„TENGERTÁNC”
program az élő népi kultúra reneszánszáért
A népi kultúra, széles értelemben, magában foglalja mindazokat a tevékenységeket és
alkotásokat, amelyek hagyományainkat és szellemi örökségünket gyarapítják. A népi kultúra
része ennek megfelelően nemcsak a népművészeti alkotás, a népzene, a néptánc, hanem
az a sajátos helyi tudás, hiedelem és világlátás, szokás és emlékezet, mese, monda és
legenda is, amely egy adott földrajzi területhez, helyi közösséghez tartozik. A népi kultúra
mindezek mellett magában foglalja azokat a népi fortélyokat és hagyományos kézműves
technikákat is, amelyek a tárgyalkotás átörökítésében folyamatosan megújulnak.
Mindezekből áll össze az a nemzeti tudástár, amelynek kialakítása, ápolása és archiválása,
valamint megújulásának folyamatos figyelemmel kísérése kulturális örökségvédelmünk egyik
legfőbb feladata.
Az élő népi kultúra reneszánszát elősegítő Tengertánc program elsősorban azokat az
alkotóközösségeket kívánja helyzetbe hozni és lehetőségeihez mérten támogatni, amelyek
megteremtik és ápolják azokat a helyi értékeket, amelyekből az élő népi kultúra táplálkozik.
A program épít egyrészt a néptánc, a népzene, a világzene, a táncház-mozgalom, a viselet
tradícióira, és a hagyományos kézműves technikákra, másrészt támogatja azokat a
tevékenységeket, módszertani és gazdasági megoldásokat is, amelyek ezt a hatalmas
közkincset megújítva, a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé, „fogyaszthatóvá” tudják
tenni. A program ösztönzi továbbá az alkotóközösségeket, hogy megújult tartalommal, új
módszerekkel alakítsák saját alkotó tevékenységük színtereit a hagyományos kézműves
technikákat megmutató népművészeti alkotóházakat, kézműves műhelyeket nyitottakká, az
érdeklődők fogadására, foglalkoztatására alkalmassá. Mindezen tevékenységek
ösztönzésére és elősegítésére
Az OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

a „Reneszánsz Év” keretében
a népi kultúra reneszánszát szolgáló és támogató
pályázati programot hirdet
„TENGERTÁNC”
elnevezéssel

A pályázati keret 207 millió Ft.

A pályázat célja:
A népművészet reneszánszaként, a népművészet továbbéltetése, újjászületése
a ma embere számára: a magyarországi helyi közösségek aktivitásának fokozása,
lehetőségeik szélesítése és fejlesztése, igényes kulturális kínálat színesítése (a
fiatalok számára kiemelten), a népi kultúra erősítése, értékeinek megújítása,
továbbadása, a hazai és nemzetközi fogyasztói társadalom elé tárása,
népszerűsítése és archiválása.
Az összetett program részletezése négy altémában:
Tengertánc – I.

A NÉPI KULTÚRÁT MEGŐRZŐ ÉS MEGÚJÍTÓ HELYI ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK
MŰKÖDETÉSÉTNEK RENESZÁNSZA, SEGÍTÉSE/TÁMOGATÁSA

ÉS MŰHELYEK

Pályázat célja: Lehetőséget adni a szellemi és tárgyi népművészeti gyűjtések, valamint a
folklór ismeretanyagának tájegységek közötti tudásanyagcseréjére. Kerüljön felszínre a
reneszánsz hatás a kortárs népművészetben, amely kiállítások, koncertek, színpadi
produkciók és a népi kultúra területén működő helyi alkotó közösségek és műhelyek
hagyományőrző és hagyományalkotó tevékenységének segítésében és fejlesztésében, a
táncház-mozgalom felfrissítésében, támogatásában nyilvánul meg.
Felosztható keretösszeg: 93 millió forint.

