
Tárgy: MEGJELENT! Új NKA pályázati felhívások komolyzenei témákban (NEM alkotói támogatások) 

Kedves Szerző! 

A Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelent a zenei kollégium új pályázati kiírása az alábbi 

témákban.  

Főbb tudnivalók a kiírt pályázatokról 

- Benyújtási határidő: 2018. március 22., éjfél 

- A pályázatokon magánszemélyek is indulhatnak 

- A mostani felhívások nem tartalmazzák az alkotói támogatásokról szóló pályázatokat. Ezek 

várhatóan augusztus 21-én jelennek meg. 

- Benyújtás módja: elektronikus 

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

- Pályázatok elérhetősége (részletes leírás): 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/zenemuveszet_180322   

- Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a, de minimum 5000 Ft 

Pályázati altémák 

- Egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű 

rendezvények megvalósítása – Keret: 80 millió Ft. Támogatás: max.  3 millió Ft. 
 

- Ismeretterjesztő tematikus komolyzenei koncertsorozatok, komolyzenei vetélkedők, 

komolyzenei táborok és kurzusok, továbbá interaktív komolyzenei foglalkozások 

kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási 

intézményekben tanuló diákok részére – Keret: 30 millió Ft. Támogatás: max. 3 millió Ft. 

 

- Külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, 

tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős nemzetközi szervezetek munkájában 
való részvétel. Keret: 20 millió Ft. Támogatás: max. 1,5 millió Ft. 

 

- Külföldi művészek és együttesek felléptetése, szakemberek fogadása magyarországi 

helyszíneken. Keret: 25 millió Ft. Támogatás: max. 3 millió Ft. 

 

- A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása. Keret: 15 millió Ft. 

Támogatás: max. 800 ezer Ft.  

 

- A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása. Keret: 10 millió Ft. Keret: 

max. 800 ezer ft. 
 

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.  

 

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 

 

 


