
Tárgy: MEGJELENT! Új NKA pályázati kiírás: zenei alkotói és projektpályázatok 

Kedves Szerző! 

A Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelent a zenei kollégium új pályázati kiírása alkotói –és 

projekttámogatásra.  

Főbb tudnivalók a kiírt pályázatokról 

- Benyújtási határidő: 2015. június 8., éjfél 

- Benyújtás módja: elektronikus 

- Pályázatok elérhetősége (rövid áttekintés): http://www.nka.hu/palyaztatas/zenei 

- Pályázatok elérhetősége (részletes leírás): 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/zenei_150608  

- Nevezési díj: alkotói támogatások esetén 5000 Ft; egyéb pályázatoknál az igényelt támogatás 

1%-a, de minimum 5000 Ft 

- A most kiírt pályázatoknál a keretösszegek forrását teljes egészében a szerzői jogdíjakból 

kulturális célra elkülönített összegek jelentik 

 

Pályázati altémák 

1. Alkotói támogatás: pályázni olyan új művek megalkotására lehet, amelyekre eddig nem nyert el a 

szerző támogatás az NKA-tól (a pályázóknak erről nyilatkozniuk is kell): 

- Komolyzene – Keret: 210.000.000 Ft. Támogatás: max. 4.000.000 Ft 

- Könnyűzene, jazz, világzene – Keret: 130.000.000 Ft. Támogatás: max. 3.000.000 Ft 

Fontos! 

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

- A könnyűzenében nem csak zeneszerzők, hanem szövegírók is pályázhatnak 

- Az alkotói támogatási pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell a megvalósítási időszakról 

 

2. Projekttámogatások: 

- Komolyzenei kortárs művek megszólalásának és terjesztésének támogatása, kortárs egyedi 

hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, kortárs koncertszerű 

rendezvények megvalósítása – Keret: 50 millió Ft. Támogatás: max.  1 millió Ft 

 

- Könnyűzenei, világ- és népzenei, jazz-produkciók megvalósítása – Keret: 130 millió Ft. 

Támogatás: max. az összköltség 50%-a 

 

Elektronikus pályázás 



FONTOS: akár magánszemély, akár cég pályázik, 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  

Nagyon fontos, hogy azok a pályázók, akik korábban még nem regisztráltak, a lehető legkorábban (de 

legalább a határidő előtt 1-2 héttel) intézzék el regisztrációjukat, mert több napos átfutási idővel kell 

számolni.  

 

Segítség a Szerzői Ügyfélszolgálaton  

A pályázatokkal kapcsolatos segítségnyújtás elsősorban természetesen az NKA feladata, hiszen a 

benyújtás és elbírálás az ő rendszerükön keresztül történik. 

Emellett az Artisjus is igyekszik segíteni a regisztráció és az alkotói támogatások esetében előzetes 

bejelentkezést követően – keresse Szerzői Ügyfélszolgálatunkat: ugyfelszolgalat@artisjus.hu, Tel: (1) 

488 2666 

Mivel a kiírás időben egybeesik a jogdíjfelosztással, kollégáink fokozott leterheltsége miatt hosszú 

várakozási időre kell számítani az időpontkérésnél. Megértésüket köszönjük! 

 

Emlékeztetőül 

Ezúttal is a zenei kollégium ítéli oda az összegeket a nyertes pályázóknak. A szociális és kulturális 

támogatásokról készítettünk korábban egy áttekintő cikket blogunkra: 

http://dalszerzo.wordpress.com/2014/08/11/nagy-latkep-kulturalis-tamogatasok-jogdijforrasokbol/  

Üdvözlettel:  

Artisjus Kommunikáció 

www.facebook.com/artisjus.hu 

http://dalszerzo.hu/ 