TENGERTÁNC – II.
A NÉPMŰVÉSZETI ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ ALKOTÓHÁZAK, NYITOTT MŰHELYEK
RENESZÁNSZA, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉSE
Pályázat célja: Segítségnyújtás a népművészeti alkotóházak, nyitott műhelyek
infrastruktúrájának, eszközparkjának megújításához annak érdekében, hogy alkalmassá
váljanak az aktív népművészeti és hagyományőrző közösségi tevékenységek beindítására, a
már meglévők folytatására, a népművészeti alkotóházhoz, kézműves műhelyhez
kapcsolható új tevékenységi formák befogadására.
Felosztható keretösszeg: 50 millió forint

TENGERTÁNC – III.
MEGÚJÍTANI A HAGYOMÁNYOS KÉZMŰVES TERMÉKEK BEMUTATÁSÁT,
ÉRTÉKESÍTÉSÉT, ANNAK TECHNIKAI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEIT
A pályázat célja: a hagyományos kézművesség alkalmazásával előállított, zsűrizett
használati, viseleti, lakáskultúrát gazdagító termékek értékesítésének, forgalmazásának
lehetőségeihez, az értékesítés feltételeinek megteremtéséhez segítséget nyújtani.
Felosztható keretösszeg: 24 millió forint

TENGERTÁNC – IV.
A modern népi kultúra tudás-bázisának erősítése, ismeretanyagának bővítése
A pályázat célja: a XXI. századig összegyűjtött és megőrzött népi kultúra tudásanyagának
megismertetése, továbbadása. A népdal, népzene, néptánc, népmese és a hagyományos
kézművesség ismeretanyagának átörökítése, továbbtanítása, alkalom teremtése a
szélesebb körben történő ismeretátadásra. Szakmai kiadványok megjelentetésére, melyek e
tevékenységhez kapcsolódnak. A nemzeti tudástár további bővítése, illetve a korábban
elvégzett ilyen irányú adattár rendezése. A helyi történeti emlékezet, a szellemi és tárgyi
népművészeti gyűjtések, valamint a folklór ismeretanyag digitalizálása, az archivált
tudásanyag és a kapcsolódó tudományos kutatások eredményének széles körű közzététele.
A digitalizált szöveges dokumentumokhoz, hang- és képanyaghoz, illetve a kapcsolódó
segédmédiákhoz (jegyzetek, annotációk, kísérő szövegek) a széleskörű hozzáférést a
nemzeti digitális tudástár gondozója, a Hagyományok Háza biztosítja.
Felosztható keretösszeg: 40 millió forint

Pályázati felhívás
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az élő népi kultúra reneszánszaként,
a népi kultúra értékeinek megmentését és átörökítését segítve a Tengertánc Program
keretében
TENGERTÁNC – I.
pályázatot hirdet
A népi kultúrát megőrző és megújító helyi alkotó közösségek és műhelyek
MŰKÖDTETÉSÉNEK RENESZÁNSZA érdekében
Pályázat célja: Lehetőséget adni a szellemi és tárgyi népművészeti gyűjtések, valamint a
folklór ismeretanyagának tájegységek közötti tudásanyagcseréjére. Kerüljön felszínre a
reneszánsz hatás a kortárs népművészetben, amely kiállítások, koncertek, színpadi
produkciók és a népi kultúra területén működő helyi alkotó közösségek és műhelyek
hagyományőrző és hagyományalkotó tevékenységének segítésében és fejlesztésében, a
táncház-mozgalom felfrissítésében, támogatásában nyilvánul meg.
Támogatás nyújtható:
- kiállítások, mesterség bemutatók, szakmai bemutatók szervezésére, lebonyolítására (
személyi kiadások, dologi ktg.: számlás kifizetések, szakmai szolgáltatások, bérleti
díj, szakmai anyag és eszköz költség, reklám, propaganda költség, szállítás,
útiköltség )
- koncertek szervezésére, lebonyolítására (személyi kiadások, dologi ktg.: – számlás
kifizetések, szakmai szolgáltatások, bérleti díj, reklám, propaganda ktg, szállítás )

