
AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 
Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú 
zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására.  
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
1.  Magyarországi komolyzenei hangversenyélet támogatására 
 
Pályázat témája: 1.1. Egyedi hangversenyek, vagy hangversenysorozatok megrendezése 

      1.2. Koncertszerű rendezvények megvalósítása 
 
Altéma kódszáma: 3133 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100 millió forint 
 
A pályázók köre: hangversenyrendező természetes és jogi személyek 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. május 1.–2013. június 30. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 forintot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek): 

• előadóművészi tiszteletdíjra,  
• szerzői jogdíjra,  
• kottakölcsönzésre és beszerzésre,  
• terembérletre,  
• hangszerbérletre és -hangolásra,  
• hangszerszállításra,  
• utazási költségre,  
• szállásköltségre,  
• reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).  
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A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a tervezett összköltség 50%-a lehet. Kortárs 
magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet. (Ha a 
támogatás összege eléri, vagy meghaladja a 3 millió forintot és a pályázó élni kíván a 
visszatervezés lehetőségével, úgy a visszatervezés esetében is követendő a fenti 50%-os 
támogatásra vonatkozó feltétel.) 
 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
 
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
A pályázathoz  programtervezetet kell benyújtani: 

• az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének 
leírásával,  

• a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,  
• a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,  
• a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival,  
valamint, 
• a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,  
• a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést, 
• a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint 
az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 
1.1. pont esetén előnyt élveznek: 

• a hazai repertoár kiszélesítését célzó,  
• a XX. század magyar zeneszerzése Bartók utáni korszakának jelentős alkotásait 

és/vagy kortárs magyar zeneműveket is tartalmazó programok, 
• zenei ősbemutatókat és/vagy magyarországi bemutatókat tartalmazó programok,  
• fiatal alkotó- és előadóművészeket bemutató hangversenyek.  

 
1.2. pont esetén előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyek: 

• szerkesztési ötletekkel,  
• újszerű formai keretek kialakításával,  
• szakszerű moderálással, az ifjúság „megszólításával” segítik az értékes zene 

befogadását.  
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Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
A hangversenyek, illetve hangversenysorozatok programjának ismertetését, a hallgatók 
számát, a bevételt, a zenei színvonalat és az esetlegesen megjelent szakmai kritikákat, illetve 
az esemény médiamegjelenését. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
2.  Magyarországi könnyűzenei, világ- és népzenei, dzsesszprodukciók megvalósítására 

              
Altéma kódszáma: 3139 

 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25 millió Ft 
 
A pályázók köre: hangversenyrendező természetes és jogi személyek 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1.–2013. augusztus 31. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek): 

• előadói tiszteletdíjak, 
• jogdíjak, 
• terembérlet, 
• hangszerszállítás, 
• utazási költség, 
• szállásköltség, 
• audiovizuális eszközök bérleti díja, 
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• a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás), 
• reklám- és propagandaköltség (nyomtatott és elektronikus anyagok) 

 
A Kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a tervezett összköltség 50%-a lehet. (Ha a 
támogatás összege eléri, vagy meghaladja a 3 millió forintot és a pályázó élni kíván a 
visszatervezés lehetőségével, úgy a visszatervezés esetében is követendő a fenti 50%-os 
támogatásra vonatkozó feltétel.) 
 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
 
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell:  

• a rendezvény tervezett főszereplőinek szándéknyilatkozatát, 
• a rendezvényhelyszín(-ek) kezelői által adott befogadó nyilatkozatot,   
• a hangverseny(ek), fesztivál részletes programját és költségvetését, 
• sorozat esetén sorozatonkénti költségvetést, 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
Átutalás esetén kérjük a a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint 
az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,  
• a megcélzott hallgatói közösség/közönség vélhető elvárása,  
• a programok műfaji jellege, 
• a rendezvény hagyományai, korábbi sikerei. 

