
KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZAT BARTÓK BÉLA SZÜLETÉSÉNEK 125. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából. A pályázat célja Bartók Béla népdalgyűjtő, kutatói munkásságának népszerűsítése, zeneszerzői, tevékenységének megismertetése, a Bartók életművének és a bartóki világszemlélet aktualitásának bemutatása. 

Az elbírásnál előnyben részesülnek azok a pályaművek, amelyek 
- Bartók zenéjének széles körben való megismertetését szolgálják, 
- a helyi közösségek aktivitására építenek,
- a fiatalok megnyerésére irányulnak,
- több szervezet, közművelődési intézmény, önkormányzat együttműködésében valósulnak meg.

Pályázati témák:
1.	A bartóki népdalgyűjtéshez kapcsolódó nem hivatásos népzenei, és néptánc produkciók bemutatása.
2.	Bartók-művek bemutatása nem hivatásos kórusok, hangszeres együttesek és szólisták előadásában.
3.	Települési szintű kiadványok támogatása, amelyek a helyi Bartók-emlékeket dolgozzák fel.

Pályázati támogatás mértéke:
Támogatás 100 000 Ft és 500 000 Ft között adható, az összköltség legfeljebb 50 %-áig.

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. Támogatás csak kizárólag a pályázati cél közvetlen megvalósulását szolgáló költségekre adható.

A pályaművek támogatása utófinanszírozással történik.

Pályázók köre:
-	önkormányzatok, és önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények
-	közművelődési egyesületek, szövetségek

A pályaművek benyújtásának határideje: 2006. február 17.

Pályázatkezelő: 	Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
Nemzeti Évfordulók Titkársága
1519 Budapest, Pf. 385.

Egy szervezet egy kategóriában csak egy pályaművet nyújthat be. A pályázaton csak olyan pályaművek vehetnek részt, amelyek programjai 2006-ban valósulnak meg.
A pályázati űrlap letölthető a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapjáról (www.emlekev.hu), illetve postai úton is igényelhető – felbélyegzett A/4-es válaszboríték mellékelésével – a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága címéről (1519, Budapest, Pf.: 385.). A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.

A borítékra kérjük, írják rá: „Bartók Jubileum 2006 – közművelődési pályázat”.

A pályázatnak 6 példányban tartalmaznia kell:
-	kitöltött pályázati űrlapot
-	a programleírást/szinopszist (1–3 oldal)
-	tételes költségvetést

Az egyéb mellékleteket a pályázati űrlap útmutatása alapján, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.

A pályaműveket a pályázati bizottság a beadási határidőtől számított 45 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora további 15 napon belül megjelenik a NKÖM és a Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapján. A NÉT minden pályázót írásban értesít.

A pályázati döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait a MeH és a NKÖM nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Nemzeti Évfordulók Titkárságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a BBMKI Nemzeti Évfordulók Titkársága (+36) 1 381-5188 telefonszámán hétfőtől-péntekig 10-14 óráig. E-mail: kovacs.norbert@bbi.hu