-

színpadi néptánc-, hagyományőrző bemutatók létrehozására, szervezésére,
lebonyolítására – új produkciók létrejöttének, tájoltatásának támogatására ( személyi
kiadás, dologi ktg.: számlás kifizetés, szakmai beszerzés : jelmeztár felújítás,
szállítás, útiköltség, szakmai szolgáltatás, bérleti díj, reklám propaganda ktg.)
- rendszeres működést – legalább havonta egy alkalom – felmutató gyermek és felnőtt
táncházak működésére, programjainak bővítésére : ( személyi kiadások, dologi ktg.:
számlás kifizetés, bérleti díj, szakmai szolgáltatás, reklám, propaganda ktg,
útiköltség )
- hagyományos kézműves szakmák, mesterségek alkotói/alkotóközösségei, tájegységek
folklór, népművészeti, értékeit hordozó közösségek találkozói valamint a találkozók
szakmai eredményeinek megmutatására szervezett programokra
- a tájegységi értékeket összegyűjtő és szervezett formában az érdeklődőknek bemutató
hagyományőrző utak összeállítása és működtetése
a továbbélő népi kultúra és a népművészet bármely területén (tánc, zene, kézművesség,
stb.) legalább három éve folyamatosan működő helyi alkotóközösségek, műhelyek szakmai
munkájának, hagyományőrző, értékmentő és értékteremtő – az adott régióra is kisugárzó –
fejlesztési törekvéseinek elősegítésére. Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyeknél
a kortárs népművészetben érvényesül a reneszánsz hatás, és a pályázatok a
hagyományokból táplálkozó, a helyi értékeket a mindennapok kultúrájába beépítő
programokat – pl.: kiállítások, koncertek, színpadi produkciók nyilvános termékértékesítések
stb.– szándékoznak megvalósítani. A legalább egy éves szakmai munkát felmutató komplex
– kézműves foglalkozásokkal, vagy táncbemutatóval, vagy néprajzot, táji értéket, életmódot
bemutató kiállítással, daltanulással egybekötött – táncházi programokra. Értékelendő
szempont, ha élő zenével, a Kárpát-medencei magyarság és a hazai nemzetiségek táncaiból
összeállított tematikák figyelembevételével, a tájoltatás programtervével valósulnak meg az
eseménysorozatok.
Csak egyetlen eseményre, vagy egy hazai utazásra nem kérhető támogatás. A külföldre
történő utazásokat nem támogatja a pályázat.
A felosztható keretösszeg: 93 millió Ft.
Pályázatot nyújthatnak be magyarországi:
– önálló jogi személyiséggel bíró, alapító okiratuk szerint közművelődési
feladatot is ellátó non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok,
intézmények;
– önkormányzatok;
a népi kultúra és a népművészet területén folytatott alkotóközösségi tevékenységek éves
programköltségeinek kiegészítésére, a pályázati felhívásban meghatározott témákban.
Működési költségre nem kérhető támogatás.
Magánszemély nem pályázhat.
Pályázaton elnyerhető támogatás felső határa 2 millió Ft.
Az űrlaphoz csatolni kell:

–
–

–

–
–
–

–
–

a pályázó közösség 2006–2007. évi szakmai munkásságának bemutatását;
a szakmai tevékenység, ill. program ismertetését – lsd. a „VALAMENNYI
PÁLYÁZATRA ÉRVÉNYES INFORMÁCIÓK-NÁL – a független szakértői bizottság
értékelési szempontjait figyelembe véve,
részletes projekt leírást (programleírás, a program megvalósításában
résztvevő, abban
közreműködő szakemberek, alkotók, megnevezése, a
program megvalósításának időpontja, helyszínek )
a részletes költségvetési tervet;
az
együttműködőkkel
megvalósítandó
programhoz
az
érvényes
együttműködési megállapodás hiteles másolatát,
non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázata esetén a
szervezet nyilvántartásban szerepléséről szóló 30 napnál nem régebbi
igazolást, illetve annak bíróság által hitelesített másolatát;
intézmények esetén az intézmény létezését igazoló 30 napnál nem régebbi
hitelesítéssel ellátott alapító okiratot;
írásbeli nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján (nyilatkozat mellékelve).

