Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató
rendezvények támogatására
A pályázat célja:
a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és –gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag
olyan rendezvények támogathatóak, amelyek verseny rendszerben kerülnek
megrendezésre, tehát a benevező zenekarok élő fellépései alapján, szakmai zsűri
bevonásával alakul ki a végeredmény.
Kiemelt cél az utógondozás elősegítése, tehát a pályázatoknál előnyt jelent, ha a nyertes
zenekarok a tárgynyeremények mellett új szakmai kapcsolatokkal, komolyabb fellépési
lehetőségekkel és a további fejlődés egyéb lehetőségeivel gazdagodnak.
A pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium, PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs
Könnyűzenei Kultúráért
A pályázat keretösszege: 12 millió Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft / rendezvény
Lehetséges pályázók köre: hazai rendezvényszervező gazdasági társaságok és nonprofit
szervezetek
Műfajok: pop, rock, blues, jazz, elektro, metal, népzene, világzene és ezek tetszőleges
fúziói.
Elszámolható költségek:
- terembérlet,
- hangosítás és fénytechnika bérlése,
- egyéb szervezési költségek,
- promóció (nyomda, hirdetés, sajtós szolgáltatás),
- szerzői jogdíjak,
- nyeremények költségei.
A pályázatok beküldési határideje: 2008. április 18.

A jelentkezések online részének eddig a határidőig be kell érkeznie, a postai küldemények
esetében a feladás időpontját vesszük figyelembe. Hiánypótlásra kizárólag indokolt
esetekben van lehetőség a beküldési határidőt követő egy héten belül.
A támogatott projektek megvalósulása:
Csak olyan rendezvények és rendezvénysorozatok támogathatóak, amelyek a pályázat
közzététele (2008. február 15.) és 2008. december 31. között zajlanak le.

Pályázati jelentkezés:
A pályázati anyagokat postai és online úton egyaránt el kell juttatni az alábbi
elérhetőségekre:
- postacím: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Fejezeti Pályáztatási Csoport (1388
Budapest, Pf.: 82.). Kérjük, hogy a borítékokra írják rá: „PANKKK tehetségkutató 2008”.
- online regisztráció: www.pankkk.hu honlap / online pályázati regisztráció menüpont
Kizárólag a postai és online úton egyaránt hiánytalanul beadott pályázatok tekinthetők
érvényesnek, csak postai és csak online jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.
A hiánytalan pályázatoknak a következő anyagokat kell tartalmazniuk:

Postai úton 2 példányban elküldve:
kitöltött pályázati lap (letölthető az Interneten a www.pankkk.hu és www.kultura.hu
honlapokról);
a pályázati téma leírása, rövid indoklása: a szervező és a rendezvény rövid bemutatása
(lebonyolítás, szabályrendszer, promóció, nyeremények, zsűri, utógondozás lehetőségei,
fényképek, korábbi évek tapasztalatai (max. 3 A4-es oldal terjedelemben).
az esemény helyszínével kapcsolatos befogadói szándéknyilatkozat (formanyomtatványa
letölthető a www.pankkk.hu és www.kultura.hu honlapokról)
a pályázó létezését igazoló jogi dokumentációk:
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata (az önkormányzat
által hitelesítve),
- eredeti bírósági cégkivonat, illetve cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem
régebbi, bíróság által hitelesített igazolása (közjegyző által hitelesített
kivonatokat nem fogadunk el);
a pályázó aláírási címpéldánya vagy aláírási jogosultságot igazoló egyéb okiratának
másolata;
a pályázó bankszámláját vezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolása – a pontos
számlaszám megjelölésével – a szervezet bankszámlájának vezetéséről,
fizetőképességéről;
a pályázó nyilatkozata a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (tájékoztató és kétféle
formanyomtatvány letölthető a www.pankkk.hu és www.kultura.hu honlapokról),
a pályázó nyilatkozata a köztartozásokról - az államháztartás működési rendjéről szóló
többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

(formanyomtatványa letölthető az Interneten a
honlapokról).

