neve),
– a tervezett teljes film részletes költségvetése, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól

igényelt támogatás összege,
– finanszírozási terv,
– gyártási ütemterv (idõpontokkal).
A kollégium a színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterveknek ítéli oda a támogatást, a film

gyártására, abban az esetben, ha film elkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja. Elõnyt élvez-
nek azok a pályázók, akik dokumentálni tudják a film elõkészítésének elõrehaladtát (interjúk, helyszí-
ni szemle, fotók, max. 10 perces terjedelmû DEMO).

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhí-
vásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

A megpályázható gyártási támogatás maximális összege filmenként 5 millió Ft.

10. Animációs filmek készítésének gyártási támogatására

Altéma kódszáma: 1073

A támogatásra azoknak a filmeknek elõállítói pályázhatnak, amelyek az NKA szakmai kollégi-
umának 2003. II. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek, és 2004. szep-
tember 1-jéig a bírálatra leadták.

A pályázathoz benyújtandó:
– 5 pld. képes forgatókönyv (story board) és figuratervek, (minden példányon feltüntetve a film

elõállítójának neve),
– a tervezett film részletes költségvetése, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igé-

nyelt támogatás,
– finanszírozási terv,
– gyártási terv (idõpontokkal).
– a film elõállítójának szerzõdése vagy elõszerzõdése a film rendezõjével és forgatókönyvírójával.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhí-
vásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

A megpályázható gyártási támogatás maximális összege filmenként 10 millió Ft.
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A pályázatok 

2004. szeptember 27-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költség-
vetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi és/vagy személyi 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 Kötelespéldány Osztályá-
ról (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.) 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, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. 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 átalánydíjként a támogatás ter-
hére.

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-
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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.

Mozgókép Szakmai Kollégium



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 1025



1026 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 1027

A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet független, hivatásos, alternatív tánc-
mûvészek, tánccsoportok részére 2004. szeptember 1.–2005. augusztus 31. között megvalósuló prog-
ramok támogatására az alábbi 4 pontban meghatározott témakörökben:

1. Független alkotók új produkcióinak megvalósítására, vagy felújítására

Altéma kódszáma: 1534

Pályázni lehet: díszletre, jelmezre, tiszteletdíjra és annak járulékaira, promóciós-, valamint rek-
lám- és propagandaköltségre.

Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályázatok:
– melyekben szereplõ produkció kísérleti jellegû, új értékeket kíván felmutatni;
– melyekben szereplõ produkció alkotói és elõadói szakirányú végzettséggel (szakképesítés, fõ-

iskolai képesítés) rendelkeznek;
– melyekben szereplõ produkció alkotói és elõadói sikerekkel szerepeltek hazai és külföldi fesz-

tiválokon, versenyen vagy egyéb megmérettetés során.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevõinek szakmai életrajzát,
– referenciákat.

2. Workshopok rendezésére

Altéma kódszáma: 1525

Pályázni lehet: tiszteletdíjra és annak járulékaira, útiköltségre, szállásköltségre, promóciós, va-
lamint reklám- és propagandaköltségre.

Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a programok, melyek esetében:
– az oktatók szakmai rangja biztosítva látszik;
– nagyobb létszámú résztvevõvel számolhatnak.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– a meghívott oktató(k) vagy alkotó(k) szakmai életrajzát,
– a várható résztvevõkre vonatkozó információkat.

3. Független alkotók meglévõ produkcióinak bel- és külföldi forgalmazására

Altéma kódszáma: 1523

Pályázni lehet: tiszteletdíjra és azok járulékaira, útiköltségre, szállásköltségre, szállításra,
promóciós, valamint reklám- és propagandaköltségre.
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Az elbírálás során elõnyt élvez az a program, amely 
– belföldi meghívás esetén: ifjúsági, vagy gyermek közönség elõtt kerül bemutatásra,
– rangos szakmai fesztiválon, versenyen kerül bemutatásra.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– a meghívó fél megadott idõpontra szóló felkérését;
– fesztivál, verseny esetében rövid ismertetõt a rendezvényrõl.

4. Független mûvészek táncszakmai továbbképzésére

Altéma kódszáma: 1504

Pályázni lehet: útiköltségre és szállásköltségre.

