
Tárgy: PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG szociális támogatásra az Artisjus Zenei Alapítványnál. Határidő: 
szeptember 18. 

 

Kedves Szerzőnk! 

Zenei Alapítványunknál megjelentek az idei pályázati felhívások szociális támogatásra. 

Mindkét kiírás esetében kérjük, hogy pályázati anyagát szeptember 18-ig emailben vagy 
postai úton küldje el a megadott címre. Személyes benyújtásra ezúttal nincs lehetőség!   

A pályázati űrlapon (és mellékletein) kívül nyilatkozatok beküldése is szükséges a GDPR-ként 
megismert, EU-s adatvédelmi rendelet miatt. Kérjük, ezeket se felejtse el mellékelni a 
pályázatához! 

  

>>> Pályázat szociálisan rászoruló szerzőknek és örökösöknek 

Anyagi nehézségekkel küzdő, rászoruló szerzőink (illetve örököseik) igényelhetnek idén is 
támogatást a Zenei Alapítványnál. Benyújthatja pályázatát az a szerző (vagy örökös), akit az 
Artisjus képvisel, van bejelentett zeneműve nálunk és összeférhetetlenség miatt sem zárható 
ki a pályázati kiírás II. 2. pontja alapján. A fenti leírásnak megfelelő szerző özvegye, illetve 
kiskorú gyermeke is pályázhat támogatásra. A szociális rászorultság mellett a szerző életművét 
is figyelembe veszi az alapítvány az elbírálás során. 

E-mailen küldi be pályázatát? A pályázati űrlap és adatvédelmi nyilatkozatok emailes 
beküldésekor az aláírás helyére kérjük beírni a teljes polgári nevet „SK” jelzéssel ellátva 
(„Vezetéknév Keresztnév SK”). Kinyomtatni tehát nem kell ezeket a dokumentumokat. 

Benyújtandó, letölthető dokumentumok és további részletek: 

http://bit.ly/AjZeneiAPalyazatok2020 

Részletes pályázati felhívás: http://bit.ly/AjSzoctamPalyazat2020 

A pályázat beérkezésének (tehát nem a feladásának) határideje: 2020. szeptember 18. péntek 

  

>>> Pályázat nyugdíj-kiegészítésre 

Ugyancsak mostantól érhető el nyugdíj-kiegészítési támogatás pályázat útján. Mindazok az 
Artisjus által képviselt szerzők igényelhetik, akiknek van bejelentett zeneművük az Artisjusnál, 
elérték a törvény szerinti általános öregségi nyugdíjkorhatárt és összeférhetetlenség miatt 
sem zárhatók ki (ld. a pályázati kiírás II/2. pontját). Elhunyt szerző esetén az özvegy is nyújthat 
be pályázatot. Az elnyerhető összeg nem rendszeres juttatás, hanem egyszeri támogatás.  

http://bit.ly/AjZeneiAPalyazatok2020
http://bit.ly/AjSzoctamPalyazat2020


E-mailen küldi be a pályázatot? A pályázat részét képező pályázati űrlap és adatvédelmi 
nyilatkozatok emailes beküldésekor az aláírás helyére kérjük beírni a teljes polgári nevet „SK” 
jelzéssel ellátva („Vezetéknév Keresztnév SK”). Kinyomtatni tehát nem kell ezeket a 
dokumentumokat. 

  

Benyújtandó, letölthető dokumentumok és további részletek: 

http://bit.ly/AjZeneiAPalyazatok2020 

Részletes pályázati felhívás: http://bit.ly/AjNyugdijTamPalyazat2020 

A pályázat beérkezésének (tehát nem a feladásának) határideje: 2020. szeptember 18. péntek 

  

További információ: lendvai.gyorgyi@artisjuszeneialapitvany.hu 

 

Üdvözlettel: 

Artisjus Kommunikáció 

https://facebook.com/artisjus.hu 

https://dalszerzo.hu  

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