
Tárgy: Friss pályázati felhívások alkotói támogatásra, könnyűzenei projektekre az NKA-nál (8 

témában) 

 

Kedves Szerző! 

 

A Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelentek a Könnyűzenei Kollégium pályázati felhívásai 

alkotói és projekttámogatásra.  

Az előző évekhez hasonlóan, idén is két alkalommal lehet majd pályázni a könnyűzenei kiírásokra – a 
jelenlegi, tavaszi pályázati felhívás után a második nyár végén/ősszel kerül kiírásra.  

A tavaszi pályázati kiírásokra összesen 150 millió forintos, nyílt keret áll rendelkezésre. 

Főbb változások a korábbiakhoz képest: 

• Az Artisjusszal történt egyeztetésnek köszönhetően az első félévben megjelenő kiírásokra 100 
millióval nagyobb keret jut az előző évhez képest. Így arányosabb lesz a pályázható pénzek 
éves eloszlása. 

• Továbbra is külön kezelik a kiemelt produkciókat és alkotóikat. Aki alkotói támogatást szeretne 
kapni vagy koncertszervezésre nyerne pályázati pénzt, ezúttal választhat annak megfelelően, 
hogy „nagyszabású” produkciót / művet hoz-e létre vagy nem. 

• A nevezési díj témánként változik, 10 ezertől 50 ezer forintig terjed. 

A következő témákban lehet pályázni: 

• Alkotói támogatás (igényelhető: max. 500 000 Ft) 

• Kiemelt alkotói támogatás „nagyszabású művek” létrehozására (igényelhető: max. 2 000 000 
Ft) 

• Magyarországi koncert, produkció szervezése, megvalósítása – hazai és határon túli magyar 
előadók részére (igényelhető: max. 1 000 000 Ft) 

• „Nagyszabású koncert, produkció” szervezése (igényelhető: max. 2 000 000 Ft) 

• Külföldi fellépés magyarlakta területen, jellemzően magyar közönség előtt (igényelhető: max. 
500 000 Ft) 

• Hangfelvétel készítése és terjesztése (igényelhető: max. 500 000 Ft) 

• Képfelvétel készítése és terjesztése (igényelhető: max. 500 000 Ft) 

• Tematikus, oktatási célú, interaktív előadások szervezése (igényelhető: max. 2 000 000 Ft) 

 

Benyújtási határidő: 2018. április 11. éjfél 

Benyújtás módja: elektronikus 

Megvalósítási időszak: 2018. október 1.–2018. december 31. 

Nevezési díj: 10.000 Ft–50.000 Ft 

 



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

Pályázatok elérhetősége (részletes leírás): http://bit.ly/2D9Qxhn  

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://bit.ly/2Fi8aBg  

 

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az email-re 

„leiratkozom” szöveggel. 

 

Üdvözlettel: 

Artisjus Kommunikáció 
www.facebook.com/artisjus.hu 
http://dalszerzo.hu/ 

 

 

 

 


