
Tárgy: Indul a Cseh Tamás Program! 

Kedves Szerző! 

A Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelent a könnyűzenei életet támogató új program első 

pályázati kiírása. A Cseh Tamás Program forrása az üres adathordozó díjakból a tavalyi évben elvont 

25%-os rész, amelyet az Artisjus szed be. 

Várhatóan további pályázatok is kiírásra kerülnek majd a program keretében, amikről a megszokott 

módon hírlevélben fogunk tájékoztatást küldeni szerzőinknek. 

Főbb tudnivalók a kiírt pályázatról 

- Benyújtási határidő: 2014. szeptember 22., éjfél 

- Benyújtás módja: elektronikus  

- A pályázat elérhetősége (részletes leírás): 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/zenei_3044_140922 

- Nevezési díj: 5000 Ft 

- A most kiírt pályázat forrását a 2013. évben beszedett üres hordozó díjakból elvont 25%-os 

rész jelenti. 

 

Kik pályázhatnak? 

Olyan fiatal pályakezdő előadók, zenekarok, akik igazolni tudják, hogy a pályázat megjelenése előtt 

legalább 12 hónappal már működtek és a pályázat megjelenése előtti 12 hónapban minimum két 

nyilvános fellépésük volt. 

A kiválasztási folyamat részeként egy élő, színpadi meghallgatásra is sor kerül, amin – a magyar zenei 

élet képviselőiből álló – zsűri választja ki a támogatandó előadókat, zenekarokat. Emellett a 

támogatott pályázó – a pályázati cél elérése érdekében – köteles lesz a Zenei Kollégium által kijelölt 

mentorral együttműködni. 

Támogatást az alábbi célokra lehet igényelni: 

 előadói tiszteletdíj, 
 mentor tiszteletdíja, 
 szerzői jogdíj(ak), 
 stúdióköltség és utómunka, 
 kép- és hanghordozók gyártási, anyag- és csomagolási költségei, 
 reklám- és propagandaköltség, 
 marketing- és hirdetési költség (erre a jogcímre az NKA-tól igényelt támogatás maximum 

10%-a kérhető, a megítélt támogatás maximum 10%-a használható fel), 
 nyomdai előkészítés(i) munkák, 
 nyomdaköltség, 
 képfelvétel készítés és utómunka, 
 grafikai tervezés. 

 



Igényelhető támogatás: 2.000.000 Ft pályázatonként. 

Előadónként, zenekaronként csak 1 pályázat nyújtható be! 

 

Elektronikus pályázás 

FONTOS: az NKA kizárólag elektronikus pályázatokat fogad be! Ez azt jelenti, hogy a pályázóknak 

előzetesen regisztrálniuk kell az NKA weboldalán. Akinek már van ilyen regisztrációja, nem kell 

újabbat csinálnia. Részletesebb információ az NKA-weboldal Regisztráció menüpontjában található: 

http://www.nka.hu/regisztracio  

 

Üdvözlettel, 

 

Artisjus Kommunikáció 

 