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az élő népi kultúra reneszánszaként,
a népi kultúra értékeinek megmentését és átörökítését segítve a Tengertánc Program
keretében
TENGERTÁNC – II.

Pályázatot hirdet
A NÉPMŰVÉSZETI ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ ALKOTÓHÁZAK, NYITOTT MŰHELYEK
MEGÚJULÁSAKÉNT, INFRASTRUKTURÁLIS-, ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉSRE
Pályázat célja: Segítségnyújtás a népművészeti alkotóházak, nyitott műhelyek
infrastruktúrájának, eszközparkjának megújításához annak érdekében, hogy alkalmassá
váljanak az aktív népművészeti és hagyományőrző közösségi tevékenységek beindítására, a
már meglévők folytatására, a népművészeti alkotóházhoz, kézműves műhelyhez
kapcsolható új tevékenységi formák befogadására.
Támogatás nyújtható:
a népművészeti alkotóházak, a kézműves műhelyek infrastrukturális és eszközfejlesztési
terveihez, hogy azok alkalmassá váljanak
- a helyi, tájegységi hagyományőrző és identitást erősítő, hagyományos kézműves
tevékenységek befogadására, új tartalmak létrehozására, (alkotóház állagvédelme,
korszerűsítése, bővítése, berendezésének, műhely feltételeinek korszerűsítésére.)
- valamint a népművészeti alkotóház vagy kézműves műhely látogatóinak XXI. századi
követelményeknek megfelelő fogadására. (A ház, a műhely technikai, tárgyi, kapcsolattartási

feltételeinek biztosítása, bővítése az elkészítés technológiai folyamatainak, valamint az
előállítási folyamat bizonyos fázisainak látogató általi kipróbálásához, a hagyományos
kézműves kész termékek bemutatásához).
Előnyben részesülnek azok a tervek, amelyeknél a tartalmi, szakmai hagyományátörökítő
tevékenységre fordítandó összeg a pályázat teljes bekerülési költségének több mint a
harminc százalékát jelenti.
A felosztható keretösszeg: 50 millió forint
Pályázatot nyújthatnak be magyarországi:
– a népművészeti alkotóházat, vagy népművészeti kézműves műhelyt
fenntartó és sikeresen működtető jogi személyek – önkormányzatok,
egyesületek, alapítványok, non-profit gazdasági társaságok; vagy
– a népművészeti alkotóházban, kézműves műhelyben népművészeti,
hagyományőrző
tevékenységet
megvalósító
szervezetek,
alapítványok, amelynek érvényes együttműködési megállapodása van
az adott népművészeti alkotóház, vagy kézműves műhely
fenntartójával.
Magánszemély nem pályázhat.
Pályázaton elnyerhető támogatás felső határa 5 millió Ft.
Az űrlaphoz csatolni kell:
– a pályázó intézmény, szervezet 2006–2007. évi szakmai munkásságának
bemutatását;
– a szakmai tevékenység bemutatását – lsd. a „VALAMENNYI PÁLYÁZATRA
ÉRVÉNYES INFORMÁCIÓK-NÁL – a független szakértői bizottság értékelési
szempontjait figyelembe véve,
– részletes projektleírást (programok, működtetés), milyen új programok
megvalósulása várható a beruházás, fejlesztés által. Működési, és üzleti terv.
– a részletes költségvetési tervet;
– a népművészeti alkotóházban, vagy kézműves műhelyben megvalósuló
előadói, vagy/és kézműves programok szakmailag hiteles megvalósítása
érdekében az együttműködő partnerekkel – országos hatókörű
közművelődési, művészeti, vagy közgyűjteményi intézménnyel vagy
szervezettel, megyei vagy tájegységi szempontból illetékes népművészeti civil
szervezettel (pl. megyei népművészeti egyesülettel, vagy országos
fesztiválokon, bemutatókon rendszeresen résztvevő néptánc-együttessel,
népzenei együttessel, népdalkörrel) – kötött együttműködési megállapodás
egy példányát;
– a programokban közreműködő táncos, zenei, hagyományőrző és kézműves
szakemberek névsorát, szándéknyilatkozatát;
– a pályázó és a fenntartó közötti – amennyiben a kettő nem azonos – legalább
további három évre érvényes együttműködési megállapodásának hiteles
másolatát;

