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A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél
A Petőfi Emlékbizottság a BácsKiskun MegyeiÖnkormányzat és a BácsKiskun MegyeiÖnkormányzat Közművelődési Intézeteországos pályázatot hirdet„ Az én Petőfim” címmel.

Pályázók köre: I. általános iskolás korosztály, II.középiskolások, III. felnőttekA pályázat célja: a Petőfi emlékévhez kapcsolódva a megyenagy költőjének művészetét, és az ehhez kapcsolódószemélyes olvasói attitűdöt népszerűsíteni, alkalmat éslehetőséget biztosítani az olvasás, a vers és prózaértés, aművészetekhez kapcsolódó személyes élményekbemutatására.Pályázat témája: Petőfihez, Petőfi életműhöz (vers, próza,zene, film, festmény, képzőművészeti alkotás, emlék,program) kapcsolódó élmény esszészerű kibontása maximum5 oldal terjedelemben.A pályázat díjazása: Kategóriánként három díj kerülkiosztásra.Beadási határidő: 2009. június 30.A pályázat kiírója jogot formál arra, hogy a beérkezettpályaműveket térítésmentesen felhasználhatják a pályázatnépszerűsítésére a nyomtatott és elektronikussajtótermékekben, de csak a szerzők nevének feltüntetéseesetén.A pályáztató szervezetek a kéziratokat nem őrzik meg és nemküldik vissza.Beküldési cím (ahonnan nevezési lap is igényelhető):BácsKiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6000.Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 11. Tájékoztatástnyújt: Petőfi Sándor László munkatárs telefon/fax: 76481320, email: hirlevel@bacskultura. koznet. hu.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény (Kecskemét, Serfőzőu. 19.) hálásan köszöni az Önök 2007. évről tettadóbevallásának 1%os felajánlásait, melyet a gyűjteménykézműves műhelyének fejlesztésére fordítottunk.Segítségükre az elkövetkező években is számítunk.Adószámunk: 16636860103

Nyári Egyetem Szegeden
Kedves Kollégák, Érdeklődők!Az idei nyári egyetem a kultúrák és vallások témaköréttekinti át. Az időpont: június 242526. Helyszín: Szeged,Megyeháza.A Hírlevélben megjelentekhez képest a részvételi díj10 000,Ftra módosul. Ez a programokat, étkezésekettartalmazza. A szállásról mindenki egyénileg gondoskodik–ha szükséges, ebben szívesen segítünk, kérjük időbenjelezzék igényüket.További információk: tel./fax: 62/566091, email:,
szekelyanna@csongradamk. hu, web: www. csongradamk. hu

A DunaTisza Közi Népművészti Egyesület2009.július 06től 11ig. Tiszaalpáron vesszőgyékény–szalmafonó kézműves tábort szervez.
A résztvevők szállását az idén is a tiszaalpáricampingben, 4 személyes faházakban oldják meg.Az ebédet a helyi vendéglő biztosítja. A reggeliről,vacsoráról mindenki önállóan gondoskodik, illetve avacsoráról a tábor anyagi helyzeténekfigyelembevételével a helyszínen döntenek.A tábor részvételi díja 5 napra 20.000,Ft , amitartalmazza a szállás költségét, az ebéd díjat és a vessző,gyékény, szalma anyagköltségét.
Tervezett programok:
Kosárfonás:Hántolt, hántolatlan, valamint zöldvesszőből alegalapvetőbb hagyományos háztartási tároló kosarak (kenyeres, gyümölcsös és krumplis kosár) fonásánaktanítását tervezzük.Szakmai vezető: Kanalas János vesszőfonó, népiiparművész
Gyékényszövés:A gyékény szövésének, fonásának tanítása soránkülönböző alátétek, dobozok, tárolók különbözőtechnikával történő elkészítését szeretnénkmegismertetni az érdeklődőkkel.Szakmai vezető: Kovács Tibor gyékényfonó
Szalmafonás:E kézműves munka során a hagyományőrzés céljábólszeretnénk megismertetni a jelenlévőkkel az aratásijelképek ( borona , esőcsiga, aratókoszorú ) fonását.Apróbb gyerekjátékok egér, teknős, valamint botbábukkészítésének módjával valamint egyszerűbb karácsonyfadíszek megfonásával ismerkedhetnek meg a résztvevők.Szakmai vezető: Csáki Ildikó szalmafonó
Kérjük részvételi szándékát az telefonon szíveskedjenjelezni Kanalas Jánosnak alábbi számok számokvalamelyikén: 06 76/424497 vagy a 06 30 5072064.
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Tóth Viktor igazgató
Mi vezetett téged erre a pályára?
Történelem szakos tanárnak készültem kezdetben,azonban ebben nem láttam elég perspektívát, megélhetést ajövőben, így a tanári diploma megszerzése után átszerettem volna igazolni a jogász karra, ami azonban nemsikerült. Ekkor gondoltam a művelődésszervező szakra,mivel érdekelt az emberekkel történő kommunikáció, arendezvényszervezés és a média világa is.A művelődésszervező szakot Szegeden, 19982002igvégeztem. Az első két év után következett a szakosodás,ekkor a média szakot választottam. Ez idő alattgyakornokoskodtam a rádióban és webes újságoknál isdolgoztam.
Hogyan kerültél a művelődési házhoz?
2003ban Budapesten rádióknál dolgoztam pl. Klub rádió(ez még nem a mai Klub rádió volt) hírszerkesztőként 1évig. Kapcsolatrendszer nélkül azonban nehéz boldogulni,valamint az ember bioritmusát is megzavarja az újságíróiszakma, tudniillik ebben a szakmában kb. éjjel 2kor jön ela munkaidő vége, és másnap dél körül kezdődik.Ilyen előzmények után 2006ban figyeltem fel egyálláspályázatra az intézménynél. Miután felvettek,programszervezőként, oktatási és felnőttprogramokszervezése volt a feladatom 2008ig. Ebben az évben azelődömnek lejárt a szerződése, és úgy gondolta, hogy nemad be újabb pályázatot. Én pedig éreztem magamban annyierőt, ambíciót, hogy megpályázzam az igazgatói állást.Az ambícióm azóta is töretlen, azt azonban talánmegjegyezhetem, hogy a közművelődési intézmények elégnehéz helyzetben vannak, sok esetben bizonytalan afennmaradásuk is. A mi intézményünk még alapvetőenönkormányzati finanszírozású, ami egyfelől jó, másfelőlviszont rossz, mivel az önkormányzat a rezsiköltséget ésbérjárulékokat tudja finanszírozni, a többit magunknak kellmegteremteni pályázatokból és egyéb forrásokból.