Az elbírálás során elõnyt élvez az a pályázó, aki
– a hazai képzési kínálatban hiányként jelentkezõ szakirányban kívánja tudását fejleszteni;
– a nemzetközileg elismert szakember(ek) által kívánja tudását fejleszteni;
– alkotói mûhelymunkában vesz részt;
– aki már rendelkezik szakirányú végzettséggel vagy képesítéssel.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– a hivatalos, megadott idõre szóló felkérést, illetve visszaigazolt jelentkezést;
– rövid információt a képzést nyújtó oktató(k)ról és a szakirány(uk)ról;
– rövid tájékoztató a képzés tervezett módszerérõl
– rövid szakmai önéletrajzot.

Nem pályázhatnak azok a társulatok, melyek 2004-ben mûködésükhöz, fenntartásukhoz 4 mil-
lió Ft-ot meghaladó állami vagy önkormányzati támogatásban részesültek. Kérjük mellékelni a nyilat-
kozatot, hogy ilyen támogatásban nem részesült.

Jelen kiírás keretén belül egy pályázó csak egy témakörben adhat be pályázatot.
A pályázatonként igényelhetõ összeg maximálisan 400 000 Ft lehet.

A pályázatok 

2004. szeptember 27-ig beérkezõen

nyújthatóak be 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 adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költség-
vetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi és/vagy személyi 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 utca 20–22.) 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, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. 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 átalánydíjként a támogatás ter-
hére.

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.

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Kollégium pályázatot hirdet 2004. II. félévében az alábbi témakörökre:
A pályázatok megvalósításának idõtartama: 2004. október 1–2005. október 31.

1. Könyvtári dokumentumok állományvédelmére

Altéma kódszáma: 2111

Pályázhatnak:
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak, egyházi könyvtárak, közoktatási és

felsõoktatási intézmények könyvtárai. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat
be pályázatot.

Támogatás kérhetõ:
1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálására.

A pályázathoz csatolni kell:
– a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, mûvészeti, kutatási jelentõségét,
– a restaurálási munka rövid ismertetését,
– az egyes mûvekre vagy az összevontan kezelhetõ mûvek csoportjának restaurálására vonatko-

zó árajánlatot (amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidõ-ráfordítást és a dokumentumok elké-
szülésének idõbeli ütemezését),

– a kiválasztott restaurátor-szervezet által közgyûjtemény számára korábban végzett referen-
ciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról in-
formációt adó személy nevét,

– 30%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 700 ezer Ft-ig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 20 millió Ft

1.2. Muzeális gyûjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertõtlenítés,
bõrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).

A pályázathoz csatolni kell:
– a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,
– a 30%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió Ft-ig kérhet támogatást.
Tervezett keret, 15 millió Ft

1.3. Könyvtári dokumentumok újrakötésére pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek köté-
szeti szakmûhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkezõ alkalmazott, megfelelõ gépesítettség) ren-
delkeznek.
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Támogatás kérhetõ:
– kötészeti szakmai anyag vásárlására,
– 50 ezer Ft alatti kötészeti eszközök beszerzésére.
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának leg-

feljebb 50%-át használja saját állományvédelemre, a másik 50%-át más könyvtár állományának újra-
kötésére fordítja. Errõl a szakmai beszámoló keretében számot kell adnia.

A pályázathoz csatolni kell:
– a kedvezményezett könyvtárakat nevesítõ kötési tervet, amely tartalmazza, hogy a megpályá-

zott anyagból milyen méretû és mennyiségû dokumentumkötés készül el, 
– 30%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft-ig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 15 millió Ft

2. Hagyaték feltárására elektronikus formában

Altéma kódszáma: 2120

Pályázati támogatás kérhetõ tudományos, mûvészeti, irodalomtörténeti szempontból kiemelke-
dõen értékes hagyaték elektronikus feltárására.

Pályázatot nyújthatnak be:
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ, egyházi könyvtárak, fõiskolai könyvtárak, szak-

könyvtárak, megyei könyvtárak. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pá-
lyázatot.

A pályázathoz csatolni kell:
– a hagyaték származását,
– összetételét,
– értékeinek kiemelését,
– nagyságrendjét bemutató rövid leírást,
– 25%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és járulékaira.

Egy tétel elektronikus feldolgozására legfeljebb 350 Ft-ot és annak járulékát lehet tervezni.
Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft támogatást kérhet.
Tervezett keret: 30 millió Ft.