–
–

–

–

–

a népművészeti alkotóház, vagy kézműves műhely alaprajzának másolatát;
amennyiben felújítási, beruházási és korszerűsítési munkákra is kérnek
támogatást, abban az esetben az elvégzendő munkákat bemutató érvényes,
vagy az érvényesítés folyamatát hiteles igazolással alátámasztó
engedélyezési tervet;
egyesületek, alapítványok pályázata esetén a szervezet nyilvántartásban
szerepléséről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást, illetve annak bíróság
által hitelesített másolatát;
gazdasági társaság esetén a bíróság által 30 napnál nem régebben készült
hitelesített cégkivonatot (közjegyző által hitelesített cégkivonatot nem
fogadunk el.);
írásbeli nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján (nyilatkozat mellékelve).

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az élő népi kultúra reneszánszaként,
a népi kultúra értékeinek megmentését és átörökítését segítve a Tengertánc Program
keretében

TENGERTÁNC – III.
pályázatot hirdet

A HAGYOMÁNYOS KÉZMŰVES TERMÉKEK BEMUTATÁSÁNAK,
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK, AZOK TECHNIKAI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK
MEGÚJÍTÁSÁRA

A pályázat célja: a hagyományos kézművesség alkalmazásával előállított, zsűrizett
használati, viseleti, lakáskultúrát gazdagító termékek értékesítésének, forgalmazásának
lehetőségeihez, az értékesítés feltételeinek megteremtéséhez segítséget nyújtani.
Támogatás nyújtható:
Elsősorban népművészeti, hagyományőrző vagy közművelődési tevékenységet folytató
intézmény, szervezet, alapítvány népművészeti termékeket értékesítő törekvéseihez
támogatást nyújtani – meglévő árusító hely, üzletrész felújításához, korszerűsítéséhez, vagy
meglévő pavilon esztétikai felújításához, internetes értékesítés kidolgozásához,
termékkatalógus
készítéséhez,
vagyonvédelmi-biztonságtechnikai
felszerelés
beszerzéséhez, bővítéséhez, induló árukészlet beszerzésének fedezetéhez
A felosztható keretösszeg: 24 millió forint

Pályázatot nyújthatnak be: olyan, a támogatásra megjelölt tevékenységet folytató
magyarországi szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások, amelyek
– ezt a munkát alapító okiratukban rögzítetten, vagy főprofilként végzik,
vagy a - beadástól számítottan további három évig a zsűrizett