Elmondtad, hogy Budapesten dolgoztál. Nem bántad meg,hogy otthagytad a fővárost?
Hiányzik a pesti légkör, de volt egy időszak, amikor Pestés Szeged között ingáztam és akkor egy idő után kezdtembelefáradni ebbe az életformába. Szeretem alétbizonyosságot és azt, hogy előre lehessen látni a célokat,terveket, ez azonban akkoriban nem működött Pesten akülönböző politikai érdekek miatt.
Miféle helyi normákkal találkozol Majsán?
Az újító szándékot általában nehéz elfogadtatni, nemkönnyű megküzdeni a már régóta alkalmazottmódszerekkel, még akkor sem ha azok már esetlegelavultak.
Hogyan látod a település közművelődését, az elvárástfelétek?
Kezdetben a hagyományos alapokon működött azintézmény, az ún. felülről irányító módszerrel, ez azonbanmár nem igazán működött jól. Azzal a szándékkel kezdtema munkám, hogy a szemléletformálást elfogadtassam.Újfajta amerikai módszereket kívántam bevezetni, amelyalapvetően közösségi házat jelent szolgáltató funkciókkal.A helyi közösségeknek szeretnénk teret adni, hogy megtudják magukat mutatni, lehetőséget adni arra, hogyfejlődhessenek, pályázatokat biztosítani a számukra,beintegrálni olyan szolgáltató intézményeket, tanácsadófunkciókat, amik eddig vagy hiányoznak, vagy szétszórtanvannak a városban (gondolhatunk itt jogi, pszichológiai,adóügyi tanácsadásra is). A tanácsadó rendszer kiépítéséreelőzetesen úgy látjuk, hogy van igény és kapacitás is.Jelenleg még a pontosabb igényfelmérés stádiumábanjárunk.
A szolgáltatások integrálásán túl gondoltatoke aközönséggel kapcsolatos helyi aktivitások támogatására?
Elsősorban a helyi civil szervezetekkel szeretnékegyüttműködni. Ha szükséges úgy is, hogy egymás mellettműködve, mint kiszolgáló intézmény támogatjuk amunkájukat pályázatírásban, eszközök, terembiztosításában. Jómagam nem szeretném meghatározni,hogy Kiskunmajsán milyen kulturális irányvonal legyen,ezt már meghaladtuk. Az nem működik, hogy lehívunk egyországos színházi előadást, és ha nincs rá érdeklődés, akkorelmarad. Nagy örömünkre szolgál, hogy elég jelentős acivil aktivitás, főleg kulturális téren. A megoldást abbanlátom, hogy ezeknek a szervezeteknek a munkájáhoznyújtsunk segítséget, annál is inkább mivel intézményünklétszáma is leginkább ezt teszi lehetővé a jelentőslétszámleépítések miatt. Jelenleg ketten vagyunkközművelődési szakemberek. A kiskunmajsai kistérséghez6 település tartozik, ebben a térségben is szándékainkszerint közművelődési, kulturális szolgáltató szerepetvállalunk. A közkincs pályázaton keresztül megpróbáljukösszefogni ezt a szektort, és azt a szükségesinformációáramlást biztosítani ami eddig nem volt meg.Hálózatot szeretnénk hosszú távon működtetni, ami későbbakár nagyobb szegmensben is működhetne. Nagyon jópéldául így az együttműködés a Megyei KözművelődésiIntézettel is.
A civil szervezetekre való építkezés nem lesze esetlegirreleváns a berögzült régi nézetekkel, elvárásokkaltalálkozva?
A provinciális gondolkodás elsősorban valamelyest a helyi
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politikai erőkre, a közélet bizonyos vonatkozásairajellemző. Ettől függetlenül egyre több új civilkezdeményezés, szervezet bontogatja a szárnyait, akiknekszüksége van a mi segítségünkre, és ez jelentős szerepet,felelősséget jelent számunkra. Megerősíti bennünk azt agondolkodást, hogy szükség van a helyi aktivitáselőmozdítására, erősítésére fejlesztésre.Ezeken felül még nagyon fontosnak tartom a nemzetközikapcsolatokat. Több EUs projektben is részt vettünk ésjelenleg is részt veszünk. Véleményem szerint aközművelődési intézeteknek is fontos ezekben résztvállalniuk, például úgy, hogy nemzetközi táborokbajuttatnak ki fiatalokat, képzőművészeket, vagyfogadóintézményként is működhetnek ilyen projektben. Aközös tapasztalatcseréken keresztül sokat lehet egymástóltanulni. Az Egyesült Államokban szerzett tapasztalataimmegmutatták, hogy nagyjából milyen folyamatok várhatóka következő 2030 évben hazánkban. Egyre jobban azlátszik, hogy a piaci szerepek fognak diktálni, és ez kihat aközművelődési és más intézményekre is, tehát az válikkivitelezhetővé, amire kereslet van.
Nem jelent ez valamilyen értelemben kontraszelekciót is?
De, ez teljesen így van.
Milyen apropóból voltál kint az országban?
Először csak turistaként, majd később azzal a szándékkalmentem, hogy szakmai tapasztalatokat szerezzek, esetlegmás gyakorlatokat láthassak, új megoldásokat ismerhessekmeg, amiket itthon is lehetne adaptálni, hasznosítani.Gyakornokként voltam kint közösségi házakban, többhelyen is tevékenykedtem, többek közöttprogramszervezőként.
A nyugat európai mintákat, rendszert mennyire ismered?Nyilván eltérő lehet az egyesült államokbeli viszonyokhozképest, amely alapvetően profitorientált.
Franciaországban volt módom belelátni a rendszerműködésébe. Ott ún. régiós hálózatokban működnek aközművelődési intézmények. Ezt úgy emlékszem még apolgári kormány idején próbálták az itthoni rendszerbebevezetni. A nyugati jóléti társadalmakban kiemeltenáldoznak forrásokat, a piaci megfontolásokat meghaladóan.Ezek az összegek valami felé igényt is tudnak támasztani.Itthon azt látom problémának, hogy nincs megoldva azintézményrendszer finanszírozása. Ezért nem is tudommegtenni, hogy valamiféle igényt ébresszek azemberekben. A már létező igényekre építek, ebbőlpróbálom bevételhez is juttatni az intézményt. Sajnos márelmúlt az az útkereső időszak, amikor nem bejáratottrendezvényekre próbálhattuk behozni az embereket.Rendezvények tekintetében a biztos bevételt jelentőketnyújtjuk, egyéb erőforrásainkat a közművelődés másoldalaira fókuszáljuk. Még akkor is, ha régebben arendezvényszervezés jelentette az egyedüli tevékenységet.Sajnos az épület behatárolja a lehetőségeinket, kevés a jólhasználható tér. A 60as években épült, annak a kornak azigényeit próbálta meg kielégíteni. Szeretnénk többekközött tanfolyamok számára alkalmas helyeket kialakítani.
A politikai döntéshozó mennyit lát a munkádból?
Az, hogy egy intézmény átszervezése, bezárása hogyanérinti a helyi kisközösségeket, az ezen a szinten nemnyilvánvaló. Sok olyan feladat van, többek között az aktívidőskorúak rekreációja, amivel nem foglalkozik senki.

Nyugaton erre a korosztályra már nagy piacot építettek.Hasonló a helyzet a fiatal korosztállyal. Számukra sincsezen a településen sok minden, most próbálunk elindítanivalamit az intézményen belül.
Jövőt hogyan látod?
Úgy gondolom ez a válság sok közművelődésiintézménynek véglegesíti a sorsát, aki túléli az úgygondolom mehet tovább az úton, és hosszú távon tervezhet,megtalálhatja a helyi funkcióit, mivel sajnos a régimecénás rendszer is egyre kevésbé működik.

Tóth ViktorSzakmai tapasztalat:2003: Művelődési Központ, Kiskunmajsa, 20032008 programszervező, oktatásszervező, 2008tóligazgató2006: Dózsa György Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium, médiakommunikáció szakos óraadó tanár2007: Polgármesteri Hivatal, sajtóreferens
Tanulmányok:2006: Szegedi Tudományegyetem,Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodási ésmenedzsment szak20042006: Pécsi Tudományegyetem,Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar,Kulturális menedzser szak20022003: Komlósi Oktatási Stúdió Szerkesztő,Riporter és Újságíró Iskola19962002: Szegedi Tudományegyetem, JuhászGyula Tanárképző Főiskolai Kar, Történelemművelődésszervező szak, Média szakirány19921996: Tömörkény István Gimnázium ésMűvészeti Szakközépiskola, Szeged
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Pályázatajánló
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs
PROGRAMJÁNAK pályázati felhívása Kistérségi

közkincskerekasztal létrehozása, további működésének
támogatása címmel

A pályázat pénzügyi forrása:A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. éviCII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra,kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatásaelőirányzat, 4. Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat Közkincs 2009. Rendelkezésre álló keretösszeg: 50 M Ft.
1. Új kistérségi Közkincskerekasztal létrehozása, működésénektámogatásaAltéma kódszáma: Közkincs 1 (K 1)A pályázat céljaKerüljön be a kistérségi döntéshozók és előkészítőkgondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztéselengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinekmegfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. A kultúra területénfeladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés,cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel akülönböző pályázati források és normatív támogatások lehívására akulturális fejlesztések területén is.Közkincskerekasztal feladata részvétel a kistérségi társulás általános és kulturális tervezési,fejlesztési folyamataiban információ közvetítés a térségben működő kulturális intézményekés civil szervezetek között kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggőszolgáltatásjegyzék készítése kulturális/közművelődési koncepció, stratégia előkészítésénekkoordinálásaPályázók köre többcélú kistérségi társulás többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény;bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytatókulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, nonprofit célú gazdasági társaság)Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 400 000 Ft.Önrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%a.

Előnyben részesülAz ágazat több szakterülete képviselőiből és a civil szektorbevonásával alakult /alakuló kerekasztal
A támogatás elszámolásakor a kerekasztalnak az alábbidokumentumokkal kell rendelkeznie:1. kistérségi értéktárral / kataszterrel2. a kistérségi kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyaggal(középtávon tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések,forrásoldali meghatározások, erőforrás és időtervek stb)3. kistérségi/ mikrotérségi szintű közös pályázati projektlistával
2. Kistérségi közkincskerekasztalok további működésénektámogatásaAltéma kódszáma: Közkincs  2 (K 2)

A pályázat céljaA kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki éserősödjön a közös tervezés és cselekvés. Az előkészítő és elemzőmunkával készüljenek fel a különböző pályázati források elnyerésérea kulturális fejlesztések területén is. Ezáltal a már működő kulturáliskerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját is segítse.
A 2008. évben létrejött 37 kistérségi közkincskerekasztalok közül

azok további működését támogatjuk, amelyek modell értékkel bíró,kidolgozott, cselekvést elindító és fejlesztést elősegítő programotfogalmaznak meg pályázatukban.
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 700 000 FtÖnrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%a.
Közkincskerekasztal feladata1. részvétel a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztésifolyamatokban2. térségi/mikrotérségi szintű partnerségek kezdeményezése,pályázat készítése3. információközvetítés a térségben működő kulturális intézményekés civil szervezetek között4. kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggőszolgáltatásjegyzék készítése, nyilvánossá tétele5. kulturális/közművelődési koncepció, stratégia elkészítésénekkoordinálása, részvétel annak megvalósításában6. kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programokkezdeményezése, koordinálásaPályázhat a 2008. évben kistérségi közkincskerekasztallétrehozására nyertes pályázatot beadó többcélú kistérségi társulás többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény;bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytatókulturális célú egyesület, alapítvány, nonprofit célú gazdaságitársaság)A támogatás elszámolásakor a közkincskerekasztalnak rendelkezniekell:1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás általelfogadott, operatív programokat is tartalmazó kulturális stratégiával2. továbbfejlesztett értéktárral3. az előző megvalósítási időszakban készült projektlista legalább 3elemének, részletes megvalósítási tervével

