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A kutatás során „kultúra” rövidítéssel említett felhívás
(Forrás: NKA hírlevél: 2007: 111-113)
A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Kollégium meghívásos pályázatot hirdet 2007-ben megvalósítandó, kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására.
A szakmai kollégiumok javaslataiból kiindulva meghívást kapnak a mellékletben felsorolt kulturális események szervezői.
A pályázat célja a kulturális élet reprezentatív eseményeinek támogatása, és
ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése, tervezési stabilitásának növelése. A kulturális értékek és kínálat támogatásán túlmenően a pályázat célja az is, hogy erősítse a kiemelkedő
események tágabb társadalmi és gazdasági hatásait.
Altéma kódszáma: 6607
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 500 millió forint.
A pályázatba meghívott események körét az NKA szakmai kollégiumaitól, valamint az NKA Bizottságától érkezett javaslatok alapján az Ideiglenes Kollégium
határozta meg.
A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium pályázatán való részvétel nem zárja ki, hogy az adott eseményre a pályázó az NKA más szakmai
kollégiumától támogatást kérjen.
A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a Kollégium hozza meg,
melynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
1. Az esemény bemutatása
2. Kulturális jelentősége
3. Társadalmi hatása
4. Gazdasági szerepe
5. Szervezési és marketing szempontok
6. Az esemény gazdálkodása
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A fentiekről a kiemelt kulturális események megvalósítására vonatkozó betétlapon kell nyilatkozni. A pályázat a betétlappal együtt érvényes!
Csatolható a műsorfüzet vagy a hasonló funkciójú kiadványok egy példánya.
Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
• tiszteletdíj, honorárium és járulékai, vagy tiszteletdíj, honorárium számlás kifizetése (művészek, együttesek, szervezők)
• szerzői jogdíj
• utazási költség
• szállásköltség
• szállítási költség
• biztosítási költség
• csoportos étkeztetés
• terembérlet vagy helyszín bérleti díja
• színpad építési és bontási költsége
• installációs költség
• nagyítás, paszpartu, keretezés
• díszlet, jelmez, kellék
• nyomdai előkészítés
• nyomdaköltség
• audiovizuális eszközök bérleti díja
• reklám- és propaganda költség
A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!
A támogatás a rendezvény egészének megvalósítását segíti. A pályázat elbírálásánál a Kollégium messzemenően figyelembe veszi a saját erő és más források
mértékét. A pályázó megjelölheti, illetve a Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.
A tízmillió forintot meghaladó támogatások esetén az elnyert összeg 5 %-a a
pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra.
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! A nevezési díj a pályázat lebonyolítási költségeinek fedezetéül szolgál. A pályázathoz csatolni kell a
nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat
másolatát.
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át + 20 % ÁFÁ-t
tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.
Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. A sorszámért forduljon a kollégium titkárához:
Nagy Józsefné, tel.: 327-4308 e-mail: erika.nagy@nka.hu
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Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7.
pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.
***
Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati
anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!
A pályázatok
2007. január 30-ig
beérkezően nyújthatók be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.). A határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelenek!
Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégium
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A kutatás során „NKA-ÖTM” rövidítéssel használt felhívás
(Forrás: NKA hírlevél: 2007: 436-443)
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Kulturális
Alap KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES KOLLÉGIUMA közös