népművészeti
termékek
értékesítésére
vonatkozó
érvényes
megállapodással rendelkeznek az árusító hely tulajdonosával,
fenntartójával.,
– kereskedelmi
tevékenység
folytatására
érvényes
engedéllyel
rendelkeznek, vagy az engedély kiadása folyamatban van, amelyet
hiteles igazolással tudnak alátámasztani
– sem közüzemi, sem egyéb köztartozással nem rendelkeznek;
Magánszemélyek nem pályázathatnak.
Pályázaton elnyerhető maximum összeg: 2 millió forint
Az űrlaphoz csatolni kell:
– részletes pályázati programot és tételes költségtervet;
– üzleti tervet
– a szakmai tevékenység, ill. program ismertetését lsd. a „VALAMENNYI PÁLYÁZATRA
ÉRVÉNYES INFORMÁCIÓK -NÁL, – a független szakértői bizottság értékelési szempontjait
figyelembe véve,
– szakmai ismertetőt az elmúlt két évben megvalósult munkáról, értékesítési
tapasztalatokról, vásárokon történt részvételről,
– a pályázó szervezet vagy vállalkozás által képviselt, azzal együttműködő
partnerek, beszállító mesterek, alkotók listáját;
– egyesületek, alapítványok esetén a szervezet nyilvántartásban szerepléséről
szóló 30 napnál nem régebbi igazolást, illetve annak bíróság által hitelesített
másolatát;
– gazdasági társaság esetén a bíróság által 30 napnál nem régebben készült
hitelesített cégkivonatot (közjegyző által hitelesített cégkivonatot nem
fogadunk el.);
– írásbeli nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján (nyilatkozat mellékelve).

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az élő népi kultúra reneszánszaként,
a népi kultúra értékeinek megmentését és átörökítését segítve a Tengertánc Program
keretében
TENGERTÁNC – IV.
pályázatot hirdet
A modern népi kultúra tudás-bázisának erősítése, ismeretanyagának bővítése
A pályázat célja: a XXI. századig összegyűjtött és megőrzött népi kultúra tudásanyagának
megismertetése, továbbadása. A népdal, népzene, néptánc, népmese és a hagyományos
kézművesség ismeretanyagának átörökítése, továbbtanítása, alkalom teremtése a
szélesebb körben történő ismeretátadásra. Szakmai kiadványok megjelentetésére, melyek e
tevékenységhez kapcsolódnak. A nemzeti tudástár további bővítése, illetve a korábban

elvégzett ilyen irányú adattár rendezése. A helyi történeti emlékezet, a szellemi és tárgyi
népművészeti gyűjtések, valamint a folklór ismeretanyag digitalizálása, az archivált
tudásanyag és a kapcsolódó tudományos kutatások eredményének széles körű közzététele.
A digitalizált szöveges dokumentumokhoz, hang- és képanyaghoz, illetve a kapcsolódó
segédmédiákhoz (jegyzetek, annotációk, kísérő szövegek) a széleskörű hozzáférést a
nemzeti digitális tudástár gondozója, a Hagyományok Háza biztosítja.
Támogatás nyújtható:

folklór vagy népművészet, vagy hagyományismeret témakörben szakmai
képzések, ( akkreditált, vagy OKJ–s képzések), a képzők képzése érdekében
szervezett
mesterkurzusok,
szakmai
továbbképzések,
szaktáborok
támogatására, ( személyi kiadás, dologi ktg: számlás kifizetések, szakmai
anyag költség, csoportos étkezés, szállás költség, szállítás, reklám,
propaganda ktg.),
- szakmai előadássorozatok támogatása,
- az ezekhez kapcsolódó tananyagok, szakmai segédanyagok, gyűjtések
megjelentetésére (személyi kiadás, dologi ktg. : számlás kifizetés,
nyomdaköltség, sokszorosítási ktg., szakmai szolgáltatás ),
- már meglévő, de még nem digitalizált gyűjtemények vagy egybefüggő
gyűjteményi részek digitalizálására, kizárólag a hagyományos népi kultúrából
származó eredeti gyűjtések, gyűjtemények, elsődleges források (nem másolati
példányok) köréből, továbbá csakis a jelen pályázat keretében digitalizált
állomány és azzal gyűjteményileg egybe tartozó állomány(rész) közzétételére,
a sokszínű nemzeti tudásanyag továbbadása érdekében olyan törekvések megvalósítására,
amelyek az esélyteremtés elvének megfelelően minél szélesebb körben, elérhető módon
teremtenek alkalmat a megújuló népi kultúra átörökítésére, továbbadására, képzések,
előadások, a digitális tudás-bázis kialakítása, a nemzeti digitális tudástár megvalósítására,
további bővítésére.
-

