
Feladó: kommunikacio@ 

Tárgy: Pályázati felhívások alkotói támogatásra, könnyűzenei projektekre (7 témában) az NKA-nál  

 

Kedves XY! 

A Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelentek a Könnyűzene Kollégiuma és a Hangfoglaló 

Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma pályázati felhívásai alkotói és projekttámogatásra. A 

mostani pályázati kiírásokra összesen 850 millió forintos keret áll rendelkezésre. 

Az NKA Könnyűzene Kollégiumánál október 7-ig az alábbi témákban lehet pályázni: 

• Alkotói támogatás (igényelhető: 500 000 - 1 000 000 Ft) 

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

Ft) 

• Könnyűzenei táborok megvalósítása (igényelhető: max. 2 000 000 Ft) 

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

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

• Hangfelvétel készítése és terjesztése (igényelhető: max. 1 000 000 Ft) 

 

Benyújtási határidő: 2021. október 7., éjfél  

Benyújtás módja: elektronikus  

Megvalósítási időszak: 2022. január 1. – december 31. 

Nevezési díj: 10.000 Ft-20.000 Ft 

Pályázatok elérhetősége (rövid áttekintés): https://nka.hu/konnyuzene-kollegiuma/ 

 

 

A Hanfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma kifejezetten induló és kezdő előadók, 

zenekarok számára írt ki pályázatot – szeptember 30-i határidővel az alábbi témában: 

 

• hang- és képfelvétel készítése, turnék és fellépések megvalósítása, valamint e fellépések 

kommunikációja (igényelhető: max. 2 500 000 Ft) 

 

Benyújtási határidő: 2021. szeptember 30., éjfél. 

Benyújtás módja: elektronikus  

Megvalósítási időszak: 2021. december 1. – 2022. december 31. 

Nevezési díj: 10.000 Ft 

A pályázat elérhetősége: https://nka.hu/hangfoglalo-konnyuzene-tamogato-program-kollegiuma/ 

 

https://nka.hu/konnyuzene-kollegiuma/
https://nka.hu/hangfoglalo-konnyuzene-tamogato-program-kollegiuma/


 

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: 

http://www.nka.hu/regisztracio  

Fontos, hogy a regisztrációval nem rendelkező pályázók, a lehető legkorábban (de legalább a határidő 

előtt 2 héttel) pótolják azt, 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 

Facebook: @artisjus.hu  
Instagram: @dalszerzo  
Dal+Szerző blog - dalszerzo.hu 
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