          
Támogatott pályázatok esetén a  szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
A közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangját, elismertségét, a megcélzott hallgatói 
közösséget/közönséget, a programok műfaji jellegét, a rendezvény hagyományait, korábbi 
sikereit, valamint a rendezvény egyéb zenei, üzleti, mecénási, illetve turisztikai jelentőségét, 
eredményeit. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
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dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
3. Új produkciók megvalósítására 

 
3.1. Új táncprodukciók megvalósítására 

 
Altéma kódszáma: 3117 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 70 millió forint 
 
Igényelhető támogatás: maximum 4 millió Ft/pályázat 
 
A pályázók köre: hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem 
önálló jogi személy esetén, annak fenntartója)      
(amennyiben a magánszemély pályázó egyéni vállalkozó is egyben, úgy pénzügyi lebonyolító 
igénybevétele nem lehetséges) 
 
Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.  
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1.–2013. április 1. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek):  

• honoráriumra, tiszteletdíjra, 
• jelmezre, díszletre, kellékre,  
• fény-, hangtechnika-, és látványtervezésre,  
• bérleti díjra,  
• szállítási költségre, 
• reklám- és propagandaköltségre,  
• jogdíjra.  

 
A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a 
költségvetést is ennek megfelelően kérjük elkészíteni. 
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Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
 
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát, 
• referenciákat, 
• szinopszist (maximum 1-3 oldal terjedelemben), 
• állandó játszóhellyel nem rendelkezők esetében a befogadó nyilatkozatot, 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint 
az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• a produkciók kísérleti jellegűek, és új értékeket kívánnak felmutatni, 
• a produkciók a gyermek és ifjúsági korosztályt célozzák meg, 
• a produkció együttműködés keretében valósul meg, 
• a produkciók alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, 

versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek. 
  
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult 
szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
3.2. Új színházi produkciók megvalósítására 
 



 7 

Pályázni magyar szerzők műveinek bemutatására, gyermek- és ifjúsági előadásokra, 
dramaturgiai, szcenikai és egyéb újításokkal kísérletező előadásokra lehet.  

 
Altéma kódszáma: 3117 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 90 millió forint 
 
Igényelhető támogatás: maximum 4 millió Ft/pályázat 
 
A pályázók köre: Az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely 
kategóriába regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak és természetes személyek, 
valamint magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, vagy 
társulatok (nem önálló jogi személy esetén azok fenntartója)  
 
Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.  
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.–2013. április 1. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.  
 
Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek):  

• honoráriumra, tiszteletdíjra, 
• jelmezre, díszletre, kellékre,  
• fény-, hangtechnika-, és látványtervezésre,  
• bérleti díjra,  
• szállítási költségre 
• reklám- és propagandaköltségre,  
• jogdíjra.  

 
A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a 
költségvetést is ennek megfelelően kérjük elkészíteni. 
 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
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Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• a produkció részletes leírását, 
• a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai életrajzát, 
• állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatot, 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint 
az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• a szakmai program értéke és megvalósításának realitása, 
• a költségvetés realitása, 
• a pályázat igényessége. 

 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A bemutatott produkció elemzését, a produkció utóéletének felvázolását, a bemutató 
előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db előadásfotó, melyből minimum 2 db 
a totál színpadképről készüljön, műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang). 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
 
 
4. Már bemutatott színházi és táncprodukciók forgalmazására  

 
Altéma kódszáma: 3118 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25 millió forint  
 
A pályázók köre: Hivatásos, független, alternatív táncművészek, -művészeti együttesek és az 
Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriába 
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regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak (nem önálló jogi személy esetében, 
azok fenntartója).  
 
Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művészek, művészeti 
együttesek, társulatok pályázhatnak.  
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1.–2013. április 1. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek):  

• alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,  
• szállásköltségre,  
• útiköltségére,  
• szállításra,  
• bérleti díjra,  
• jogdíjra 
• reklám- és propagandaköltségre. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
 
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást (bemutató művészek, művészeti együttesek, 
társulatok pályázata esetén) 

• a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját,   
• a meghívandó együttesek, társulatok nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról (befogadó 

intézmény pályázata esetén), 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
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A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint 
az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg, 
• referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések), 
• a produkciók a gyermek- és ifjúsági korosztályt célozzák meg, 
• a produkció együttműködés keretében valósul meg, 
• a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei. 

 
Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek a pályázatában szerepel, hogy a 
befogadó hely milyen mértékben járul hozzá a bemutatásra kerülő produkció költségeihez. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult 
szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
5. Nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai 
utakon való részvételre 

 
Altéma kódszáma: 3103 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió forint 
 
A pályázók köre: magyarországi hivatásos táncművész együttesek, szólisták, magyarországi 
színházi szakemberek, kamaraegyüttesek, fiatal magyar zeneművészek, magyar 
zenetudomány és zenepedagógia képviselői (természetes és jogi személyek, valamint nem 
önálló jogi személy esetében, azok fenntartója) 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1.–2013. május 31. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
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Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek): 

• szállásra, 
• utazásra, 
• biztosításra, 
• részvételi, regisztrációs és nevezési díjra, 
• belépőjegyre, 
• standbérleti díjra. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
 
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• verseny esetén a rendező szerv írásos visszaigazolását, 
• rendezvény meghívóját, illetve programját, 
• tanulmány- és szakmai utak esetében munkatervet, 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint 
az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• a szakmai program értéke, 
• az elérendő cél mérhetősége, 
• a verseny nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása, 
• a versenyen részt vevő pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikerei, 
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• a konferencia szakmai értéke és nemzetközi jelentősége, 
• a konferencia aktualitása, várható hazai hatása, 
• a költségvetés realitása. 

 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult szakmai program/verseny 
eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
6. Külföldi művészek, szakemberek, szólisták, együttesek, társulatok felléptetésére,  
    fogadására 

 
Altéma kódszáma: 3124 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 19 millió forint  
 
A pályázók köre: magyarországi színházi intézmények, hangversenyrendező természetes és 
jogi személyek, táncművészeti előadásokat rendező természetes és jogi személyek. 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1.–2013. április 1. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek): 

• előadói tiszteletdíjra, 
• szerzői jogdíjra, 
• terembérletre, 
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• szállítási költségre, 
• utazási költségre, 
• szállás költségre, 
• reklám- és propagandaköltségre, 
• kottakölcsönzésre és beszerzésre, 
• hangszerbérletre és -hangolásra, 
• fény- és hangtechnikai költségre. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
 
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• a meghívott külföldi művész, szakember, szólista, együttes, társulat elfogadó 
nyilatkozatát, 

• a program helyét, idejét, a meghívás célját, 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az 
utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• a meghívandó művész, szakember, társulat nemzetközi rangja, elismertsége, 
• a magyarországi fellépések, előadások, programok szakmai jelentősége, 
• a várható szakmai és/vagy közönségérdeklődés. 
 

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
A meghívott külföldi művész, szakember, együttes, társulat szakmai munkájának és a szakmai 
program eredményességét, a megvalósulás körülményeit és az esetlegesen megjelent szakmai 
kritikát, illetve médiamegjelenést (műsorfüzet, szórólap, fotó). 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 
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• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
7. Magyarországi táncművészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények (nem önálló  
    jogi személy esetében, azok fenntartója) elméleti és táncprogramjainak  
    megvalósítására és forgalmazására 

 
Altéma kódszáma: 3104 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6 millió forint 
 
A pályázók köre: magyarországi táncművészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények 
(nem önálló jogi személy esetében, azok fenntartója) 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1.–2013. április 1. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek):  

• honoráriumra,  
• díszletre, jelmezre, kellékre,  
• útiköltségre,  
• szállásra,  
• csoportos étkeztetésre (maximum az igényelt támogatás 10%-a),  
• bérleti díjra.   