A felosztható keretösszeg: 40 millió forint
Pályázatot nyújthatnak be magyarországi:
– önálló jogi személyiséggel bíró non-profit szervezetek, egyesületek,
alapítványok;
– intézmények; valamint
– a digitális tudástár, vagy kiadói projektek megvalósítására magánszemélyek
befogadó intézményen vagy szervezeten keresztül
Az űrlaphoz csatolni kell:
–

–

non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázata esetén a
szervezet nyilvántartásban szerepléséről szóló 30 napnál nem régebbi
igazolást, illetve annak bíróság által hitelesített másolatát;
intézmények esetén az intézmény létezését igazoló 30 napnál nem régebbi
hitelesítéssel ellátott alapító okiratot;

–

írásbeli nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján (nyilatkozat mellékelve), továbbá;

A képzők-képzése, előadássorozatok, tananyagok, segédanyagok esetében:

–
–

a pályázó intézmény, szervezet 2006–2007. évi szakmai munkásságának
bemutatását;
a tervezett szakmai tevékenység, ill. program ismertetését, a képzők-képzője
továbbképzési tervét – lsd.
a „VALAMENNYI PÁLYÁZATRA ÉRVÉNYES
INFORMÁCIÓK -NÁL – a független szakértői
bizottság értékelési szempontjait
figyelembe véve
részletes programleírás , résztvevők köre, megvalósulás helyszíne, időpontja,
a részletes költségvetési tervet;

–

a projekt megvalósításában részvevő szakemberek névsorát,

–

amennyiben továbbképzési programra kér támogatást, a képzés akkreditációs
engedélye, vagy az érvényes működési engedély másolata

–
–

– a képzést végző oktatók, előadók névsora, szakképzettsége
– kiadványok szinopszisa, vagy kézirata, kiadási költségterve,
– multimédiás anyagok esetén részletes koncepcionális tartalmi leírás,
bemutatás, közreműködők megnevezése
A digitalizálási pályázatok esetében:
− a megőrzésre, digitális feldolgozásra szánt – a későbbiekben a tudásbázis részét képező – néprajzi gyűjtések anyagainak részletes adatait
(gyűjtés helye, ideje, körülményei; gyűjtők, adatközlők adatai, a gyűjtés
tartalmát adathordozónként rögzítő pontos, tételes lista, minőségi és
mennyiségi paraméterekkel ellátva (tárgyak vagy adathordozó
darabszáma – írott forrásnál oldalszáma –, hangzó- és videoállomány
adathordozó típusának megjelölése, archiválandó állomány legalább
becsült időtartama tételenként; kísérő dokumentumok, – pl.
jegyzőkönyv, fotó, kézirat, filmfelvétel, videofelvétel stb. – felsorolása)
−

−

−
−

a digitalizált tudásanyag felhasználásával készült, szakmai szempontok
alapján szerkesztett, sokszorosításra szánt digitális kiadvány részletes
tartalmát (beleértve a felhasznált digitális gyűjtések, gyűjtésrészletek, továbbá
a segédmédia – pl. kísérőszöveg, egyéb beillesztett dokumentum – adatait)
a költségvetés tervezetét, a fajlagos árakat (árajánlatokat): hangzó- ill.
videoállomány
digitalizálásának percdíja, állóképek, kéziratoldalak
szkennelésének darabonkénti díja, adathordozó (CD, DVD) kiírásának
darabonkénti költsége, stb. feltüntetve; a költségvetésben teljesen elkülönítve
kell részletezni a digitalizálás és a digitális publikálás költségeit
az adott témában hiteles országos szakmai intézmény, vagy szervezet
szakmailag megindokolt ajánlását,
a jogtulajdonosnak felhasználásra vonatkozó beleegyező nyilatkozatát