pályázatot hirdet a 2007. évben megvalósuló, turisztikai szempontból nemzetközi, országos vonzerővel bíró kulturális rendezvények, programsorozatok/
fesztiválok támogatására
Pályázati altéma: 6607
1. A pályázat célja a 2007-ben Magyarországon megrendezésre kerülő, nemzetközi, országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális rendezvények
(programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 300 millió forint (200 millió forint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007. évi Turisztikai
célelőirányzatából, valamint 100 millió forint a Nemzeti Kulturális Alap 2007.
évi forrásából).
2. Pályázók köre:
A Széchenyi Turizmusfejlesztési program keretében 2004. évben meghirdetett
„regisztrációs pályázat” eredménylistáján szereplő alábbi rendezvények szervezői, akik a 2007. évi megvalósításhoz kérnek támogatást: Lista…
3. Pályázati feltételek:
a rendezvényeknek 2007-ben is teljesíteni kell az alábbi feltételeket
−− belföldön valósul meg, ill. több helyszín esetén a nyújtott támogatásból
kizárólag Magyarországon valósul meg;
−− a rendezvény a 2007-es naptári évben zárul le,
−− évente / kétévente ismétlődően megszervezett rendezvény, ez alól kivételt képeznek a különleges alkalomhoz kapcsolódóan egy alkalommal megrendezett események (pl. világtalálkozók stb.)
−− programterv/struktúra: egész évre előre ismert legalább 5-6 rendezvényből áll, a rendezvény programja/időpontja legalább egy évvel a
megvalósítás előtt ismert,
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−− k
 öltségvetése legalább 50 millió forint,
−− saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel, bérleti díjból származó bevétel), amely eléri költségvetésének legalább 15%-át,
−− a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a 2007. évi rendezvény turisztikai hatásvizsgálatát elkészíti (referenciákkal rendelkező készítő által), a
szerződéskötéskor mellékelt minta alapján.
−− A pályázó szintén vállalja, hogy helyszíni bejárás keretében lehetővé teszi a bíráló bizottság tagjainak a monitoringhoz szükséges információk
beszerzését,
−− 
tárgyi eszköz beszerzés esetén a pályázó nyilatkozatban vállalja a
14/2002. (XI.16.) MeHvM rendelet szerinti – 5 éven keresztüli – turisztikai célú hasznosítást,
−− a pályázó mellékeli (maximum 3 oldalban) a 2006-ban megvalósult
rendezvény szakmai beszámolóját (2 évente megvalósuló rendezvény
esetén a 2005. évi szakmai beszámolót).
Pécsi rendezvény esetében mellékelni kell a Pécsi Kulturális Főváros 2010 rendező iroda hozzájáruló nyilatkozatát.
A pályázat elbírálása során további előnyt élvez:
−− ha a rendezvény marketing szemléletű: költségvetésének legalább 10%át marketingre fordítja, középtávra (3-4 év) szóló, részletes koncepcióval rendelkezik, a célcsoportoknak/célországoknak megfelelő marketing tevékenységet folytat,
−− a jegyek előértékesítése szervezett,
−− valamely hivatalos szakmai szervezetben való tagság (pl. különböző
fesztivál szövetségek), ezt a pályázatában ismerteti.
Nem kap támogatást az a pályázat:
a.) a turisztikai vonzerő nem alátámasztott, (pl. vonzáskör nagysága, külföldi-belföldi látogatók aránya, résztvevők száma)
b.) sportrendezvény megvalósítását, illetve
c.) szakmai konferenciák, kongresszusok szervezését is magában foglalja.
4. A támogatás mértéke:
a rendezvény összköltségének legfeljebb 20%-a, maximum 15 millió forint lehet.
A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.
A pályázatot elbírálók indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékkel is megállapíthatják. Ebben az esetben a bírálók meghatározzák,
hogy a csökkentett támogatással az eredeti pályázati célt kell-e megvalósítania
a pályázónak, vagy a támogatás csökkentésének arányában a pályázati cél tartalmát is csökkentheti-e.
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5. Pályázatban elszámolható költségek:
−− tiszteletdíj, honorárium és annak járulékai, vagy tiszteletdíj, honorárium számlás kifizetése (művészek, együttesek, szervezők),
−− szerzői jogdíj,
−− utazási költség,
−− szállítási költség,
−− szállásköltség,
−− biztosítási költségek,
−− csoportos étkezés,
−− terembérlet, vagy helyszín bérleti díja,
−− színpad építési és bontási költsége,
−− installációs költség,