3. Kistérségi közkincskerekasztalok további működésénektámogatásaAltéma kódszáma: Közkincs  3. (K 3)
A pályázat céljaA kultúra területén feladatot vállalók között erősödjön a közöstervezés és cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenekfel a különböző pályázati források elnyerésére a kulturálisfejlesztések területén is. Ezáltal a már folyamatosan működőkulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját továbbsegítse, képes legyen térségi programok menedzselésére éskoordinálására.
A 2007. évben létrejött és működő 34 kistérségi közkincskerekasztalok közül azok további működését támogatjuk, amelyekmodell értékkel bíró, kidolgozott, cselekvést elindító és fejlesztéstelősegítő programot fogalmaznak meg pályázatukban, munkájuk akulturális ágazatok és a civil szféra együttműködésén alapul.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 900 000 FtÖnrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%a.
Közkincskerekasztal feladata1. részvétel a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztésifolyamatokban2. térségi/mikrotérségi szintű partnerségek kezdeményezése,pályázat készítése3. információ közvetítés térségben dolgozó kulturális és civilszervezetek között4. kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggőszolgáltatásjegyzék továbbfejlesztése, nyilvánossá tétele5. kulturális/közművelődési stratégia karbantartása, koordinálása,

részvétel annak megvalósításában6. kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programokkezdeményezése, koordinálásaPályázhat a 2007. évben kistérségi közkincskerekasztallétrehozására nyertes pályázatot beadó, a folyamatos működéstdokumentumokkal igazoló, a lejárt határidejű támogatásokkalhiánytalanul elszámolt pályázó többcélú kistérségi társulás többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény;bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytatókulturális célú egyesület, alapítvány, nonprofit célú gazdaságitársaság)A támogatás elszámolásakor a közkincskerekasztalnak rendelkezniekell:1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás általelfogadott, kulturális stratégia rövidtávú operatív programjával2. továbbfejlesztett, frissített értéktárral3. kistérségi / mikrotérségi szintű 20092010évben beadottkulturális terület fejlesztését célzó pályázattal4. megvalósított, kistérségi szintű projekt / programmal
* * *A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések: A megvalósítás ideje: 2009. augusztus 1től 2010. május 15igterjedő időszak. A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozott,utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Kistérségenként egy pályázat nyújtható be.A támogatásból elszámolható költségek szakmai anyagok költségei tiszteletdíjak és járulékai megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség) utazási és szállítási költségek PR és reklámköltségekA működés járulékos költségei (bérleti díj, közüzemi költség,telekommunikációs költség, irodaszer)  csak az önrész terhéreszámolhatók el.
A pályázatok postára adásának határideje 2009. június 12.A borítékra kérjük ráírni a pályázat altéma számát: Közkincs1, / 2./3.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosításInformáció kérhető a regionális kulturális irodavezetőktől, vagy azMMIKL Regionális Programok Főosztályától a (061) 2256024es,vagy a 30/3490300 , 30/3490333as telefonszámokon. A teljespályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok)letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról(http: //www. okm. gov. hu), illetve az erikanetről.(http: //www. erikanet. hu)

Magyar Kultúra Lovagja díj
1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány2. Pályázat címe: Kultúra Lovagja cím adományozása3. Beadási határidő: 2009. október 15.4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek ésönkormányzatok5. Pályázatról:(a) A magyar államalapítás millenniuma alkalmából akulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása,népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúráknemzetközi együttműködésének elősegítése érdekébenhuzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenységelismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998banMagyar Kultúra Lovagja címet alapított.(b) A pályázhatnak azon szervezetek  a jelölt tudta nélkül, amelyek tagjaik, munkatársaik, támogatóik huzamosidőn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerésezen formájával kívánják megköszönni.(c) Javasolható címek: Egyetemes Kultúra Lovagja;
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Pályázatajánló

azok további működését támogatjuk, amelyek modell értékkel bíró,kidolgozott, cselekvést elindító és fejlesztést elősegítő programotfogalmaznak meg pályázatukban.
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 700 000 FtÖnrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%a.
Közkincskerekasztal feladata1. részvétel a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztésifolyamatokban2. térségi/mikrotérségi szintű partnerségek kezdeményezése,pályázat készítése3. információközvetítés a térségben működő kulturális intézményekés civil szervezetek között4. kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggőszolgáltatásjegyzék készítése, nyilvánossá tétele5. kulturális/közművelődési koncepció, stratégia elkészítésénekkoordinálása, részvétel annak megvalósításában6. kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programokkezdeményezése, koordinálásaPályázhat a 2008. évben kistérségi közkincskerekasztallétrehozására nyertes pályázatot beadó többcélú kistérségi társulás többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény;bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytatókulturális célú egyesület, alapítvány, nonprofit célú gazdaságitársaság)A támogatás elszámolásakor a közkincskerekasztalnak rendelkezniekell:1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás általelfogadott, operatív programokat is tartalmazó kulturális stratégiával2. továbbfejlesztett értéktárral3. az előző megvalósítási időszakban készült projektlista legalább 3elemének, részletes megvalósítási tervével

3. Kistérségi közkincskerekasztalok további működésénektámogatásaAltéma kódszáma: Közkincs  3. (K 3)
A pályázat céljaA kultúra területén feladatot vállalók között erősödjön a közöstervezés és cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenekfel a különböző pályázati források elnyerésére a kulturálisfejlesztések területén is. Ezáltal a már folyamatosan működőkulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját továbbsegítse, képes legyen térségi programok menedzselésére éskoordinálására.
A 2007. évben létrejött és működő 34 kistérségi közkincskerekasztalok közül azok további működését támogatjuk, amelyekmodell értékkel bíró, kidolgozott, cselekvést elindító és fejlesztéstelősegítő programot fogalmaznak meg pályázatukban, munkájuk akulturális ágazatok és a civil szféra együttműködésén alapul.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 900 000 FtÖnrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%a.
Közkincskerekasztal feladata1. részvétel a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztésifolyamatokban2. térségi/mikrotérségi szintű partnerségek kezdeményezése,pályázat készítése3. információ közvetítés térségben dolgozó kulturális és civilszervezetek között4. kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggőszolgáltatásjegyzék továbbfejlesztése, nyilvánossá tétele5. kulturális/közművelődési stratégia karbantartása, koordinálása,

részvétel annak megvalósításában6. kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programokkezdeményezése, koordinálásaPályázhat a 2007. évben kistérségi közkincskerekasztallétrehozására nyertes pályázatot beadó, a folyamatos működéstdokumentumokkal igazoló, a lejárt határidejű támogatásokkalhiánytalanul elszámolt pályázó többcélú kistérségi társulás többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény;bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytatókulturális célú egyesület, alapítvány, nonprofit célú gazdaságitársaság)A támogatás elszámolásakor a közkincskerekasztalnak rendelkezniekell:1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás általelfogadott, kulturális stratégia rövidtávú operatív programjával2. továbbfejlesztett, frissített értéktárral3. kistérségi / mikrotérségi szintű 20092010évben beadottkulturális terület fejlesztését célzó pályázattal4. megvalósított, kistérségi szintű projekt / programmal
* * *A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések: A megvalósítás ideje: 2009. augusztus 1től 2010. május 15igterjedő időszak. A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozott,utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Kistérségenként egy pályázat nyújtható be.A támogatásból elszámolható költségek szakmai anyagok költségei tiszteletdíjak és járulékai megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség) utazási és szállítási költségek PR és reklámköltségekA működés járulékos költségei (bérleti díj, közüzemi költség,telekommunikációs költség, irodaszer)  csak az önrész terhéreszámolhatók el.
A pályázatok postára adásának határideje 2009. június 12.A borítékra kérjük ráírni a pályázat altéma számát: Közkincs1, / 2./3.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosításInformáció kérhető a regionális kulturális irodavezetőktől, vagy azMMIKL Regionális Programok Főosztályától a (061) 2256024es,vagy a 30/3490300 , 30/3490333as telefonszámokon. A teljespályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok)letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról(http: //www. okm. gov. hu), illetve az erikanetről.(http: //www. erikanet. hu)

Magyar Kultúra Lovagja díj
1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány2. Pályázat címe: Kultúra Lovagja cím adományozása3. Beadási határidő: 2009. október 15.4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek ésönkormányzatok5. Pályázatról:(a) A magyar államalapítás millenniuma alkalmából akulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása,népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúráknemzetközi együttműködésének elősegítése érdekébenhuzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenységelismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998banMagyar Kultúra Lovagja címet alapított.(b) A pályázhatnak azon szervezetek  a jelölt tudta nélkül, amelyek tagjaik, munkatársaik, támogatóik huzamosidőn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerésezen formájával kívánják megköszönni.(c) Javasolható címek: Egyetemes Kultúra Lovagja;

Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja.(d) Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósítómagyar és külföldi állampolgár, illetve "posztumusz"személy.(e) A pályázat benyújtása kizárólag postai úton történik,melynek formája kötetlen. A pályázatnak kötelezőentartalmaznia kell a pályázó szervezet nevét, címét,tevékenységének rövid bemutatását. A jelölt nevét, életútjátés munkásságát, ezen belül kiemelve önzetlen, lovagiastevékenységét és ennek összegzését 500 karakter (45mondat) terjedelemben.6. A döntés és értesítés: Az alapítvány kuratóriuma aTanácsadó Testület és a Kultúra Lovagrendje javaslatára2008. december 1ig hozza meg döntését, amelyről a jelölőszervezetet értesíti.7. Az elismerések 2010. január 22én a XIV. MagyarKultúra Napja Gálán kerülnek átadásra Budapesten.Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest,Gidófalvy út 29.További információ: http: //www. alkotohazak. shp. hu, email: falvak@freemail. hu
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati kiírása

a vidéki ifjúsági klubok zenei programjainak
támogatására

A támogatás célja:A pályázat a kulturális vidékfejlesztés keretében az élőzeneikoncerteket szervező és befogadó vidéki ifjúsági klubokat kívánjatámogatni. A program célja, hogy bővítse a vidéken élő fiatalkorosztályoknak szánt kulturális programkínálatot, s ezzel együtt új,hangsúlyozottan élő koncertezési lehetőségeket nyújtson az igényes(amatőr és professzionális) hazai könnyűzenei produkciók számára.
A pályázat pénzügyi forrásaA Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. éviCII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra,kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatásaelőirányzat, Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat.Rendelkezésre álló keretösszeg: 65 M Ft.
Támogatott műfajok: pop, rock, blues, jazz, elektro, metal,népzene, világzene és ezek tetszőleges fúziói.

