2016. 09. 09.
Tárgy: Megjelentek a pályázati felhívások az NKA-nál alkotói támogatásra, projektekre összesen 8
témában
A Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelentek a Könnyűzenei Kollégium pályázati felhívásai alkotói
–és projekttámogatásra. A mostani kiírások témái a szerzőktől, előadóktól elvont jogdíjakból
valósulnak meg. Ezúttal majdnem háromszor annyi pénzt tervez elosztani a Kollégium, mint
tavasszal: 368 millió forint a tervezett keretösszeg; májusban 122 millió volt. A nevezési díj
kétszerese a korábbinak, immár 10 000 Ft-ba kerül egy pályázatot benyújtani az NKA-hoz.

Az őszi pályázati kiírásokról blogunkon is írtunk: http://tinyurl.com/zd9bzy5
A következő témákban lehet pályázni:

-

Alkotói támogatás (igényelhető: max. 500 000 Ft)
Külföldi fellépés (jellemzően) magyar közönség előtt (igényelhető: max. 500 000 Ft)
Tematikus, oktatási célú koncert(sorozat) szervezése (igényelhető: max. 400 000 Ft)
Nemzetközi könnyűzenei szervezetben való részvétel, tagdíj (nincs meghatározva a max.
igényelhető támogatás)
Külföldi zenészek felléptetése Magyarországon (igényelhető: max. 500 000 Ft)
Magyarországi koncertek szervezése (igényelhető: max. 1 000 000 Ft, ahol az önrész a
teljes költség 50%-a)
Hang- és képanyag készítése, terjesztése (igényelhető: max. 1 000 000 Ft)
Hozzájárulás civil szervezetek által alapított művészeti díjakhoz (nincs meghatározva a
max. igényelhető támogatás)
Benyújtási határidő: 2016. október 6. éjfél
Benyújtás módja: elektronikus
Pályázatok elérhetősége (rövid áttekintés): http://www.nka.hu/palyaztatas/konnyuzene
Pályázatok elérhetősége (részletes leírás): http://tinyurl.com/hee68gw
Nevezési díj: 10.000 Ft
Az elbírálás szempontjai: a tervezett projekt szakmai,művészi értéke, a pályázó hazai illetve
nemzetközi rangja, elismertsége, az esetleges hazai és nemzetközi forgalmazás várható
lehetőségei, a pályázó hangszeres ill. énekes technikai tudása

Elektronikus pályázás
Akár magánszemély, akár intézmény 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
Fontos, hogy azok a pályázók, akik korábban még nem regisztráltak, a lehető legkorábban (de
legalább a határidő előtt 2 héttel) intézzék el regisztrációjukat, mert több napos átfutási idővel kell
számolni.

Emlékeztetőül

Ezúttal is az NKA zenei kollégiumai ítélik oda az összegeket a nyertes pályázóknak. A szociális és
kulturális támogatásokról készítettünk korábban egy áttekintő cikket blogunkra:
http://tinyurl.com/m6t96fj

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre
„leiratkozom” szöveggel.
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