− a Hagyományok Háza által kiadott igazolást, amely dokumentálja, hogy
a digitalizálási munkálatokat végző pályázó vagy pályázati
együttműködő által benyújtott listán feltüntetett eszközök alkalmasak a
jelen pályázati kiíráshoz mellékelt technikai követelmények
teljesítésére,
−

a pályázó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a
Hagyományok Házával megkötött szerződéssel kötelezi magát a digitalizált
anyag egy példányának átadására a Hagyományok Háza részére és
hozzájárul annak közszolgáltatás keretében történő széles körű
közzétételéhez.

Amennyiben a kuratórium csak az igényelt összeg egy részét ítéli meg, a pályázónak
a kuratórium (esetleges) ajánlásának megfelelően a megítélt összeghez igazított,
tartalmilag és pénzügyileg tételesen rögzített pályázati tervet kell megvalósítania. A
pályázónak ez esetben szerződéskötés előtt be kell nyújtania az átdolgozott pályázati
anyagot, melyet a kuratórium jóváhagy.

A digitalizálás minden pályázóra kötelező részletes követelményei a
Hagyományok Háza honlapjáról tölthetők le: www.hagyomanyokhaza.hu.
Amennyiben a nyertes pályázó a megadott digitalizálási követelményeket
bizonyíthatóan nem teljesíti (pl. nem tartja be a technikai előírásokat vagy a
nyilatkozatban előzetesen feltüntetett eszközöknél rosszabb minőségű
eszközöket használ), a pályázó a pályázaton elnyert támogatás teljes vagy
részleges visszafizetésére kötelezhető.
Valamennyi pályázatra érvényes információk:
A beadási határidőt követően a pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.
A pályázat kezelője:

a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztály
A pályázatot pályázati űrlap kíséretében kell benyújtani, amely letölthető az Oktatási és
Kulturális Minisztériuma honlapjáról www.okm.hu, vagy a www.reneszanszev2008.hu
A pályázatot hét nyomtatott példányban, a pályázati űrlapon megadott módon és
címre, kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A felhívásra pályázati témánként (I., II., III., IV.) egy pályázó csak egy-egy pályázatot
nyújthat be, ugyan abban a feladatban ill. programban együttműködő több közösség/vagy
szervezet/vagy intézmény is csak egy-egy közösen készített pályaművel vehet részt.

A pályázat postára adásának határideje: 2008. március 21.
A pályázatokat független szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer alapján
értékeli:
– a pályázat megfelelése a kiírás, a Tengertánc I, II, III vagy IV Programok
tartalmi és formai követelményeinek;
– a feladat, a program szakmai megalapozottsága: céljának, tartalmának
kidolgozottsága, alkotó jellege;
– a pályázó eddig végzett szakmai munkásságának bemutatása, annak
minősége, tevékenységének összhangja a tervezett feladat, program
célkitűzéseivel;
– szakmailag hiteles együttműködők felsorolása;
– a költségvetés megalapozottsága, realitása: a saját forrás/önrész mértéke
eléri a teljes költség legalább 10%-át;
– a feladat, program várható eredménye és hatása a népi kultúra
hagyományainak, a hagyományos kézművesség élővé tételében,
átörökítésében, megújításában, értékeinek terjesztésében.
Az érvényes pályázatokról az értékelő bizottság legkésőbb a postára adás határidejétől
számított 60 napon belül dönt, amelynek eredményéről a pályázók válaszlevélben,
valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján legkésőbb 2008. május 19-ig
értesülnek.
Az értékelő bizottság döntésének felül bírálatára nincs lehetőség.
A támogatás felhasználására a nyertes szervezetekkel és intézményekkel az Oktatási és
Kulturális Minisztérium köt szerződést.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közművelődési Főosztályától (a 06-1-473-74-62 telefonszámon vagy a 473-7553)

Budapest, 2008. február hó 12. nap
Dr. Hiller István