A pályázat lebonyolítója:Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Támogatott időszak:2009. szeptember 1.  2010. május 22.A támogatási időszak alatt havonta legalább 1, összesen legalább 9rendezvényt kell szervezni.
A pályázatok postára adási határideje: 2009. június 22.Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.
Pályázók köre:Budapesten kívüli könnyűzenei klubokat működtető vagy szervezőgazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, nonprofit szervezetek,közművelődési intézmények
Pályázónként megítélhető támogatás: minimum 500 ezer Ft,maximum 4 millió Ft

Saját forrás: minimum 40%
Támogatható költségek: Honorárium: zenekaroknak kifizetett, számlával vagy esetimegbízási szerződéssel igazolt tiszteletdíjak maximum 60%a. Promóció: nyomdai költségek, grafika, online és nyomtatotthirdetések számlával igazolt költségeinek maximum 60%a (amely
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nem haladhatja meg az adott rendezvény során zenekaritiszteletdíjakra elszámolt támogatási összeg 10%át). A promóciósszámlákon jelezni kell, hogy mely rendezvényre vagyrendezvényekre szólnak. Hangosítás és fénytechnika bérlése: a támogatási összeg aszámlával igazolt költségek maximum 60%a, rendezvényenkéntmaximum 15.000 Ft. A számlákon jelezni kell, hogy melyrendezvényre szólnak. Jogdíj: a támogatott rendezvények után befizetett szerzői jogdíjakArtisjus által igazolt költségeinek 60%a (amely nem haladhatja megaz adott rendezvény során zenekari tiszteletdíjakra elszámolttámogatási összeg 5%át).A 60%os támogatást áfavisszaigénylő pályázó esetén a nettóösszegekre, nem áfa alany pályázó esetén a bruttó összegekre kellkalkulálni.Promócióra, jogdíjakra, hangosítás és fénytechnika bérlésre nemkötelező támogatást igényelni.
Támogatható rendezvények kritériumai:
Havonta legalább 1 rendezvény:A kluboknak a támogatási időszakban összesen legalább 9 ésminden hónapban legalább 1 élő könnyűzenei rendezvényt kellszervezniük. Havonta több rendezvényre is elszámolható támogatás.
Egy rendezvény több zenekarral, egy vagy több szerződéssel ésszámlával: Naponta maximum egy rendezvény szervezhető, de azon többzenekar is felléphet, így lehetőség nyílik arra, hogy nagyobb nevűelőadók előzenekaraként amatőr vagy első lemezes együttesek isbemutathassák tudásukat a nagyközönségnek. Egy rendezvény elszámolásában több szerződés és több számla isszerepelhet. Egy adott szerződésben és az ehhez tartozó számlánkülön sorokban több zenekar tiszteletdíja is szerepelhet. (Esetimegbízási szerződéses konstrukció esetén is elszámolható egyszerretöbb zenekar tiszteletdíja.)Magyar zenekarok élő fellépései: Nem támogatható olyan koncert, amelyen kizárólag nem magyarállampolgár előadók kizárólag instrumentális vagy nem magyarnyelvű előadása hangzik el. Nem támogatható playback és félplayback előadás vagy diszkójellegű rendezvény. Ugyanazon előadó/együttes után a támogatási időszak alattlegfeljebb kétszer számolható el támogatás.Támogatás: maximum 200 ezer Ft / rendezvény + jogdíjtámogatás: Egy rendezvényre a zenekari honoráriumokra, promócióra,hangosítási vagy fénytechnika bérlési költségekre felhasználhatótámogatás maximális összértéke 200 ezer Ft. Opcionálisan elszámolható támogatás a rendezvények utánbefizetett szerzői jogdíjakra is. Az elszámolható összeget az Artisjusjogdíjnyilvántartása alapján a PANKKK munkatársai kalkulálják ésfolyamatosan tájékoztatják a klubokat. A klubok a műsorközléseketés a jogdíjak befizetését továbbra is közvetlenül az Artisjusmunkatársaival intézik.Teljes kifizetett fellépti díjak: nettó 400 ezer Ft / rendezvény:Egy rendezvényre a klub által kifizetett fellépti díjak összegénekmaximális értéke nettó 400 ezer Ft.
Legalább 20%ban amatőr zenekarok felléptetése: A támogatott időszak során a kluboknak legalább 20%ban amatőr(hivatalosan kiadott nagylemezzel nem rendelkező) zenekarokat éselőadókat kell felléptetniük. Amatőr zenekarok és előadók esetében a maximális elszámolhatótiszteletdíj bruttó 80 ezer Ft, tehát egy amatőr zenekar utánmaximum 48 ezer Ft támogatás számolható el.Legalább négy első lemezes zenekar felléptetése:A támogatási időszak alatt minden klubnak legalább 4 olyanzenekart fel kell léptetnie, amelyek PANKKK első lemezespályázatot nyertek (2007ben, 2008ban vagy 2009ben).
Saját szerzemények:

A támogatott rendezvényeken minden fellépő zenekar esetébenlegalább 50%ban az előadók saját szerzeményeinek kellelhangoznia. Ez alól kizárólag a népzenei koncertek kivételek,amelyek esetében a dalok több mint 50%ánál nem meghatározható aszerző.
Műbejelentés, jogdíjtartozás: A rendezvények műsorában szereplő szerzői művek műbejelentéséta szerzőknek legkésőbb a rendezvény napjáig meg kell tenniük (ez azenekarok felelőssége, a kluboknak tájékoztatási kötelességük van). A támogatott klubnak vagy szervezőnek az Artisjus felé nem lehetfennálló jogdíjtartozása (sem a pályázat keretében megrendezettkoncert után, sem egyéb zenefelhasználás után).A pályázatok kötelező tartalma: Kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a
http: //www. pankkk. hu honlap Letöltések menüpontjából). A klub rövid, maximum 3 oldal terjedelmű fényképes és szövegesbemutatása. A klub programjának 2009. évi megvalósítási terve(formanyomtatványa letölthető a http://www.pankkk.hu honlapLetöltések menüpontjából). A klub által 2008ban és 2009 I. félévében rendezett koncerteklistája (dátumokkal és a fellépő zenekarok megnevezésével). Ha aklubban könnyűzenei koncertek még nem zajlottak le, akkor apályázónak erről nyilatkoznia kell. Tulajdonosi, működtetői nyilatkozat a pályázótól vagy befogadóiszándéknyilatkozat a rendezvények helyszínétől (a nyilatkozatokformanyomtatványai letölthetőek a http://www.pankkk.hu honlapLetöltések menüpontjából). A rendezvények megvalósítása során használatos jegytömbök vagykarszalagok mintapéldányai (ha ezek nem állnak rendelkezésre,akkor nyilatkozni kell arról, hogy pontosan milyen beléptetésirendszer működik a klubban). A pályázó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi jogidokumentáció: cégkivonat hiteles másolata; vagy alapító okirat hiteles másolata (amennyiben a pályázóesetében nem igényelhető cégkivonat); vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesmásolata. Aláírási címpéldány hiteles másolata. a pályázó számláját vezető pénzintézet igazolása (a számlaszámmegjelölésével) a számlavezetésről, a saját forrás rendelkezésreállásáról; ÁHT és rendezett munkaügyi kapcsolatok nyilatkozat(formanyomtatványa letölthető a http: //www. pankkk. hu honlapLetöltések menüpontjából): Nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról ÁHT Nyilatkozat Érintettségi nyilatkozat és (érintettség esetén) közzétételi kérelem(formanyomtatványa letölthető a http: //www. pankkk. hu honlapLetöltések menüpontjából).Az adatlapot és a csatolmányokat egy példányban, egy csomagban,kizárólag postai úton kell megküldeni az alábbi címre: PANKKKProgramiroda , 1364 Budapest, Pf. 40. Kérjük, hogy a borítékokraírják rá: "PANKKK KLUB 2009".
A pályázatok szakmai elbírálásának tervezett időpontja: 2009. június29.  július 3.

A pályázattal kapcsolatos további információk:
http: //www. pankkk. hu

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati kiírása a
hazai élő könnyűzenei tehetségkutató versenyek támogatására

