
Tárgy: Támogatások – Praktikus információk, szeptemberi határidők 

Kedves Szerző! 

Szeptemberben több pályázat benyújtási határideje lejár, ezért érdemes igyekezni a pályázati 

anyagok összeállításával, elküldésével, és érdemes odafigyelni az adminisztratív szabályokra. Ebben 

segítünk most. 

1. NKA alkotói támogatások könnyű –és komolyzeneszerzőknek: pályázni olyan új művek 

megalkotására lehet, amelyekre eddig nem nyert el a szerző támogatás az NKA-tól (a 

pályázóknak erről nyilatkozniuk is kell). 

Határidő: szeptember 18. éjfél 

FONTOS! A megvalósítási időszak nem eshet egybe egy esetleges korábbi alkotói 

támogatásra benyújtott pályázat megvalósítási időszakával. Vagyis, ha a szerző korábban is 

pályázott ilyen típusú támogatásra, most, a korábbi pályázatban megjelölt időszak UTÁNI 

időpontot kell megadnia.  

Azonban, ha a korábbi pályázatban leírt művet hamarabb befejezte (vagy be fogja fejezni), 

mint ahogy azt a pályázati anyagban jelezte, akkor a nyertes pályázatokra kötött NKA-s 

szerződésen lehet módosítani. Így például a tavasszal benyújtott alkotói pályázatokban 

megadott megvalósítási időszakot is le tudják rövidíteni, ha tudják vállalni, hogy korábban 

befejezik a műveket. 

Megvalósítás időszakának módosítása: 

A szerző online felhasználói fiókjában a „BENYÚJTOTT pályázatok” pontnál meg kell keresni a 

tavaszi pályázatot, majd a „Szerződés módosítása” gombra kell kattintani. A megjelenő 

képernyőn értelemszerűen kipipáljuk azt a témát, amit módosítani szeretnénk, jelen esetben: 

Megvalósítási határidő módosítási igény. Majd megadjuk az új időpontokat a „Kérvényezett 

megvalósítási határidőt” kitöltve.  

 

Emlékeztetőül:  

 

- A most kipályáztatott összeg nem féléves, hanem egész éves összeg! 

- Szövegírók is pályázhatnak mind könnyűzenében, mind komolyzenében (így pl. librettisták 

is) - a kiírás hiányossága ellenére! 

 

Alkotói támogatás komolyzenei szerzőknek: http://tinyurl.com/nh7sb7d  

Alkotói támogatás könnyűzenei szerzőknek: http://tinyurl.com/lqqah42  

 

2. NKA Projekttámogatások: Most először az NKA a kiírásban már több ponton eltért a 

jogkezelők Támogatási Politikájától, további célokat / altémákat is bevett a jogdíjforrásokból 

kiírt pályázatok közé. Határidő: szeptember 18. éjfél http://tinyurl.com/qyau7r5  

 

3. A Cseh Tamás Program aktuális pályázati felhívása fiatal pályakezdő előadóknak, 

zenekaroknak szól. Ők első hang- és képfelvételének elkészítésére, valamint „a pályára lépést 

támogató kommunikáció” megvalósítására pályázhatnak. A program következő kiírása már 

előkészítés alatt áll.  

 

Határidő: szeptember 22. éjfél 

Pályázati kiírás és feltételek: http://tinyurl.com/ocv7rod  



 

4. Szociális támogatás irodalmi szerzőknek 

 

A rászoruló irodalmi szerzők hónap végéig, azaz szeptember 30-ig küldhetik el pályázatukat 

az Artisjus Irodalmi Alapítványnak.  

Kiírás és űrlap: http://tinyurl.com/l3vh72p  

 

A szociális és kulturális támogatásokról készítettünk egy friss áttekintő cikket blogunkra, hogy 

könnyebb legyen eligazodni a zenei alkotók számára elérhető támogatások között: 

http://tinyurl.com/m6t96fj  

 

Üdvözlettel:  

Artisjus Kommunikáció 

http://dalszerzo.wordpress.com/ 

http://www.facebook.com/artisjus.hu  

 

 