3. Szakmai programokra, továbbképzésekre

Altéma kódszáma: 2104

Pályázat nyújtható be szakmai programok, rövid (1–3 nap) továbbképzések megszervezésére,
amelyek célja a szakma aktuális kérdéseinek megvitatása, feldolgozása.
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Pályázhatnak: 
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ könyvtárak, felsõfokú könyvtáros képzõ intézmé-

nyek, országos könyvtáros szakmai szervezetek. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartó-
ja nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:
– a részletes programot és tematikát, valamint meg kell jelölni a résztvevõk körét, várható számát,
– elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik bevonják a határon túli magyar könyvtárosokat is,

illetve a kistelepülések könyvtáraiban dolgozók számára szerveznek szakmai programot, továbbképzést.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és járulékaira,
– rendezvényköltségre (terembérlet, eszközhasználat, oktatási segédanyag elõállítása),
– propagandaköltségre (fotó, video, hangfelvétel munkadíjára, illetve anyagköltségére),
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– szervezett étkezésre.

Egy pályázó legfeljebb 500 ezer Ft támogatást kérhet.
Tervezett keret: 22 millió Ft

4. Gyermekprogramokra

Altéma kódszáma: 2108

Pályázat nyújtható be olyan könyvtári gyermekprogramra, amely alapvetõen a gyerekek jövõjét
építõ foglalkozássorozat. Középpontjában a gyerekek önálló tájékozódása, ismeretszerzése, viselke-
déskultúrája, a kiscsoportos munka ismereteinek elsajátítása áll.

Pályázhatnak:
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ könyvtárak. Elõnyben részesülnek a több könyvtár

összefogásával létrejövõ programok.
A kuratórium elõadómûvészek, írók-költõk, szakemberek meghívását csak a foglalkozássorozat

szerves részeként támogatja, önálló programként nem.

A pályázathoz csatolni kell:
– a foglalkozássorozat tervezetét, amely tartalmazza az idõpontokat és a tematikát.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és járulékra,
– terem és eszközhasználatra,
– utazási költségre,
– csoportos étkezésre,
– anyagköltségre (gyermekfoglalkozások anyaga, CD, DVD, videokazetta, hangkazetta).

Egy pályázó legfeljebb 500 ezer Ft támogatást kérhet. 
Tervezett keret: 15 millió Ft
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A pályázatok 

2004. szeptember 30-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 adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költség-
vetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi és/vagy személyi 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 Kötelespéldány 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 utca 20–22.) 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, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. 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 átalánydíjként a támogatás ter-
hére.
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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.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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AZ NKA PÁLYÁZATI NAPTÁRA – 2004/II. FÉLÉV

Szakmai kollégium Beérkezési határnap

Közkultúra Informatika Ideiglenes július 12.

Színházi július 15.

Kultúra és Turizmus Ideiglenes (meghívásos) augusztus 13.

Iparmûvészeti augusztus 25.

Népmûvészeti (meghívásos) szeptember 6.

Építõmûvészeti szeptember 9.

Szépirodalmi szeptember 13.

Zenei szeptember 15.

Képzõmûvészeti szeptember 15.

Kultúra 2000 Ideiglenes szeptember 15.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra szeptember 20.

Közmûvelõdési szeptember 21.

Mozgókép szeptember 27.

Tánc szeptember 27.

Könyvtári szeptember 30.

Fotómûvészeti október 4.

Mûemléki és Régészeti október 11.

Etnikai és Kisebbségi október 18.

Levéltári október 20.

Népmûvészeti október 28.

*

Az NKA levelezési címe:
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

H–1388 Budapest, Pf.: 82
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HELYESBÍTÉS

1. számú melléklet

A JÓVÁHAGYOTT 2003. ÉVI KERET FELOSZTÁSA(!)