A támogatás céljaa hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. Apályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak, amelyekverseny rendszerben kerülnek megrendezésre, és a benevező zenekarokélő fellépései alapján, szakmai zsűri bevonásával alakul ki avégeredmény.
Kiemelt cél az utógondozás elősegítése, tehát a pályázatoknál előnytjelent, ha a nyertes zenekarok a tárgynyeremények mellett új szakmaikapcsolatokkal és a további fejlődés egyéb lehetőségeivel gazdagodnak.
A pályázat pénzügyi forrásaA Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII.törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra,kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat,Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat. Rendelkezésre állókeretösszeg: 10 M Ft.
Támogatott műfajok: pop, rock, blues, jazz, elektro, metal, népzene,világzene és ezek tetszőleges fúziói.A pályázat lebonyolítója a Magyar Művelődési Intézet ésKépzőművészeti LektorátusMegvalósítási időszak: 2009. szeptember 1.  2010. április 30.A rendezvény(ek) időpontjának és az elszámolt költségek számláiesetében a teljesítés dátumának erre az időszakra kell esnie.A pályázatok beadási határideje: 2009. június 22.A jelentkezések online részének eddig a határidőig be kell érkeznie, apostai küldemények esetében a feladás időpontját vesszük figyelembe.Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.
Pályázók köre: hazai rendezvényszervező gazdasági társaságok, egyénivállalkozók, nonprofit szervezetek, közművelődési intézmények.
Pályázónként megítélhető támogatás: kisebb és közepes helyi vagy regionális rendezvények: min. 200 ezer,max. 300 ezer Ft; nagyobb országos rendezvények: min. 400 ezer, max. 500 ezer Ft.Támogatott rendezvények kategóriái: kisebb és közepes helyi vagy regionális rendezvény: befogadjalegalább egy kisebb rendezvény nyerteseit, vagy nyerteseit továbbküldilegalább egy nagyobb rendezvényre; nagyobb, országos rendezvény: befogadja legalább 2 kisebb vagyközepes rendezvény nyerteseit.A lehetséges partner rendezvényekkel való kapcsolatfelvételt segítheti aPANKKK tehetségkutató adatbázisa, amely itt található:http://www.pankkk.hu/?p=tehetsegkutatok
Támogatható költségek: terembérlet, hangosítás és fénytechnika bérlése, zsűri számlával igazolható utazási és szállásköltségei, promóció (nyomda, hirdetés, sajtós szolgáltatás, online promóció), jogdíjak, hangszer vagy stúdióidő nyeremények (a nyertes zenekarok képviselőiáltal aláírt átvételi/felhasználói elismervényeket csatolni kell)A támogatási összeg a teljes megvalósítási költség maximum 80%átfedezheti. Ezt a támogatási arányt ÁFA visszaigénylő pályázó esetén anettó összegekre, nem ÁFA alany pályázó esetén a bruttó összegekre kellkalkulálni.
A pályázatok kötelező tartalma:Postai és online regisztrációra egyaránt szükség van.Postai úton, egy példányban, egy csomagban beküldve: Kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a
http: //www. pankkk. hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az
http: //www. okm. gov. hu honlapról).
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A támogatott rendezvényeken minden fellépő zenekar esetébenlegalább 50%ban az előadók saját szerzeményeinek kellelhangoznia. Ez alól kizárólag a népzenei koncertek kivételek,amelyek esetében a dalok több mint 50%ánál nem meghatározható aszerző.
Műbejelentés, jogdíjtartozás: A rendezvények műsorában szereplő szerzői művek műbejelentéséta szerzőknek legkésőbb a rendezvény napjáig meg kell tenniük (ez azenekarok felelőssége, a kluboknak tájékoztatási kötelességük van). A támogatott klubnak vagy szervezőnek az Artisjus felé nem lehetfennálló jogdíjtartozása (sem a pályázat keretében megrendezettkoncert után, sem egyéb zenefelhasználás után).A pályázatok kötelező tartalma: Kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a
http: //www. pankkk. hu honlap Letöltések menüpontjából). A klub rövid, maximum 3 oldal terjedelmű fényképes és szövegesbemutatása. A klub programjának 2009. évi megvalósítási terve(formanyomtatványa letölthető a http://www.pankkk.hu honlapLetöltések menüpontjából). A klub által 2008ban és 2009 I. félévében rendezett koncerteklistája (dátumokkal és a fellépő zenekarok megnevezésével). Ha aklubban könnyűzenei koncertek még nem zajlottak le, akkor apályázónak erről nyilatkoznia kell. Tulajdonosi, működtetői nyilatkozat a pályázótól vagy befogadóiszándéknyilatkozat a rendezvények helyszínétől (a nyilatkozatokformanyomtatványai letölthetőek a http://www.pankkk.hu honlapLetöltések menüpontjából). A rendezvények megvalósítása során használatos jegytömbök vagykarszalagok mintapéldányai (ha ezek nem állnak rendelkezésre,akkor nyilatkozni kell arról, hogy pontosan milyen beléptetésirendszer működik a klubban). A pályázó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi jogidokumentáció: cégkivonat hiteles másolata; vagy alapító okirat hiteles másolata (amennyiben a pályázóesetében nem igényelhető cégkivonat); vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesmásolata. Aláírási címpéldány hiteles másolata. a pályázó számláját vezető pénzintézet igazolása (a számlaszámmegjelölésével) a számlavezetésről, a saját forrás rendelkezésreállásáról; ÁHT és rendezett munkaügyi kapcsolatok nyilatkozat(formanyomtatványa letölthető a http: //www. pankkk. hu honlapLetöltések menüpontjából): Nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról ÁHT Nyilatkozat Érintettségi nyilatkozat és (érintettség esetén) közzétételi kérelem(formanyomtatványa letölthető a http: //www. pankkk. hu honlapLetöltések menüpontjából).Az adatlapot és a csatolmányokat egy példányban, egy csomagban,kizárólag postai úton kell megküldeni az alábbi címre: PANKKKProgramiroda , 1364 Budapest, Pf. 40. Kérjük, hogy a borítékokraírják rá: "PANKKK KLUB 2009".
A pályázatok szakmai elbírálásának tervezett időpontja: 2009. június29.  július 3.

A pályázattal kapcsolatos további információk:
http: //www. pankkk. hu

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati kiírása a
hazai élő könnyűzenei tehetségkutató versenyek támogatására

A támogatás céljaa hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. Apályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak, amelyekverseny rendszerben kerülnek megrendezésre, és a benevező zenekarokélő fellépései alapján, szakmai zsűri bevonásával alakul ki avégeredmény.
Kiemelt cél az utógondozás elősegítése, tehát a pályázatoknál előnytjelent, ha a nyertes zenekarok a tárgynyeremények mellett új szakmaikapcsolatokkal és a további fejlődés egyéb lehetőségeivel gazdagodnak.
A pályázat pénzügyi forrásaA Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII.törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra,kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat,Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat. Rendelkezésre állókeretösszeg: 10 M Ft.
Támogatott műfajok: pop, rock, blues, jazz, elektro, metal, népzene,világzene és ezek tetszőleges fúziói.A pályázat lebonyolítója a Magyar Művelődési Intézet ésKépzőművészeti LektorátusMegvalósítási időszak: 2009. szeptember 1.  2010. április 30.A rendezvény(ek) időpontjának és az elszámolt költségek számláiesetében a teljesítés dátumának erre az időszakra kell esnie.A pályázatok beadási határideje: 2009. június 22.A jelentkezések online részének eddig a határidőig be kell érkeznie, apostai küldemények esetében a feladás időpontját vesszük figyelembe.Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.
Pályázók köre: hazai rendezvényszervező gazdasági társaságok, egyénivállalkozók, nonprofit szervezetek, közművelődési intézmények.
Pályázónként megítélhető támogatás: kisebb és közepes helyi vagy regionális rendezvények: min. 200 ezer,max. 300 ezer Ft; nagyobb országos rendezvények: min. 400 ezer, max. 500 ezer Ft.Támogatott rendezvények kategóriái: kisebb és közepes helyi vagy regionális rendezvény: befogadjalegalább egy kisebb rendezvény nyerteseit, vagy nyerteseit továbbküldilegalább egy nagyobb rendezvényre; nagyobb, országos rendezvény: befogadja legalább 2 kisebb vagyközepes rendezvény nyerteseit.A lehetséges partner rendezvényekkel való kapcsolatfelvételt segítheti aPANKKK tehetségkutató adatbázisa, amely itt található:http://www.pankkk.hu/?p=tehetsegkutatok
Támogatható költségek: terembérlet, hangosítás és fénytechnika bérlése, zsűri számlával igazolható utazási és szállásköltségei, promóció (nyomda, hirdetés, sajtós szolgáltatás, online promóció), jogdíjak, hangszer vagy stúdióidő nyeremények (a nyertes zenekarok képviselőiáltal aláírt átvételi/felhasználói elismervényeket csatolni kell)A támogatási összeg a teljes megvalósítási költség maximum 80%átfedezheti. Ezt a támogatási arányt ÁFA visszaigénylő pályázó esetén anettó összegekre, nem ÁFA alany pályázó esetén a bruttó összegekre kellkalkulálni.
A pályázatok kötelező tartalma:Postai és online regisztrációra egyaránt szükség van.Postai úton, egy példányban, egy csomagban beküldve: Kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a
http: //www. pankkk. hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az
http: //www. okm. gov. hu honlapról).