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
 
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• a megvalósítás célját, tervezett idejét, helyét, 
• forgalmazás esetén befogadó nyilatkozatot, 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 
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Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az 
utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása 
• a költségvetés realitása 

 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult 
szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
     
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
8. Határon túli magyar hivatásos táncművészek, -művészeti táncegyüttesek (nem önálló   
    jogi személy esetében, azok fenntartója) produkcióinak magyarországi bemutatására 

 
Altéma kódszáma: 3149 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 millió forint.  
 
A pályázók köre: határon túli hivatásos táncművészek, művészeti táncegyüttesek, szervezetek 
(nem önálló jogi személy esetében, azok fenntartója) 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1.–2013. május 31. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
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A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek):  

• tiszteletdíjra,  
• útiköltségre,  
• szállásra,  
• szállításra,  
• reklám- és propagandaköltségre. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
 
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• a befogadó intézmény szándéknyilatkozatát, 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az 
utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása, 
• magyarországi koreográfussal való együttműködés, 
• az elérendő cél mérhetősége. 
 

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult 
szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
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során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett pénzügyi 
lebonyolítón keresztül történik, a szerződésben meghatározott feltételek szerint. A pénzügyi 
lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság lehet. 
 
9. Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítására 

 
Altéma kódszáma: 3108 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7 millió forint.  
 
A pályázók köre: rendezőszerv.  
Erre a pályázati pontra magánszemélyek és oktatási intézmények nem nyújthatnak be 
pályázatot. 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1.–2013. április 1. 
között megvalósuló programokra lehet. 
 
A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege, mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, 
amely magába foglalja a 27%-os áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető (jogcímek): 

• tiszteletdíjra,  
• terembérleti díjra,  
• kölcsönzési díjra,  
• szállásra,  
• útiköltségre,  
• reklám- és propagandaköltségre. 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
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Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, 
illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• a rendezvény célját,  
• a képzés tematikáját, az oktatók nevét, 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.  

 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb 
felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A N) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az 
utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel. 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

• a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása 
• az elérendő cél mérhetősége 
• a költségvetés realitása 

 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
A pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult 
szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat. 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül. 

 
*** 

 
Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag 
összeállításánál mellőzzék a különleges papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást! 
 
 

*** 

TÁJÉKOZTATÁS 

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat: 
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A pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. 
évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az 
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

a)  A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén   
      kötelező. 

 
b) Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy  
    „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A  
    nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)  

 
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A hivatkozott 
törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  
www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon. 
 
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. 
rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 
9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami 
támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, 
melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatában hagyott jóvá.   
 

*** 
Felhívjuk pályázóink figyelmét 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több helyen érinti a 
pályáztatás eljárási rendjét: 
 
– a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás 
lefolytatására irányuló kötelezettségükre. 
 
– a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok 
tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez 
kapcsolódó részletes költségtervet. 
 
– a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól 
történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező 
felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt 
biztosítékait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§-a 
részletesen tartalmazza. 
 
– a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a 
költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az 
eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez 
biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a 
támogatott tevékenység összköltségét. 
 
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő 
megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek. 
 
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi 
adóra nem igényelhető és nem számolható el! 
 
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel. 
 
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet 
saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell. 
  

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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Pályázati adatlapot elkészíteni a portál („pályáztatás” cím alatt) „Aktuális pályázati felhívások” menüpontban 
található felhívások elején lévő „Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet.  
„Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon „Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az 
adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet. 
 
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely 
megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt. 
 

*** 
 
A pályázatok 1 példányban 2012. március 13-ig (feladási határidőig)  
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.  
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.) 
  
A határidőn túl benyújtott (postára adott) pályázatok érvénytelenek! 
 
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak. 
 
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a 
pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.  
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül. 
 
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási 
szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés 
megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76.§-a 
részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés. 
         
         

Előadó-művészet Kollégiuma 