Állandó szakmai kollégiumok Jóváhagyott keret

10 MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 348 000 000***
13 SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM 350 000 000***
14 ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 357 000 000***
15 TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 215 000 000***
16 KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 362 000 000***
17 IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 279 000 000***
18 FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 132 000 000***
19 NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 242 000 000***
20 KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 407 000 000***
21 KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 270 000 000***
22 LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 157 000 000***
23 MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 313 000 000***
24 ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 133 000 000***
25 ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

SZAKMAI KOLLÉGIUM 306 000 000***
26 SZÉPIRODALMI 391 000 000***
Állandó szakmai kollégiumok összesen 4 262 000 000***

Miniszteri

40 MINISZTERI – NAGYRENDEZVÉNYEK 135 000 000***
41 MINISZTERI – KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK 150 000 000***
42 MINISZTERI – KIEMELKEDÕ MÛHHELYEK 40 000 000***
43 MINISZTERI – EGYÉB 1 205 000 000***
Miniszteri összesen 1 530 000 000***

Kiemelt programok

60 KULTÚRA 2000 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 100 000 000***
61 MILLENÁRIS RENDEZVÉNYEK

IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 50 000 000***
62 EU KOMMUNIKÁCIÓS IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 40 000 000***
63 KÜLHONI INTÉZMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 60 000 000***
64 MÛVÉSZETOKTATÁSI IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 15 000 000***
Kiemelt programok összesen 265 000 000***
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Programok külsõ források bevonásával

70 DIGITÁLIS MÉDIA ÉS MÛVÉSZETI 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 100 000 000***

72 KULTURÁLIS TURISZTIKA 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 100 000 000***

74 FOGYATÉKKAL ÉLÕ EMBEREKÉRT 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 10 000 000***

Programok külsõ források bevonásával összesen 210 000 000***
NKA összesen 6 267 000 000***

Megjegyzés:
* Ebbõl az összegbõl 50 M Ft az IHM hozzájárulása
**A GKM keretébõl 2003-ban átutalt összeg, felhasználása 2004-ben történik
*** Az ESzCSM hozzájárulása

(!) Az NKA Hírlevél XI. évfolyam 19. sz. (2004. augusztus 9.) 893. oldal táblázata lábjegyze-
tének csillagjegyzései a 70–72–74 kódjelzésû sorok mellõl sajnálatos módon lemaradtak. A kiegészí-
tett táblázatot ezúton közöljük. (A szerk.)
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NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM IGAZGATÓSÁGA 
1388 Budapest, Pf.: 82. 

e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu 

 Az NKA Igazgatósága tölti ki! 

A pályázat kódszáma / azonosító: __  __  __  __ / __  __  __  __ 

Oldalszám: ________ 

Pályázó megnevezése (neve): ___________________________________________ 

B E T É T L A P  
(a pályázati adatlap 6. pontjához) 

 

A KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE 
 

Kiadási jogcímek A tervezett összes költség (Ft) Az NKA-tól igényelt 
támogatás összege (Ft) 

6.1. Személyi jelleg  kiadások   

   
   
   
   
   
   

6.2. Tb-járulék   

   

6.3. Dologi kiadások   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6.4. Nagyérték  (50.000 Ft feletti) tárgyi 
eszköz beszerzése 

  

   
   
   

6.5. Mindösszesen kiadások   

_________________ 2004. _________________ 

_______________________________ 
a pályázó aláírása 
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T Á J É K O Z T A T Ó  
a Betétlap kitöltéséhez  

 
 
 
 

- Amennyiben a pályázati kiírás megjelöli a támogatás felhasználási jogcímeit, úgy - a program 
költségvetésében – az NKA-tól csak a nevesített jogcímeken igényelhet  támogatás. 

 
 

- Az igényelt támogatás összegén belül nem tervezhet  saját dolgozók munkabére! (Számlával 

sem számolható el!) 
 
 

- Nem igényelhet  támogatás építési beruházásra, épület felújítására, valamint törzst ke-, illetve 
alapt ke emelésére. Az állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (p.: posta, telefon, fax, 
fénymásolás stb.) a jóváhagyott összeg 5%-a számolható el átalánydíjként. 

 
 

- A számla ellenében tervezett személyi jelleg  kifizetések dologi kiadásoknak min sülnek. 
 
 

- Társadalombiztosítási járulék a mindenkori törvényi el írások mértéke szerint tervezend  a 
költségvetésben. 

 
 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a mellékelt költségvetésnek – jogcímenként – olyan részletesnek kell 

lenni, hogy abból a pályázat egyes önálló, lehatárolható részeihez igényelt támogatási összeg 

nagysága megítélhet  legyen! 

 
 
 
 
 
Figyelem!  
ÁFA-visszaigényl  pályázó a dologi kiadás jogcíménél felsorolt igényeket az ÁFA értéke nélkül 
köteles beállítani a költségvetésben! 
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