 A rendezvény rövid bemutatása kb. egy A4es oldal terjedelemben, azalábbi szerkezetben:o a szervező és a rendezvény múltjának bemutatása néhány mondatban;o lebonyolítás, technikai feltételek rövid leírása;o a rendezvény hatóköre (helyi, regionális, országos), várhatójelentkezőszám becslése;o a zsűri tervezett tagjainak felsorolása;o együttműködés más tehetségkutatókkal (honnan fogad be, hova küldzenekarokat);o nyeremények, utógondozás;o a rendezvény meghirdetése, promóciója. Befogadói szándéknyilatkozat az esemény helyszínére(formanyomtatványa letölthető a http: //www. pankkk. hu honlapLetöltések menüpontjából vagy az http: //www. okm. gov. huhonlapról) Együttműködési megállapodások egyéb tehetségkutató rendezvényekszervezőivel (szerződési minta letölthető a http://www.pankkk.hu honlapLetöltések menüpontjából) A pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi jogidokumentáció:o Cégkivonat hiteles másolata;o vagy alapító okirat hiteles másolata (amennyiben a pályázó esetébennem igényelhető cégkivonat);o vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hiteles másolata. A pályázó aláírási címpéldányának hiteles másolata. A pályázó ÁHT és rendezett munkaügyi kapcsolatok nyilatkozata(formanyomtatványa letölthető a http: //www. pankkk. hu honlapLetöltések menüpontjából vagy az http: //www. okm. gov. huhonlapról).o Nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokrólo ÁHT nyilatkozat A pályázó érintettségi nyilatkozata és (érintettség esetén) közzétételikérelme (formanyomtatványa letölthető a http: //www. pankkk. huhonlap Letöltések menüpontjából vagy az http: //www. okm. gov. huhonlapról).A http: //www. pankkk. hu honlap ONLINE PÁLYÁZATIREGISZTRÁCIÓ menüpontjában feltöltve: A rendezvény rövid bemutatása kb. egy A4es oldal terjedelemben, azalábbi szerkezetben: a szervező és a rendezvény múltjának bemutatása néhány mondatban; lebonyolítás, technikai feltételek rövid leírása; a rendezvény hatóköre (helyi, regionális, országos), várhatójelentkezőszám becslése; a zsűri tervezett tagjainak felsorolása; együttműködés más tehetségkutatókkal (honnan fogad be, hova küldzenekarokat); nyeremények, utógondozás; a rendezvény meghirdetése, promóciója. a rendezvény logója vagy egy korábbi években készült fotó; az online regisztráció során hangzóanyagok feltöltése nem szükséges.A PANKKK Programiroda munkatársai (a pályázó kérésére) kizárólag afeltöltött online regisztrációk szöveges részében tudnak utólagosjavításokat végezni. A képi fájlok feltöltése esetében a pályázófelelőssége, hogy azok megfelelő minőségben kerüljenek fel arendezvény online pályázati profiljára. Technikai probléma eseténtöbbször is feltölthető egy rendezvény online pályázata, ekkor aPANKKK Programiroda munkatársainak emailben jelezni kell, hogymely hibás profilok törölhetőek.
Postai és online pályázati elérhetőségek:Postacím: PANKKK Programiroda, 1364 Budapest Pf. 40. Kérjük, hogya pályázati anyagokat tartalmazó borítékra írják rá: "PANKKKtehetségkutató 2009".
Online regisztráció: http: //www. pankkk. hu honlap / ONLINEPÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓ menüpontA pályázatok szakmai elbírálásának tervezett időpontja: 2009. június29. július 3. Teljes pályázati kiírás: www. okm. gov. hu
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Pályázatajánló
Tengertánc

Az OKM Új tudás  műveltséget mindenkinek program keretébenpályázatot hirdet a népi kultúra értékeinek megtartása, anépművészet XXI. századi továbbéltetése érdekében "Tengertánc"elnevezéssel
A pályázat céljaA népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészettovábbéltetése a XXI. század embere számára. A népművészetelőadói, a hagyományőrző, vagy a hagyományos népikézművesség, illetve a honismeret területén tevékenykedőmagyarországi helyi, megyei, regionális közösségek és az országosernyőszervezeteik aktivitásának fokozása, lehetőségeik szélesítéseés fejlesztése. Igényes kulturális kínálat kialakítása, színesítése (agyermek és ifjúsági korosztály számára kiemelten), a népi kultúrairánti érdeklődés erősítése, értékeinek megújítása, továbbadása.Feltételek teremtése a programok igénybevételéhez, az értékekmegismeréséhez, valamint az ismeretek elsajátításához, valamint alehetőségek népszerűsítése a hazai és nemzetközi fogyasztóitársadalom számára, többek között a kulturális turizmuseszközeinek és módszereinek alkalmazásával.
Az összetett program részletezése három altémában:Tengertánc I.A népművészet előadóművészeti és hagyományos népi kézműveskultúrát megtartó és megújító alkotó közösségek és műhelyektevékenységének működtetésének segítése, valamint a népművészetelőadóművészeti és hagyományos népi kézműves eredményeinekbemutatását segítő marketing és ismeretterjesztő célú anyagokelőállításának támogatása.Pályázat célja: Lehetőséget adni a szellemi és tárgyi népművészetigyűjtések, az élő népművészet értékeinek megtartása érdekébenrendezett kiállítások, koncertek, színpadi produkciók és a népikultúra területén működő helyi alkotó közösségek és műhelyekhagyományőrző és hagyományalkotó tevékenységének segítéséreés fejlesztésére, a pávaköri és a táncházmozgalom felfrissítésétszolgáló programok, programcsomagok támogatására, valamint afolklór ismeretanyagának tájegységek közötti tudásanyagcseréjére.A népművészet előadóművészeti területén tevékenykedőegyüttesek, szólisták munkásságáról készült hangzó anyag CD,DVD, Videó, kazetta, kotta, valamint a hagyományos népikézművesség alkalmazásával előállított, zsűrizett termékekforgalmazásának, a nyitott műhelyek bemutatkozásának elősegítésekiadványok előállításával, továbbá segítségnyújtás a fenti témákbana propaganda, az ismeretterjesztő és az oktató, az információsanyagok elkészítéséhez.
Pályázatot nyújthatnak be magyarországi: az egyesülési jogról szóló  többször módosított  1989. évi II.törvény alapján az alapszabályukban meghatározottak szerint afolklór, a népművészet előadói, vagy a hagyományos népikézművesség, illetve a honismeret területén folyamatosan legalább három éve  tevékenykedő helyi, megyei, regionálisközösségek, nonprofit szervezetek, egyesületek, alapítványok. intézmények, amelyek alapító okiratuk szerint alaptevékenységükegészét, vagy több mint 50%át, a folklór, a népművészet előadói,vagy a hagyományos népi kézművesség, illetve a honismeretterületén  folyamatot tükröző  tevékenységet valósítanak meg, önálló jogi személyiséggel nem bíró népművészeti,hagyományőrző, hagyományos kézművességet, honismeretitevékenységet folytató közösségek a fenntartójuk által, a népikultúra és a népművészet területén folytatott alkotóközösségitevékenységek éves programköltségeinek kiegészítésére, a pályázatifelhívásban meghatározott témákban.
Magánszemély nem pályázhat.
Pályázaton elnyerhető támogatás felső határa 1 millió Ft.

Támogatás nyújtható: hagyományőrző, színpadi néptánc, népzenei bemutatók,találkozók, alkotóiszakmaiműhelyek létrehozására, szervezésére,lebonyolítására  új produkciók létrejöttének, tájoltatásánaktámogatására (személyi kiadás, dologi ktg.: számlás kifizetés,szakmai beszerzés: az új produkcióhoz kapcsolódó jelmeztárfelújítás, szállítás, útiköltség, szakmai szolgáltatás, bérleti díj,reklám propaganda ktg.), néptánc, népzenei, találkozók, koncertsorozatok  folyamatok szervezésére, lebonyolítására (személyi kiadások, dologi ktg.:számlás kifizetések, szakmai szolgáltatások, bérleti díj, reklám,propaganda ktg, szállítás ), kiállítások, hagyományos kézműves szakmai mesterségbemutatók és kiegészítő programok (filmvetítés, tárgyalkotófoglalkozások, a programhoz kötődő szakmai részfeladatok,daltanulás, táncház) szervezésére, lebonyolítására (személyikiadások, dologi ktg.: számlás kifizetések, szakmai szolgáltatások,bérleti díj, szakmai anyag és eszköz költség, reklám, propagandaköltség, szállítás, útiköltség), rendszeres szakmai munkát  legalább havonta egy alkalom felmutató gyermek és felnőtt táncházak működésére, legalább egyéves szakmai munkát felmutató komplex  kézművesfoglalkozásokkal, vagy táncbemutatóval, vagy néprajzot, tájiértéket, életmódot bemutató kiállítással, daltanulással egybekötött táncházi programok megvalósítására, programjainak bővítésére.Értékelendő szempont, ha élő zenével, a Kárpátmedenceimagyarság és a hazai nemzetiségek táncaiból összeállítotttematikák figyelembevételével, és a tájoltatás programtervévelvalósulnak meg az eseménysorozatok,: (személyi kiadások, dologiktg.: számlás kifizetés, bérleti díj, szakmai szolgáltatás, reklám,propaganda ktg, útiköltség. Az NKA Népművészeti SzakmaiKollégiumánál 2009ben táncházi támogatást nyert közösségeknem pályázhatnak), hagyományos kézműves szakmák, mesterségekalkotói/alkotóközösségei, tájegységek folklór, népművészeti,értékeit hordozó közösségek találkozóinak, valamint a találkozókszakmai eredményeinek megmutatására szervezett, folyamatottükröző programjaikra, a tájegységi értékeket összegyűjtő és szervezett formában azérdeklődőknek bemutató hagyományőrző, a népművészetetegységben, vagy tematikusan kezelő "élményutak", vagy agyermek és ifjúsági korosztály számára, a fenti szemléletet követőkirándulás, túra, álló, illetve vándortábori tematika összeállítására,kidolgozására, a referencia program megvalósítására (de nemkirándulások, túrák, táborok finanszírozására), a továbbélő népi kultúra, a népművészet, a hagyományőrzés, ahonismeret bármely területén (tánc, zene, kézművesség stb.)legalább három éve folyamatosan működő megyei hatókörrelműködő alkotóközösségek, műhelyek szakmai munkájának,hagyományőrző, értékmentő és értékteremtő  az adott régióra iskisugárzó  fejlesztési törekvéseinek elősegítésére, marketing, ismeretterjesztő, oktatóeszközök, kiadványok(termékkatalógus, kiállítás, internetes honlap, előadóművészetiág, vagy kézműves szakma szakmai ismertetője, szakmai összegzőCD, DVD, hangzó anyag, írott kiadvány) készítéséhez,kivitelezéséhez, ismeretterjesztő anyagok, oktatóeszközök, kiadványokelkészítéséhez, kiadásához, ha legalább ötéves oktatói gyakorlattal,ha a hitelességet, referenciát biztosító ajánlással alá tudjatámasztani, előnyben részesülnek azok a projektek, amelyeknél a pályázatoka hagyományokból táplálkozó, a helyi értékeket a mindennapokkultúrájába beépítő programokat  pl.: kiállítások, népzeneirendezvények, koncertek, színpadi produkciók nyilvánostermékértékesítések stb. szakmai egységben szándékoznakmegvalósítani.Kizárólag működési költségre, illetve falunapi, vagy táboriprogramokra, illetve naptári év szerint egy alkalommal szervezettrendezvény költségére, továbbá nemzetközi fesztiválra történőutazásra nem kérhető támogatás.