−− nagyítás, paszpartu, keretezés,
−− díszlet, jelmez, kellék,
−− nyomdai előkészítés,
−− nyomdaköltség,
−− audiovizuális eszközök bérleti díja,
−− reklám és propagandaköltség.
A fentiektől eltérő költségnemet a pályázónak indokolnia kell.
A kollégium a rezsiköltséget nem támogatja
6. A pályázat benyújtása
A pályázati adatlapot sikeres regisztráció után, kizárólag az NKA internetes
portálján, on-line lehet benyújtani.
Az on-line pályázati adatlap 2007. IV. 19.ig lesz elérhető a portálon
Csak a hiánytalanul beküldött anyagok feldolgozása történik meg, hiánypótlásra nincs lehetőség. Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai
szempontból egyaránt helyes, ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a
pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
7. A pályázó nevezési díj címén, amelynek összege az igényelt támogatási ös�szeg 1%-a + ÁFA, de minimum 10.000.-Ft + ÁFA, azaz 12.000 Ft tartozik befizetni, illetve átutalni a pályázat on-line benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázat (on-line) „adatlap azonosító számot”. Kérjük továbbá, hogy
átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az
utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nevezési díj a pályázat lebonyolítására szolgál.
A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül vis�szafizetésre.
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8. A pályázat elbírálásának menete
A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálják el. A
végleges döntésről további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó,
kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül.
A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.
A pályázókkal kötött szerződések a pályázati téma vonatkozásában nem módosíthatóak. A felhasználási jogcím-módosítási kérelmeket – amennyiben az a
pályázati felhívásban megjelölt jogcímek között történik – az NKA Igazgatósága engedélyezheti.
Más irányú jogcímmódosítás nem engedélyezhető. A szerződésben szereplő
pályázati cél megvalósításának határidejét a Kiemelt Kulturális Események Kollégiuma kérelemre módosíthatja. A módosított időpont a 2007. december 31.
napját nem haladhatja meg. A támogatás elszámolására, beszámolására vonatkozó határidő-módosítási kérelmekre határidő-módosítás – az NKA Igazgatósága által - legfeljebb egy alkalommal, hat hónapnál nem hosszabb időtartamra
adható, de az a 2008. február 28. időpontot nem haladhatja meg.
9. Csekély összegű támogatás
1. Jelen felhívás alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai Közösséget létrehozó
Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15.-i 1998/2006/
EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
2. A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás
nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: (…)
d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; (…)
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h) nehéz helyzetben lévő vállalatok részére.73
3. Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
4. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt
odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
5. A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható
költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amen�nyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
6. A Pályázó pályázatához nyilatkozatot köteles mellékelni a folyamatban
lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis)
támogatásról.
10. Az elbírálás szempontjai
Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra:
1. A projekt szakmai értékelése (85 pont)
−− a rendezvény által vonzott látogatók száma (1-15 pont)
−− a rendezvény által kínált programok száma, a rendezvény időtartama (1-15 pont)
−− a rendezvény hatáskörének nagysága (1-10 pont)
−− önálló turisztikai vonzerő (1-15 pont)
−− hagyományos, több éve megrendezésre kerülő esemény (1-5 pont)
−− hozzájárul az országkép kedvező alakulásához (1-5 pont)
−− illeszkedik a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához és
tekintettel van a természeti környezetre (1-10 pont)
−− kulturális értékteremtés (1-10)
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága (15 pont)
73

