Pályázati felhívás

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma József Attila születésének 100. évfordulója tiszteletére pályázatot hirdet 2005-ben megvalósuló programokra. 
A pályázat során azok a programok részesülnek támogatásban, amelyek középpontjában József Attila irodalmi jelentőségének, valamint a költő művein keresztül a huszadik század első fele történelmi-társadalmi-kulturális folyamatainak jobb megértésére való törekvés áll.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a programok, amelyek József Attila életművének, életútjának kutatása során megszerzett új ismeretek közlésére, valamint a költő életművének népszerűsítésére irányulnak.
Pályázók köre: önkormányzatok, kulturális, oktatási és egyházi intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, közhasznú társaságok, könyv- és lapkiadó társaságok.

Pályázni lehet:
1. könyvek és elektronikus kiadványok (CD-ROM, DVD-ROM, Internetes megjelenés) megjelentetésére.
Támogatás az összköltség 50 %-áig, de legfeljebb 1,5 millió forintig adható. 

2. folyóiratok megjelentetésére (tematikus emlékszámok, kulturális periodikák József Attilával foglalkozó számainak megjelentetésére).
Támogatás az összköltség 50 %-áig, de legfeljebb 500 ezer forintig adható.

3. tudományos, ismeretterjesztő és közművelődési rendezvények szervezésére (konferenciák, előadások, kiállítások, tanulmányi versenyek, egyéb irodalmi programok).
Támogatás az összköltség 50 %-áig, de legfeljebb 1 millió forintig adható.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat összköltségének 50%-át biztosító önrésszel. Az önrész a pályázó által a pályázati célra biztosított saját forrás, amelybe beleszámít a más szervezet, magánszemély által nyújtott igazolt anyagi hozzájárulás is. Az önrész meglétét a pályázónak hitelt érdemlően kell bizonyítania.

A pályázati űrlap letölthető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapjáról (www.emlekev.hu), illetve a www.kultura.hu honlapról; továbbá személyesen beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.). Az űrlap postai úton is igényelhető – felbélyegzett A/4-es válaszboríték mellékelésével – a NKÖM Nemzeti Évfordulók Titkársága címéről (1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22.).
A kitöltött pályázati űrlapot, a programleírást/szinopszist (max. 3 oldal), a költségvetést, valamint az űrlapon meghatározott egyéb mellékleteket cégszerűen aláírva postai úton, vagy a NKÖM postázójába személyesen benyújtva kell eljuttatni a fenti címre. A borítékra írják rá: „Nemzeti Évfordulók Titkársága – József Attila pályázat”. 

Egy szervezet több pályaművet is benyújthat. A pályázaton csak olyan pályaművek vehetnek részt, amelyek programjai 2005-ben valósulnak meg.

A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait az NKÖM nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza. A pályaművek támogatása utólagos elszámolás alapján vagy – külön kérelemre – részelszámolás után történik. Utóbbi esetben a kérelem elbírálása a pályáztató hatáskörébe tartozik. A pályázati döntés felülvizsgálatát nem lehet kérni.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2005. január 22.
A pályázat elbírálás feltétele a pályázati űrlap, a programleírás és a költségvetés cégszerűen aláírt, hiánytalan benyújtása.
A pályaműveket a szakmai kollégiumok a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálják el, az eredményről a NKÖM további 30 napon belül értesíti a pályázókat.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a NKÖM Nemzeti Évfordulók Titkársága (+36) 1 413-2570 telefonszámán hétfőtől-péntekig 9-12 óráig.
E felhívásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a NKÖM 3/2004. (II. 20.) rendelete az irányadó.