Tengertánc II.
A népművészeti, a hagyományos népi kézműves értékeketmegtartó és bemutató alkotóházak, nyitott műhelyekinfrastrukturális és eszközfejlesztése
Pályázat célja: Segítségnyújtás a népművészeti, a hagyományosnépi kézművesség értékeit megtartó és átörökítő alkotóházak, anépművészeti, a hagyományos népi kézművesség értékeit megtartóés átörökítő nyitott műhelyek infrastruktúrájának, eszközparkjánakkiegészítéséhez, megújításához, annak érdekében, hogy alkalmassáváljanak az aktív népművészeti és hagyományőrző közösségitevékenységek beindítására, a már meglévők folytatására, anépművészeti alkotóházhoz, kézműves műhelyhez kapcsolható újtevékenységi formák befogadására, a kulturális turizmusigényeinek magas színvonalú szakmai szolgáltatásaira.Felosztható keretösszeg: 37 millió forint
Pályázatot nyújthat be magyarországi: a hagyományos népi kézműves mesterségeket továbbéltetőalkotóházat, vagy népművészeti kézműves műhelyt fenntartó éssikeresen működtető jogi személy  önkormányzat, egyesület,alapítvány, nonprofit gazdasági társaság; vagy a hagyományos népi kézműves mesterségeket továbbéltetőnépművészeti alkotóházban, kézműves műhelyben népművészeti,hagyományőrző tevékenységet megvalósító szervezet, alapítvány,amelynek érvényes együttműködési megállapodása van az adottnépművészeti alkotóház, vagy kézműves műhely fenntartójával.Ingatlan vásárlásra nem adható támogatás. Magánszemély nempályázhat.
Pályázaton elnyerhető támogatás felső határa 3 millió Ft.
Támogatás nyújtható: a hagyományos népi kézműves mesterségekkel foglakozóalkotóházak, a nyitott népművészeti kézműves műhelyekinfrastrukturális és eszközfejlesztési programjához, hogy azokalkalmassá váljanak, a helyi, tájegységi hagyományőrző és identitást erősítő,hagyományos kézműves tevékenységek befogadására, új tartalmaklétrehozására, (alkotóház állagvédelme, felújítása, korszerűsítése,berendezés, eszközpark bővítése, a műhely feltételeinekkorszerűsítése, infrastruktúra fejlesztése),
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Támogatás nyújtható: hagyományőrző, színpadi néptánc, népzenei bemutatók,találkozók, alkotóiszakmaiműhelyek létrehozására, szervezésére,lebonyolítására  új produkciók létrejöttének, tájoltatásánaktámogatására (személyi kiadás, dologi ktg.: számlás kifizetés,szakmai beszerzés: az új produkcióhoz kapcsolódó jelmeztárfelújítás, szállítás, útiköltség, szakmai szolgáltatás, bérleti díj,reklám propaganda ktg.), néptánc, népzenei, találkozók, koncertsorozatok  folyamatok szervezésére, lebonyolítására (személyi kiadások, dologi ktg.:számlás kifizetések, szakmai szolgáltatások, bérleti díj, reklám,propaganda ktg, szállítás ), kiállítások, hagyományos kézműves szakmai mesterségbemutatók és kiegészítő programok (filmvetítés, tárgyalkotófoglalkozások, a programhoz kötődő szakmai részfeladatok,daltanulás, táncház) szervezésére, lebonyolítására (személyikiadások, dologi ktg.: számlás kifizetések, szakmai szolgáltatások,bérleti díj, szakmai anyag és eszköz költség, reklám, propagandaköltség, szállítás, útiköltség), rendszeres szakmai munkát  legalább havonta egy alkalom felmutató gyermek és felnőtt táncházak működésére, legalább egyéves szakmai munkát felmutató komplex  kézművesfoglalkozásokkal, vagy táncbemutatóval, vagy néprajzot, tájiértéket, életmódot bemutató kiállítással, daltanulással egybekötött táncházi programok megvalósítására, programjainak bővítésére.Értékelendő szempont, ha élő zenével, a Kárpátmedenceimagyarság és a hazai nemzetiségek táncaiból összeállítotttematikák figyelembevételével, és a tájoltatás programtervévelvalósulnak meg az eseménysorozatok,: (személyi kiadások, dologiktg.: számlás kifizetés, bérleti díj, szakmai szolgáltatás, reklám,propaganda ktg, útiköltség. Az NKA Népművészeti SzakmaiKollégiumánál 2009ben táncházi támogatást nyert közösségeknem pályázhatnak), hagyományos kézműves szakmák, mesterségekalkotói/alkotóközösségei, tájegységek folklór, népművészeti,értékeit hordozó közösségek találkozóinak, valamint a találkozókszakmai eredményeinek megmutatására szervezett, folyamatottükröző programjaikra, a tájegységi értékeket összegyűjtő és szervezett formában azérdeklődőknek bemutató hagyományőrző, a népművészetetegységben, vagy tematikusan kezelő "élményutak", vagy agyermek és ifjúsági korosztály számára, a fenti szemléletet követőkirándulás, túra, álló, illetve vándortábori tematika összeállítására,kidolgozására, a referencia program megvalósítására (de nemkirándulások, túrák, táborok finanszírozására), a továbbélő népi kultúra, a népművészet, a hagyományőrzés, ahonismeret bármely területén (tánc, zene, kézművesség stb.)legalább három éve folyamatosan működő megyei hatókörrelműködő alkotóközösségek, műhelyek szakmai munkájának,hagyományőrző, értékmentő és értékteremtő  az adott régióra iskisugárzó  fejlesztési törekvéseinek elősegítésére, marketing, ismeretterjesztő, oktatóeszközök, kiadványok(termékkatalógus, kiállítás, internetes honlap, előadóművészetiág, vagy kézműves szakma szakmai ismertetője, szakmai összegzőCD, DVD, hangzó anyag, írott kiadvány) készítéséhez,kivitelezéséhez, ismeretterjesztő anyagok, oktatóeszközök, kiadványokelkészítéséhez, kiadásához, ha legalább ötéves oktatói gyakorlattal,ha a hitelességet, referenciát biztosító ajánlással alá tudjatámasztani, előnyben részesülnek azok a projektek, amelyeknél a pályázatoka hagyományokból táplálkozó, a helyi értékeket a mindennapokkultúrájába beépítő programokat  pl.: kiállítások, népzeneirendezvények, koncertek, színpadi produkciók nyilvánostermékértékesítések stb. szakmai egységben szándékoznakmegvalósítani.Kizárólag működési költségre, illetve falunapi, vagy táboriprogramokra, illetve naptári év szerint egy alkalommal szervezettrendezvény költségére, továbbá nemzetközi fesztiválra történőutazásra nem kérhető támogatás.

Tengertánc II.
A népművészeti, a hagyományos népi kézműves értékeketmegtartó és bemutató alkotóházak, nyitott műhelyekinfrastrukturális és eszközfejlesztése
Pályázat célja: Segítségnyújtás a népművészeti, a hagyományosnépi kézművesség értékeit megtartó és átörökítő alkotóházak, anépművészeti, a hagyományos népi kézművesség értékeit megtartóés átörökítő nyitott műhelyek infrastruktúrájának, eszközparkjánakkiegészítéséhez, megújításához, annak érdekében, hogy alkalmassáváljanak az aktív népművészeti és hagyományőrző közösségitevékenységek beindítására, a már meglévők folytatására, anépművészeti alkotóházhoz, kézműves műhelyhez kapcsolható újtevékenységi formák befogadására, a kulturális turizmusigényeinek magas színvonalú szakmai szolgáltatásaira.Felosztható keretösszeg: 37 millió forint
Pályázatot nyújthat be magyarországi: a hagyományos népi kézműves mesterségeket továbbéltetőalkotóházat, vagy népművészeti kézműves műhelyt fenntartó éssikeresen működtető jogi személy  önkormányzat, egyesület,alapítvány, nonprofit gazdasági társaság; vagy a hagyományos népi kézműves mesterségeket továbbéltetőnépművészeti alkotóházban, kézműves műhelyben népművészeti,hagyományőrző tevékenységet megvalósító szervezet, alapítvány,amelynek érvényes együttműködési megállapodása van az adottnépművészeti alkotóház, vagy kézműves műhely fenntartójával.Ingatlan vásárlásra nem adható támogatás. Magánszemély nempályázhat.
Pályázaton elnyerhető támogatás felső határa 3 millió Ft.
Támogatás nyújtható: a hagyományos népi kézműves mesterségekkel foglakozóalkotóházak, a nyitott népművészeti kézműves műhelyekinfrastrukturális és eszközfejlesztési programjához, hogy azokalkalmassá váljanak, a helyi, tájegységi hagyományőrző és identitást erősítő,hagyományos kézműves tevékenységek befogadására, új tartalmaklétrehozására, (alkotóház állagvédelme, felújítása, korszerűsítése,berendezés, eszközpark bővítése, a műhely feltételeinekkorszerűsítése, infrastruktúra fejlesztése),

 valamint a népművészeti alkotóház, vagy nyitott népi kézművesműhely XXI. századi látogatói igényekhez alkalmazkodóalakítására. (A ház, a műhely technikai, tárgyi, higiéniai,infrastrukturális feltételeinek biztosítása, bővítése. A tárgykészítés,a mesterség technológiai folyamatainak, valamint az előállításifolyamat bizonyos fázisainak látogató általi kipróbálásához,továbbá a hagyományos kézműves kész termékek bemutatásához).A pályázathoz mellékelni kell az alkotóházat, műhelytépítészetileg bemutató leírást, az elvégzendő munkaterületről épületről, épületrészről  készített alaprajzot, fotót, vagyfotómásolatot, továbbá a működésbe vont terület nagyságát jelölőnégyzetméter meghatározást. A terület közüzem, infrastruktúraszerinti ellátottságának leírását.
Valamennyi pályázatra érvényes információk:
A beadási határidőt követően pályázati hiánypótlásra nincslehetőség.