73

73

73

73

Valamely

vállalkozás, méretétől, illetve a körülményektől függetlenül, akkor tekinthető nehéz
helyzetben lévőnek, ha:
a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a fele nincs meg,
és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el;
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak
több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el; vagy
c) a hazai jog szerint az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak.
A Bizottság közleménye A Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról (2004/C 244/02)(EGT vonatkozású szöveg)
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−− részletesen kidolgozott költségvetés, az egyes költségtételek és
nagyságrendjük indokoltak (1-10 pont)
−− a pályázó a megvalósításra jelentős saját forrást biztosít (1-5 pont)
Nem támogathatóak azok a pályázatok:
−− melyek a fenti szempontok alapján történő értékelés során nem
érnek el 60 pontot, vagy
−− amelyek szakmai pontszáma nem éri el az 50 pontot.
11. A pályázat a következők szerint mutassa be a rendezvényt: betétlap
A pályázat az előírt dokumentumokon kívül, a pályázati felhívás 1. sz. mellékletében feltüntetett nyilatkozat kitöltése és melléklésével érvényes.
Pályázati adatlapot sikeres regisztráció után, kizárólag az NKA internetes portálján, on-line lehet benyújtani.
A nyilatkozatot a regisztrált on-line pályázatról, a jelen pályázati felhívásban
megjelölt mellékleteket, valamint a pályázati tájékoztatóban foglalt iratokat
(jogi dokumentáció, pályázat megvalósításának részletes leírása stb.) 2007. április 25-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére. (H-1388)
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A kutatás során „Pécsi EKF” rövidítéssel használt felhívás
(forrás: NKA hírlevél 2007: 432-435)
A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium meghívásos pályázatot
hirdet az Európa Centrum Kht. számára az Európa Kulturális Fővárosa - Pécs
2010 programsorozatra történő fölkészülés keretében 2007. évben megvalósuló kulturális események támogatására.
Altéma kódszáma: 6607
A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg 130 millió Ft.
A benyújtandó pályázat összesített támogatási igénye legalább 150 millió Ft
legyen. A pályázat ismertesse azokat az eseményeket, projekteket, amelyek
részére támogatást kér. Ennek során térjen ki arra, hogy az egyes projektek
miképpen illenek a 2010-es fölkészülésbe. Az egyenként öt millió forintnál
nagyobb összegű támogatást kérő projektekről, eseményekről ki kell tölteni a
csatolt Betétlapot.
Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető: tiszteletdíj, honorárium és járulékai,
vagy tiszteletdíj, honorárium számlás kifizetése (művészek, együttesek, szervezők)
• szerzői jogdíj
• utazási költség
• szállásköltség
• szállítási költség
• biztosítási költség
• csoportos étkeztetés
• terembérlet vagy helyszín bérleti díja
• színpad építési és bontási költsége
• installációs költség
• nagyítás, paszpartu, keretezés
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• díszlet, jelmez, kellék
• nyomdai előkészítés
• nyomdaköltség
• audiovizuális eszközök bérleti díja
• reklám- és propaganda költség
A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!
A pályázat elbírálásánál a Kollégium messzemenően figyelembe veszi a saját
erő és más források mértékét. A pályázó megjelölheti, illetve a Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására
kéri, illetve adja.
A pályázat 2007. …-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA
Igazgatóságának címére (H–1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező
pályázat érvénytelen!
BETÉTLAP
a kiemelt kulturális események megvalósítására
1. Az esemény tömör jellemzése. Koncepció, célok, hagyományok, távlatok legfeljebb 800 leütés terjedelemben.74
2. Az esemény utolsó (jellemzően 2006. évi) programjának értékelő ös�szefoglalója, legfeljebb két oldalon. Ezt a pontot eseti vagy most induló
program esetében nem kell kitölteni.
A szöveges beszámoló mellett adjon számszerű adatokat a következőkről:
• Műsorok (előadások, kiállítások, bemutatók stb.), művészi közreműködők;
• Közönség, látogatók;
• A lebonyolításban résztvevő szervezetek, személyek (önkéntesek is);
• A bevételek és kiadások főbb csoportjai.
Ez az összefoglaló lehet az NKA-nak benyújtott beszámoló kivonata.
3. Kulturális jelentőség. Az alábbi szempontokat is szem előtt tartva, de
nem feltétlenül azok szerkezetében hogyan foglalható össze az esemény kivívott, illetve a 2007. évben célul tűzött kulturális jelentősége?
Legfeljebb 1500 leütés.
Az esemény milyen kulturális és művészeti értékek közvetítését szolgálja; mennyiben szolgálja egy-egy művészeti ág/szakterület minőségi fejlődését, megújulását, eredményeinek megismertetését; mennyiben bővíti
a kulturális kínálat helyszíneit, alkalmait; milyen közönségnevelő szándé-

