
Tárgy: Pályázati felhívások alkotói támogatásra, könnyűzenei projektekre (9 témában) az NKA-
nál 

 

Kedves Szerzőnk! 

 

A Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelentek a Könnyűzene Kollégiumának pályázati 
felhívásai alkotói és projekttámogatásra. 

Az előző évekhez hasonlóan a pályázati időszak ősszel folytatódik. A mostani pályázati 
kiírásokra összesen 590 millió forintos keret áll rendelkezésre. 

Az NKA-nál november 12-ig az alábbi témákban lehet pályázni: 

• Alkotói támogatás (igényelhető: max. 1 000 000 Ft) https://bit.ly/35Ep3k0 
• Kiemelt alkotói támogatás „nagyszabású művek” létrehozására (igényelhető: max. 2 

000 000 Ft) https://bit.ly/2HHYAdb 
• Magyarországi koncert, produkció szervezése, megvalósítása – hazai és határon túli 

magyar előadók részére (igényelhető: max. 1 000 000 Ft) https://bit.ly/3kATTQZ 
• „Nagyszabású koncert, produkció” szervezése (igényelhető: max. 2 000 000 Ft) 

https://bit.ly/2TwCOf1 
• Külföldi fellépés magyarlakta területen, jellemzően magyar közönség előtt 

(igényelhető: max. 500 000 Ft) https://bit.ly/3e7YqYK 
• Hangfelvétel készítése és terjesztése (igényelhető: max. 1 000 000 Ft) 

https://bit.ly/34xOWTf 
• Képfelvétel készítése és terjesztése (igényelhető: max. 1 000 000 Ft) 

https://bit.ly/35L1jLj 
• Tematikus, oktatási célú, interaktív előadások szervezése (igényelhető: max. 2 000 

000 Ft) https://bit.ly/2TDF18h 
• Könnyűzenei táborok megvalósulása (igényelhető: 1 000 000 Ft) 

https://bit.ly/2TwLBxr 

  

Benyújtási határidő: 2020. november 12., éjfél 

Benyújtás módja: elektronikus 

Megvalósítási időszak: 2021. január 1. – 2021. december 31. 

Nevezési díj: 10.000 Ft–50.000 Ft 

  

Pályázatok elérhetősége (rövid áttekintés): http://www.nka.hu/palyaztatas/konnyuzene 
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Pályázat népzenei zenemű létrehozására (Halmos Béla Program) 

Ugyancsak az NKA honlapján jelent meg a Halmos Béla Program Kollégium alkotói pályázata 
népzenei zenemű létrehozására. A pályázati kiírásra 56 millió forintos, nyílt keretösszeg áll 
rendelkezésre. 

A felhívással a Kollégium célja, hogy a népzenét értő módon felhasználó minőségi, új 
zeneművek (önálló zeneművek, színházi kísérőzenék, zenés színdarabhoz készülő 
zeneművek, táncszínházi kísérőzenék), vagy népzene-, illetve népdalfeldolgozások 
szülessenek. A pályázatra népzenei, világzenei, jazz, komolyzenei és könnyűzenei alkotók 
egyaránt jelentkezhetnek. 

• Nevezési díj: az igényelt támogatás 2%-a, de minimum 5 000 Ft 
• Igényelhető támogatás: 500 000–3 000 000 Ft 
• Benyújtási határidő: november 24., éjfél 
• Benyújtás módja: elektronikus 
• Megvalósítási időszak: 2021. január 1.–2021. december 31. 

Pályázat elérhetősége (részletes leírás): https://bit.ly/37Slppp 

  

Elektronikus pályázás  

Az NKA továbbra is kizárólag elektronikus pályázatokat fogad be. Ez azt jelenti, hogy a 
pályázóknak előzetesen regisztrálniuk kell az NKA weboldalán. Ha Önnek már van ilyen 
regisztrációja, nem kell újabbat csinálnia. Részletesebb információ az NKA weboldal 
Regisztráció menüpontjában található (Google Chrome-ban a regisztráció jelenleg sajnos 
nem működik): 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: 
https://bit.ly/2G9HqEQ 

  

Üdvözlettel: 

Artisjus Kommunikáció 
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https://bit.ly/2G9HqEQ


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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