Támogatás felhasználása: 2009. május 15től 2010. április 30ig.
A pályázat I. és II altémájának lebonyolítója és kezelője:Hagyományok Háza

A pályázat III. altémájának lebonyolítója és kezelője: Oktatási ésKulturális Minisztérium
A pályázatot pályázati űrlap kíséretében kell benyújtani, amelyletölthető az Oktatási és Kulturális Minisztériuma
http: //www. okm. gov. hu, vagy a Hagyományok Háza
http: //www. hagyomanyokhaza. hu honlapjáról, illetve azErikanetről (http: //www. erikanet. hu).
A pályázat postára adásának határideje: 2009. június 15.(hétfő)

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető aHagyományok Háza Népművészeti Tára 061/2256084, illetve a061/2256066 telefonszámon, vagy az Oktatási és KulturálisMinisztérium Közművelődési Főosztályától (a 0614737462telefonszámon)Teljes pályázati kiírás: http: //www. okm. gov. hu

Pályázatajánló

Célok és eredmények a kulturális vidékfejlesztésben,
Országos szakmai nap és tapasztalatcsere, 2009. június 9.

kedd, 10:0015:00
Program:10:10 A kulturális vidékfejlesztés kezdeményezései, eredményei éstovábblépési lehetőségei, Szurmainé Silkó Mária főosztályvezető,Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály10:40 AlsóAusztriai térségfejlesztési eredmények és tapasztalatok,Dipl.Ing. Walter Kirchler, az AlsóAusztriai Falu és VárosfejlesztésiTanácsadó Szervezet vezetője11:30 Kultúra és területfejlesztés, Dr. Rechnitzer János professzor,NyugatMagyarországi Egyetem12:00 Az IKSZTk és a kulturális vidékfejlesztés , Halmai Gábornéországgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális és

Sajtóbizottságának tagja
Jó gyakorlatok a kulturális vidékfejlesztésben13:15 Nébliné Babik Katalin csoportvezető, Miskolc MJV.Polgármesteri Hivatal, Kulturális és Vendégforgalmi Osztály,13:45 Ungváriné Kun Eszter oktatási és Közművelődési referens,Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás,14:10 Fébert Andrea területfejlesztési referens, HódmezővásárhelyiKistérségi Társulás14:30 Schaff Anikó kistérségi közművelődési és múzeumi referens,Komlói Kistérségi Társulás



Hírek, aktualitások

Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

Készült 500 példányban, Tiszakécskén, a Nyomtató Kkt. nyomdájában.
Felelős kiadó: Imre Károly igazgató

Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László
Interjú, lektorálás: Kullai Anikó

Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481320
email: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
„A kistérségek nagy jelentősége” címmel
IV. KISTÉRSÉGI SZAKMAI KONFERENCIÁT SZERVEZ.

Helyszín: BácsKiskun Megyei Önkormányzat KatonaJózsef Könyvtára, (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.) FöldszintinagyteremIdőpont: 2009. június 8. hétfő 830 óra, 2009. június 9.kedd 830 óra
PROGRAM
2009. június 8. (hétfő)Levezető elnök: Kovács Ernő,Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásalelnöke,Tiszakécske város polgármestere8.308.45: Megnyitó8.459.30: Előadás: Kistérségi társulási együttműködések jelene ésjövője, előadó: (Önkormányzati Minisztérium)9.3010.00: Előadás: Törzskönyvi változások 2009., előadó: HerczegJózsefné irodavezető (MÁK Délalföldi Regionális Igazgatósága)10.0010.30: Előadás: Az önkormányzatok és a többcélú kistérségitársulások 2007. évi beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai,előadó: Herczeg Józsefné irodavezető (MÁK Délalföldi RegionálisIgazgatósága)10.5011.20: Előadás: Hol tart a mozgókönyvtári ellátásszolgáltatásfejlesztése a Kecskeméti Kistérségben? előadó: RamhábMária igazgató (BácsKiskun Megyei Önkormányzat Katona JózsefKönyvtára)11.2011.50: Előadás: „Nagy KulTúra” pályázat – könyvtárakkulturális programjai közoktatási intézmények számára,előadó: Sörény Edina vezető tanácsos (Oktatási és KulturálisMinisztérium Könyvtári Osztálya)12.0012.45 EBÉDSZÜNET12.4513.15: Előadás: „Közkinccsé tétetik”: beszámoló a KözkincsKerekasztal munkájáról, előadó: Kullai Anikó közművelődésimunkatárs (BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete)13.1513.45 Előadás: Magyar Turizmus Zrt. DélalföldiRegionális Marketing Igazgatóságának 2009. évi marketingtevékenysége a Kulturális Turizmus évében, előadó: Gulyás Péterigazgató (Délalföldi Regionális Marketing Igazgatóság)
14.00tól Szekcióülések:„Mozgókönyvtári feladatellátás”, szekcióvezető: Ramháb Mária,Katona J. Könyvtár igazgatója„Kistérségi turizmusfejlesztés”, szekcióvezető: Csekő Anita ,Tanyacsárda Kft. értékesítési vezető„A belső ellenőrzés”, szekcióvezető: Molnár István belső ellenőr„Közkincs kerekasztal”, szekcióvezető: Kovács Anikó
2009. június 09. (kedd)Levezető elnök: Basky András, Kecskemét és Térsége TöbbcélúTársulás alelnöke,Lajosmizse város polgármestere8.208.30: Tájékoztató a konferencia első napján elhangzottakról,előadó: Hamzáné Lakó Judit irodavezető (Kecskemét és TérségeTöbbcélú Társulás)8.308.50: Előadás: Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti

feladatellátás térségi működtetésének tapasztalatai, előadó: SendulaFerenc igazgatóhelyettes (Egészségügyi és Szociális IntézményekIgazgatósága)8.509.20: Előadás: A szociális alapszolgáltatási és gyermekjólétifeladatellátás kistérségi működtetése központi szemszögből,előadó: Dr. Kovárik Erzsébet szociálpolitikai szakállamtitkár(Szociális és Munkaügyi Minisztérium)9.209.40: Előadás: Kistérségi sportpályázatok 2008. évimegvalósulása, előadó: Hankóczi Gergelyné oktatási ügyintéző(Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás)9.4010.00: Előadás: A kistérségi sport jelenlegi helyzete éslehetőségei, előadó: Bardóczy Gábor főosztályvezetőhelyettes (ÖMSport Szakállamtitkárság Sport és Stratégiai Főosztály)
10.0010.30: Előadás: Kistérség és közoktatás, előadó: PeresztegiGergely önkormányzati tanácsadó10.5011.10: Előadás: A Társulás által fenntartott Lestár PéterKözoktatási Intézmény működési tapasztalati, előadó: Czenéné BallaKatalin igazgató (Lestár Péter Közoktatási Intézmény)11.1011.30: Előadás: Tények és adatok: Kecskeméti Kistérségeredményei az ÚMFTben, előadó: Molnár Zoltán kistérségikoordinátor Délalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NonprofitKft11.3011.50: Előadás: Helyi Vidékfejlesztési Stratégia bemutatása, ésaz abban rejlő lehetőségek, előadó: Vágó Gábor koordinátor(Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.)11.5012.10: Előadás: A Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. és aDélalföldi Regionális Fejlesztési Zrt. együttműködése által elérhetőpályázati és finanszírozási megoldások, előadó: Petromán Csabaprojektmenedzser (Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.)12.1012.55: EBÉDSZÜNET12.5513.25: Előadás: „Út a munkához program” tapasztalatai, előadó:Lőrincz Leó főosztályvezető (Foglalkoztatási és Szociális HivatalFoglalkoztatási és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály)13.2513.55: Előadás: A munka világa a vidéki térségekben: fókuszbana munkahelyek megőrzése, előadó: Bálint István igazgató (DélalföldiRegionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség ésSzolgáltató Központ)
13.5514.15: Előadás: Az „Út a munkához program” megvalósítása aKecskemét és Térsége Többcélú Társulás szervezésében, előadó:Kovács András csoportvezető (Kecskeméti Kistérségi IrodaKözfoglalkoztatási Csoport)
14.30tól Szekcióülések:
„Szociális alapszolgáltatási feladat, idősgondozás”, szekcióvezető:Nagyné Fekete Julianna (ESZII munkatársa)„Szociális alapszolgáltatási feladat, családsegítő szolgáltatás”,szekcióvezető: Nagyné Molnár Erika (ESZII munkatársa)„Gyermekjóléti alapellátási feladat”, szekcióvezető: Zsuboriné KovácsMária (ESZII munkatársa)A gyógytestnevelés, mint új kistérségi feladatellátás, szekcióvezető:Bosznay Mária gyógytestnevelő (Lestár P. Közoktatási Intézmény)„Leader Fejlesztési Program”, szekcióvezető: Pap Sándor (LeaderAkciócsoport közös képviselője)További Információ: kistersegiiroda@kecskemet.hu, (76) 513506.