74

Minden terjedelmi meghatározás szóközökkel együtt értendő.
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kú és milyen új rétegeket ér el; hogyan járul hozzá az európai kulturális
együttműködéshez, stb?
4. Társadalmi hatás. Mutassa be az esemény társadalmi jelentőségét a
megadott szempontok szerint általában, ill. különösen a 2007. évben.
Legfeljebb 800 leütés.
Az esemény mely rétegekkel kapcsolatban van tudatos stratégiája és milyen hatással; miképpen szolgálja a kulturális esélykülönbségek csökkentését, milyen kedvezményeket biztosít hátrányos kulturális hozzáférésű
csoportoknak; milyen körben és milyen módon hat a társadalmi kohézió
és identitás-tudat erősítésére; szervezője mely önkormányzatokkal, milyen módon működik együtt?
5. Gazdasági szerep. Mutassa be az esemény gazdasági jelentőségét. Legfeljebb 800 leütés.
Az esemény költségvetésének keretében hány ember/hó foglalkoztatást
terveztek; költségvetésén kívül milyen körben mennyi és milyen jellegű
munkaalkalmat nyújt; milyen körben, milyen természetű és mekkora becsült járulékos forgalmat, gazdasági hasznot kelt és az milyen számítással
vezethető le; milyen mértékben járul hozzá a település, a környék idegenforgalmi vonzerejéhez; milyen beruházások, fejlesztés megvalósulását segíti elő; hozzájárul-e elmaradt körzetek felzárkóztatásához; képes-e
elősegíteni EU-s források bevonását?
6. Szervezési és marketing szempontok. Mutassa be az esemény marketing és szervezési sajátosságait, fő erősségeit és korlátait. Legfeljebb
1200 leütés plusz a médiakampány terv külön táblázatban.
Az esemény szervezőinek referenciái; időarányos előkészítettsége; infrastruktúrájának és a közönség kiszolgálásának, ellátásának minősége:
parkolók, éttermek, WC-k, szálláshelyek, stb; hatása a környezetre, a terhelés és károk elleni védekezés, helyreállítás módja; marketing stratégiájának lényege; fő marketing-kommunikációs tevékenységei; kik a célcsoportok; hogyan éri el őket; volt-e igényfelmérés; igazodik-e a program a
célcsoport igényeihez; arculatának és tájékoztató anyagainak a jellemzői; miben egyedi, különleges; árszerkezetének és termékcsomagjainak
a jellemzői; együttműködése partnerekkel, utazási irodákkal stb?
7. Az esemény gazdálkodása. Legfeljebb 800 leütés.
Az esemény gazdálkodásának ésszerűsége, hatékonyságra törekvés; saját
bevétel - jegyárbevétel, szponzoráció stb. - szerepe; főbb pénzügyi nehézsége illetve sikere?
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8. Az esemény költségvetése (áfával növelt, bruttó értékek)
A.) Az esemény bevételeinek alakulása
Előző alkalommal (eFt)
		

2007-ben
tervezett (eFt)

Árbevétel (közvetlen, pl. részvételi, ill. belépti
díjakból, stb.)
Vendéglátás, bérleti díj, reklám, más
kereskedelmi bevétel
Szponzori, mecénási pénzbeni támogatás
Önkormányzati támogatás 		
Központi állami támogatás
NKA támogatás
EU forrás
Egyéb forrás, éspedig: ……………
Saját forrás
Összesen

*
*

*

B.) Az esemény kiadásainak alakulása
Előző alkalommal (eFt)
2007-ben
		Tervezett (eFt)
Művészek, együttesek díjazása [1]		
Más szakmai közreműködők [2] díjazása		
A személyzet, a szervezők díjazása		
Technikai költségek [3] 		
Irodaköltségek, működési és járulékos
költségek [4]		
Kommunikáció és reklám		
Általános költségek, rezsi		
Egyéb kiadás, éspedig: ……… 		
Összesen

*

A *-gal jelölt cellák egyeznek a Pályázati adatlap 4. pontjában szereplő táblázat megfelelő rovataival.

cégszerű aláírás
[1] Járulékokkal együtt.
[2] Kutatók, előadók, szakalkalmazottak, azaz a díjazott nem művész közreműködők.
[3] Hangosítás, fénytechnika, szállítás, installáció, stb.
[4] Telefon, jogdíj, biztosítás, licencek, stb.
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A kutatásba bevont fesztiválok listája
NKA Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma meghívásos pályázatán nyertes pályázatai: „kiemelkedő jelentőségű kulturális események” (14 db):
Név
Szent Erzsébet Jubileumi Év
II. Bárka Nemzetközi Színházi Fesztivál
V. Budapest Jazz Fesztivál
Barokk Nosztalgiák Művészeti Fesztivál
Régi Zenei Napok, Sopron
Magyarok Nagyasszonya
9. Nemzetközi
Egyházzenei Fesztivál
Könyvtárak összefogása a társadalomért
Magyar Festészet Napja
78. Ünnepi Könyvhét
17. Thealter International
Múzeumok Éjszakája
Múzeumok Őszi Fesztiválja
(Múzeumok Mindenkinek)
Szárnyas Sárkány Hete - XV. Nemzetközi
Utcaszínházi Fesztivál
Zsámbéki Színházi és Művészeti Fesztivál
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Helyszín
Sárospatak, Budapest, Debrecen,
Mezőkövesd, Eger, Miskolc
Budapest
Budapest
Győr
Sopron
Székesfehérvár Budapest, Győr,
Veszprém, Esztergom, Vác,
Szombathely, Sopron,
Zalaegerszeg, Zsámbék,
Gyöngyöspata, Piliscsaba
Budapest
Budapest és 17 település
Budapest és kb. 50 vidéki város
Szeged
Budapest és 50 vidéki muzeális
intézmény
10 budapesti és 35 vidéki
muzeális intézmény
Nyírbátor
Zsámbék
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Pécsi EKF 2010 felvezető rendezvények nyertes pályázatai: „kiemelkedő jelentőségű kulturális események” (9 db):
Név		Helyszín
Szertárak titkai című vándorkiállítás (utazó múzeum)
Kortárs Magyar Fotográfiai Biennálé 2007
Médiagyár 2008 - nemzetközi kortárs művészeti
biennálé előkészítő konferencia és workshop
Világhírű szólisták Pécsett
XII. Európai Bordalfesztivál
3. Pécsi Nemzetközi Filmünnep, filmfesztivál
és verseny
Paper Island / Nemzetközi Papír Szimpózium
és kiállítás
FolkRoll Hagyományőrző Kortárs Könnyűzenei
tehetségkutató, fejlesztő program és Fesztivál
Pécsi Országos Színházi Találkozó