www.pankkk.hu és www.kultura.hu

Az adatlapot és a fent részletezett csatolmányokat két példányban (egy eredeti és egy
másolat), egy csomagban, postai úton kell megküldeni a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoportja részére (1388 Budapest, Pf.: 82.). Kérjük, hogy
a borítékokra írják rá: „PANKKK tehetségkutató 2008”.
A www.pankkk.hu honlap ONLINE PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓ menüpontjában
feltöltve:
- a pályázati téma leírása, rövid indoklása: a szervező és a rendezvény rövid bemutatása
(lebonyolítás, szabályrendszer, promóció, nyeremények, zsűri, utógondozás lehetőségei
- max. egy A4-es oldal terjedelemben);
- a rendezvény logója vagy egy korábbi években készült fotó;
az online regisztráció során hangzóanyagok feltöltése nem szükséges.
A pályázatok elbírálása: 2008. április
Elbírálási szempontok:
- a pályázó szakmai háttere;
- a rendezvény esetében előrejelezhető érdeklődés;
- a verseny szakmai színvonala (zsűri összetétele, technikai feltételek, stb.)
- hatékony promóció;
- nyeremények nagysága;
- a nyertesek utógondozása;
- a program kiírásának napjáig (2008. február 15-ig) lezajlott események visszamenőlegesen
nem támogathatóak.
A támogatási szerződések megkötése: 2008. május-június
A nyertes pályázókkal a pályázat kiírója a támogatás felhasználására és elszámolására
vonatkozóan megállapodást köt. A nyertes pályázók a támogatási szerződés megkötésekor
vállalják, hogy 2008. december 31-ig megrendezik a pályázatban megjelölt tehetségkutató
versenyt.
Az elnyert támogatás 50%-át előre (a támogatási szerződés megkötését követően), 50%-át a
pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követő 30 napon belül fizeti ki a pályázat
kiírója.
A pályázóknak legalább 20% önrésszel kell rendelkezniük, melynek felhasználásáról a
pénzügyi beszámolóban el kell számolniuk.
Pénzügyi és szakmai elszámolás:
A rendezvényről a pályázó köteles részletes szakmai beszámolót és tételes költségvetési

elszámolást küldeni a pályázat kiírójának, akinek jogában áll visszatartani a fennmaradó
összeg kifizetését, illetve a már kifizetett, de a pályázót bármely okból meg nem illető összeg
is visszavonásra kerül, amennyiben úgy értékeli, hogy a benyújtott anyagok nem állnak
összhangban a pályázatban meghirdetett eredeti célokkal.
A pénzügyi és szakmai beszámolók kötelező tartalma:
- a szakmai beszámoló tartalmazza a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos részletes
információkat, a nyertes zenekarok listáját, a rendezvényen készített néhány fotót és a
promóciós anyagok mintapéldányait;
- a pénzügyi beszámoló részletesen tartalmazza a projekt teljes költségigényét és a
támogatási összeg, valamint a 20% önrész elszámolására vonatkozó számlákat.
A támogatott rendezvények promóciós anyagain minden esetben fel kell tüntetni az
alábbiakat:
- A Reneszánsz Év - 2008 arculati kézikönyvét kell használni, valamint a Pankkk és OKM
logót. (Letölthető: www.reneszanszev.hu/files - felhasználónév: files, jelszó: Vekuev6rei)
- A következő felirat: A kiadvány a Reneszánsz Év - 2008 program keretében a Pankkk
program támogatásával jelenik meg.
Nem teljesítés
Amennyiben a pályázó 2009. január 31-ig (postára adás határideje) nem nyújtja be pénzügyi
és szakmai beszámolóját, úgy automatikusan kizárja magát a PANKKK 2008. és 2009. évi
további pályázati programjaiból.
A kiíró a támogatás során a támogatott által büntetőjogi felelősségük tudatában közölt
adatok, bizonylatok, számlák valódiságát ellenőrizheti. Amennyiben a közölt adatok,
bizonylatok, számlák nem bizonyulnak valósnak, a kifizetett támogatásokat vissza kell fizetni.

Budapest, 2008. február 15.

Dr. Hiller István
Oktatási és Kulturális Miniszter

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
Szakmai kérdésekben:
Berta András

program koordinátor, PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért
e-mail: andras.berta@pankkk.hu
tel.: (06 20) 394 1071
Újfalusi Gábor

vezető főtanácsos, OKM Közművelődési Főosztály
tel.: (06 1) 473 7560
e-mail: gabor.ujfalusi@okm.gov.hu
Pénzügyi és technikai kérdésekben:
Szántai Irén

csoportvezető, NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport
tel.: (06 1) 327 4386
A részletes pályázati kiírás és a pályázati formanyomtatványok
www.pankkk.hu és www.okm.gov.hu honlapokról 2008. február 15-től.
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