A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma meghívásos pályázati felhívása a Bartók Jubileum 2006 méltó megünneplésére


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma meghívásos pályázatot hirdet Bartók Béla születése 125. évfordulója alkalmából 2006-ban megrendezésre kerülő programok támogatására.

Pályázatot nyújthat be: 	Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Kht.
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA
Főnix Rendezvényszervező Kht.
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Magyar Táncművészeti Főiskola
Magyar Zenei Tanács
MTA Zenetudományi Intézet
Hagyományok Háza
Petőfi Irodalmi Múzeum
Magyar Művelődési Intézet

A pályázat célja Bartók Béla műveinek népszerűsítése, zeneszerzői, előadóművészi és tudományos munkásságának, pályájának megismertetése, a Bartók-életmű és a bartóki világszemlélet aktualitásának bemutatása. 

Pályázati bírálat szempontrendszere:
-	a tervezett program dramaturgiai minősége, egyedisége, újszerűsége
-	a Bartók-repertoár kevésbé ismert darabjának bemutatása, valamint a Bartók életműből lehetséges homogén sorozatok szerkesztése
-	a Bartók-életmű és a kortárs művészet élő kapcsolatának bemutatása
-	a program/produkció közreműködőinek rangja
-	a program várható közművelődési és kulturális idegenforgalmi hatása

Pályázati kategóriák:

1.	elektronikus kiadványok, nyomtatott kiadványok

2.	nemzetközi művészeti fesztiválok, ünnepi koncertek és előadások

3.	kiállítások

4.	nemzetközi művészeti versenyek és mesterkurzusok

5.	országos és nemzetközi művészeti és tudományos konferenciák

6.	művészeti és tudományos pályázatok

7.	műveltségi versenyek, közművelődési programok

Pályázni kizárólag a fenti kategóriáknak megfelelő pályaművekkel lehet. Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.


Pályázati támogatás mértéke:

Támogatás legfeljebb az összköltség 80 %-áig adható.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat összköltségének 20%-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 előfinanszírozással történik.

A nyertes pályázónak – a projektek előfinanszírozására tekintettel – az értesítést követő 5 napon belül csatolnia kell a csak az NKÖM által visszavonható felhatalmazását az őt meg nem illető összeg inkasszálására.   

A pályaművek benyújtási határideje: 2006. február 17.

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

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 határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelenek.

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

Pályázni jelen felhívás mellékletét képező pályázati űrlapon lehet. Minden pályázati témához külön űrlapot kell kitölteni és benyújtani. Az űrlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel ellátva fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek.

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 pályázatokat az erre a célra létrehozott szakmai bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 15 napon belül bírálja el. 

A nyertesek névsora a bírálatot követő 5 napon belül megjelenik az NKÖM és a Nemzeti Évfordulók Titkársága (NÉT) 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 az 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) 1 381-5190 telefonszámán hétfőtől-péntekig 10-14 óráig. E-mail: takacs.attila@bbi.hu 

Budapest, 2006. január 16. 


						Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