Pécs
Pécs
Pécs
Pécs
Pécs
Pécs
Pécs
Pécs
Pécs

Az NKA Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma meghívásos pályázatán és az NKA-ÖTM közös pályázatán egyaránt nyertes pályázatok: „kiemelkedő jelentőségű kulturális események” és „turisztikai szempontból nemzetközi, országos
vonzerővel bíró kulturális rendezvények, programsorozatok/fesztiválok” (16 db):
Név
2007-es Budapesti Őszi Fesztivál
XII. Duna Karnevál Nemzetközi
Multikulturális Fesztivál
Agria Nyári Játékok 2007
Gyulai Várszínház Összművészeti Fesztivál 44. évad
Zempléni Fesztivál 2007
Művészetek Völgye 2007
8. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
és 5. Nemzetközi Animációs Filmfesztivál
MEDIAWAVE 2007
Bartók+Párizs 2007 Miskolci Nemzetközi
Operafesztivál
Mesterségek Ünnepe
A Tánc Fesztiválja X. országos és nemzetközi
kortárs összművészeti találkozó
Vidor Fesztivál 2007
Szegedi Szabadtéri Játékok 2007
Szentendrei Nyár 2007
Határon Túli Magyar Színházak XIX. Fesztiválja
Veszprémi Ünnepi Játékok 2007
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Helyszín
Budapest
Budapest
Eger
Gyula
Zemplén
Kapolcs, Taliángörögd,
Vigántpetend, Pula, Öcs,
Monostorapáti, Nagyvázsony
Kecskemét
Győr
Miskolc
Budapest
Veszprém
Nyíregyháza
Szeged
Szentendre
Kisvárda
Veszprém
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Az NKA-ÖTM közös pályázatán nyertes pályázatok: „turisztikai szempontból
nemzetközi, országos vonzerővel bíró kulturális rendezvények, programsorozatok/fesztiválok” (18 db):
Név
Balatoni Fesztivál
BudaFest Nyári Zenei Fesztivál
Budapesti Nyári Fesztivál
Csabai Kolbászfesztivál
Debreceni Virágkarnevál
Diósgyőri Várfesztivál
Esztergomi Nyári Fesztivál
Fehérvári Zenei Nyár (Harmónia Albensis)
Garantált Kulturális Programok
Haydn Eszterházán Fesztivál
Hegyalja Fesztivál
Nemzetközi Harley-Davidson Fesztivál
Budapesti Karácsony
Nyár a Lánchídon
Örökség Fesztivál - Pécsi napok 2007
Savaria Történelmi Karnevál
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál
és Népművészeti Vásár
Zsidó Nyári Fesztivál
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Helyszín
Tihany
Budapest, Hilton Szálló, Bazilika,
Operaház
Budapest, Városmajor, Margitsziget
Békéscsaba, Városi Sportcsarnok
Debrecen, Kossuth tér
Miskolc – Diósgyőr
Esztergom
Székesfehér, Belvárosi
templomokban
Budapest
Eszterháza
Tokaj – Rakamaz
Alsóörs, Európa Kemping
Budapest, Lánchíd, Vörösmarty tér
Budapest
Pécs, Szent István tér
és Pécsi Ifjúsági Központ
Szombathely, belváros
Százhalombatta, Ráckeve,
Tököl
Budapest
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