
                                        
                                 

 

A helység szelleme – 2008 
arculattervezői pályázat tervezőművészek és települési önkormányzatok számára 

1 A TAMÁGOTÁS CÉLJA ÉS FORRÁSA 
 
A Reneszánsz Programiroda – Hungarofest Kht. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
(MOME) partneri együttműködésével a Reneszánsz Év - 2008 keretében pályázatot hirdet 
hivatásos tervezőművészeknek és települési önkormányzatoknak az adott település vizuális 
arculatának teljes vagy részleges megtervezésére és kivitelezésére.  
 
A pályázat célja, hogy a reneszánsz szellemében és a mai idők szavát követve  
 

1. országszerte segítse elő a korszerű vizuális környezet és kommunikáció iránti 
társadalmi-közösségi igény terjedését; 

2. adjon lehetőséget kortárs magyar tervezőművészek számára, hogy társadalmi-
megrendelői igényekhez alkalmazkodva tegyenek javaslatot a helység átgondolt 
koncepción alapuló, vizuálisan is egységes arculatára;  

3. mutasson vonzó példákat a megbízást adó helyi lakóközösségek és a felkért művész-
egyéniség kölcsönös megbecsülésen alapuló színvonalas és kreatív együttműködésére; 

4. járuljon hozzá a kortárs alkalmazott művészet és a társadalmi megrendelők közötti 
viszonyról való fontos kritikai diskurzus újjáéledéséhez.  

 
Pályázni lehet olyan, 2008-tól megvalósuló arculati projekttervvel, amelyet egy (vagy több) 
tervezőművész valamely szabadon választott települési önkormányzattal közösen nyújt be.  
 

2 PÁLYÁZÓK KÖRE 
Települési önkormányzat és egy vagy több tervezőművész által alkotott konzorcium. 
Egy konzorcium csak egy pályázatot nyújthat be. 
 

3 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

3.1 Támogatás formája 
Vissza nem térítendő támogatás. 

3.2 Támogatás mértéke 
A projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a. 

3.3 Támogatás összege 
A megpályázható összeg tervenként a kitűzött célok komplexitásától és a vállalt önrész 
mértékétől függően minimum 3, maximum 10 millió Ft. 



4 KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
A támogatásban részesült projektek kiválasztása formai, szakmai és pénzügyi szempontok 
alapján történik. 
 
A bíráló bizottság a következő szempontok alapján hozza meg a döntését: 
 

a pályázat szakmai színvonala,  
az arculat teljessége, 
az arculati elemek fejleszthetősége, 
a vállalt önrész aránya, 
a kivitelezett arculati elemek számossága és értéke, 
a tervek és a kivitelezett arculati elemek ár/érték aránya. 

 
Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a pályázók egymással kötött 
előzetes megállapodását, kölcsönös kötelezettségvállalásait írásban is tartalmazzák.  
 

5 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A pályázatok benyújtásának menete 
 
A pályázat 3 szakaszból áll, amelyek a következők: 
 
1. szakasz - szándéknyilatkozatok benyújtása 
Ebben a szakaszban pályázó önkormányzatok és tervezőművészek az alább részletezett 
dokumentumok benyújtásával fejezik ki a pályázaton való részvételi szándékukat. 
Jelentkezhetnek önkormányzatok, amelyek tervezőművészt keresnek a pályázaton való 
elinduláshoz. Jelentkezhetnek tervezőművészek, akik önkormányzatot keresnek a pályázaton 
való induláshoz. Amennyiben az önkormányzat, illetve a tervezőgrafikus már rendelkezik 
pályázópartnerrel, azt a szándéknyilatkozat adatlapon kell jelezni. 
 
Benyújtandó dokumentumok: 
Önkormányzatok: pályázati felhíváshoz csatolt adatlap_onkormanyzat.doc 
Tervezőművész: pályázati felhíváshoz csatolt adatlap_tervezomuvesz.doc, a tervezőművész 
releváns tevékenységét bemutató portfólió digitális és print formában. 
 
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje 2008. május 30. 
A kitöltött szándéknyilatkozatokat a momeline@mome.hu e-mail címre kell elküldeni „a 
helység szelleme – név, önkormányzat/tervezőművész” tárgy megjelölésével. 
 
A tervezőművész releváns tevékenységét bemutató portfóliót CD/DVD-n és kinyomtatva a  

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
MOME LINE – Projektiroda 

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. 
címre kell elküldeni. 
 
2. szakasz - partnerválasztás 
Azon önkormányzatok, amelyek nem rendelkeznek partner tervezőművésszel a beérkezett 
portfóliók és referenciák alapján kérhetnek fel tervezőművészt a közös pályázat kidolgozására 
és benyújtására. 
Az önkormányzatok kérésére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem megküldi a jelentkezett 
tervezőművészek által beküldött portfóliókat. 
 
A partnerválasztás határideje 2008. június 30. 



3. szakasz – közös pályázat 
 
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell: 
 

a) a pályázók adatait és közös szándéknyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázat 
esetén legalább 2009. június 30-ig készek együttműködni a pályázati célok 
megvalósításában;  

b) a projekt művészi/tartalmi koncepciójának rövid leírását, amely tartalmazza 
• a település saját múltjának, hagyományainak és mai sajátosságainak rövid 

összefoglalását; esetlegesen kötött arculati elemeinek (címer, zászló, egyéb 
helyi szimbólum stb.) leírását, ábráit; 

• az arculati kommunikáció céljainak meghatározását, a közvetítendő „üzenet” 
lényegének tömör összegzését; 

• azon arculati elemek felsorolását, amelyre a tervezés kitér (címer, zászló, 
helység- és utcanév táblák, információs táblák, nyilvános feliratok, közösségi 
események, weboldal, levélpapír, boríték, bélyegző, névjegy stb.); 

• azon arculati elemek felsorolása, amelyek kivitelezése a pályázat keretein belül 
megvalósul; 

• olyan digitális formátumú vagy papír alapú, A4 nagyságú grafikai vázlatokat, 
látványterveket, amelyekből az arculat szelleme, egységessége, 
kommunikációs hatékonysága és művészi színvonala megítélhető, s amelyben 
a pályázók előzetesen megegyeztek; 

c) 2009. június 30-ig érvényes hozzávetőleges költségtervet, amely tartalmazza a 
tervezési és a kivitelezési költségeket; 

d) az önkormányzat hivatalos nyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázat esetén 2008-
2009-ben mekkora összeget és milyen ütemezéssel kész saját forrásból a 
megvalósításra és fenntartásra fordítani.  

 
 
A pályázatok benyújtási (postai bélyegző) határideje: 2008. szeptember 30. 
 
A pályázatokat digitálisan CD/DVD-n és kinyomtatva 7 példányban a  
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címre kell elküldeni. 
 
 
A pályázat eredményének várható időpontja: 2008. novembere. 
 
 
Budapest, 2008. május 06. 
 
 
 
 

Dr. Hiller István 
oktatási és kulturális miniszter 

 


