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A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 
Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális 
Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz 

Kiskőrösön
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai 
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete az Örökség Gyermek Népművészeti 
Egyesület szakmai támogatásával idén is megrendezi a Dél-alföldi 
Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncversenyt Kiskőrösön a Petőfi 
Sándor Művelődési Központban (Petőfi tér 4/a.)
A versenyre 2011. március 5-én szombaton 9.00 órától kerül sor.
Nevezni három kategóriában lehet: 
- szóló ( 1 fő vagy 1 pár), 
- kamara (3 fő – max. 5 pár), 
- együttes 

Jelentkezési lapok igényelhetők a 76/481-320-as telefonszámon, az 
ugyfelszolgalat@bacskultura.koznet.hu e-mail címen, vagy levélben a 
Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézettől (6000 Kecskemét, 
Katona József tér 8. ), továbbá letölthetők az intézet honlapjáról 
( ).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kizárólag a 2011. február 21-ig 
beérkezett jelentkezéseket áll módunkban elfogadni!
A válogatón szakmai zsűri értékeli a színpadon bemutatkozott 
produkciókat konzultáció keretén belül, és a résztvevők, amennyiben 
igénylik, megyei arany-, ezüst- és bronz minősítésben részesülhetnek.
A zsűri tagjai idén Matókné Kapási Júlia, Minár Pál és Széphalmi 
Zoltán lesznek.
Kérjük, hogy a megyei minősítési eljárásban való részvételi 
igényüket, és azt, hogy kérik-e a koreográfia zsűri által történő 
értékelését, a jelentkezési lapon jelölni szíveskedjenek.
Kérjük, hogy ugyanitt e-mail címeiket is adják meg a gyors 
információcsere biztosítása érdekében.
Esetleges kérdéseikkel Kullai Anikót kereshetik a 76/481-320-as 
telefonszámon vagy az 

e-mail címen.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési 
Intézete, együttműködve a Békés Megyei IBSEN Nonprofit 
Kft. Kulturális Irodával meghirdeti az

V. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MONDA-
 ÉS MESEMONDÓ TALÁLKOZÓ

Bács-kiskun megyei döntőjét

Célunk, hogy elsősorban a térségben fellelhető monda- és 
mesevilág témaköre kerüljön bemutatásra, de természetesen 
más tájegység monda- és mesekincse is szerepelhet a 
jelentkezők előadásában.

A versenyt öt kategóriában kívánjuk meghirdetni:
I. Kategória: általános iskola alsó tagozatos tanulói (1-2. 
osztály)
II. Kategória: általános iskola alsó tagozatos tanulói (3-4. 
osztály)
III. Kategória: általános iskola felső tagozatos tanulói (5-6. 
osztály)
IV. Kategória: általános iskola felső tagozatos tanulói (7-8. 
osztály)
V. Kategória: középiskolás diákok

A nevezés feltételei: Minden pályázó egy szabadon választott 
monda, népmese elmondásával nevezhet, amelynek 
időtartama: max. 6 perc.
Kategóriánként 1 fő-, iskolánként max. 4 fő jelentkezését 
tudjuk fogadni.

Nevezési határidő : 2011. február 21.

A jelentkezési lapot személyesen, e-mailben vagy levélben 
kérjük eljuttatni a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közművelődési Intézete címére: 6000 Kecskemét, Katona 
József tér 8.
E-mail cím:
A jelentkezési lap letölthető a  
weboldalról.

A rendezvény időpontja: 2011. március 1. (kedd) 9.00 óra

A rendezvény helye: Kecel Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház
(6237 Kecel, Szabadság tér 17.)

A versenyzőket szakmai zsűri értékeli. Az első helyezettek – 
az értékes tárgyjutalmak mellett – tovább jutnak az V. Dél-
alföldi Monda- és Mesemondó Találkozó regionális 
döntőjére, amely 2011. március 12-én kerül megrendezésre 
Mezőkovácsházán.

Eredményes felkészülést kívánunk!
Bővebb információ: Dr. Tóthné Bodor Anita (30/587-0644; 
76/481-320) vagy 
r
Támogató partnereink: HUNNIAREG Pedagógiai Intézet, 
Kecel Városi Könyvtár és Művelődési Ház
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Pályázatajánló

XVIII. ORSZÁGOS József AtTila 
ILLUSZTRÁCIÓS RAJZPÁLYÁZAT

A XIII. Kerületi Közművelődési Nkft. hagyományaihoz 
híven, ez évben is országos rajzpályázatot hirdet 5-6. 
osztályos és 7-8. osztályos, valamint 9-12 osztályos diákok 
részére.

Pályázni lehet egy tetszőleges József Attila vers 
illusztrálásával, melynek technikája szabadon választott.

Mérete: 35x50 cm vagy 50x70 cm kiállításra készen 
(paszpartuzva).

Egy pályázó egy alkotással nevezhet, melyen fel kell 
tüntetni a pályázó nevét, e-mailcímét, iskolája nevét és 
címét, életkorát, és az alkotás címét.

A zsűri által kiválasztott művek kerülnek díjazásra és 
kiállításra. 
Díjazottak kategóriánként az I.,II.,III. helyezettek lesznek.

A díjak megoszthatók, átcsoportosíthatók. 
Esetenként különdíjak is kiadásra kerülhetnek. 
A zsűri a díjak odaítéléséről szabadon dönt.

A pályázat beadási határideje:
2011. március 4-én, szerdán, személyesen 10-16 óra 
között, vagy postai úton.

A szakmai értékelés és díjkiosztás: 2011. április 10-én, 
vasárnap, 16 órakor.
A kiállítás megtekinthető 2011. március 25-április 11. 
között.

A pályaműveket a következő címre várjuk:
XIII. Kerületi Közművelődési Nkft.
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Cím: 1131 
Budapest, József Attila tér 4.

Érdeklődni lehet: Tigyi Aliz, 06/1/320-3842, 06/30/453-
1951, 
A pályázati kiírás letölthető a

 és a 
 honlapokról.

A pályázatra leadott munkák a kiállítás bontásakor 
személyesen átvehetők: 
2010. április 12-én 10-16 óráig.
Postán nem küldünk vissza pályázati anyagot!

XVIII. József Attila Irodalmi és Művészeti 
Napok Országos Versmondó Verseny

A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. ebben az 
évben is meghirdeti a József Attila szavalóversenyt két 
kategóriában, felsős általános iskolás és középiskolás 
tanulók számára.

A szavalóverseny időpontja: 2011. április 10. délelőtt 11 
óra.
Helyszíne: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
Cím: 1131 Budapest, József Attila tér 4.

A versenyen két vers előadásával lehet részt venni amelyek:

- egy szabadon választott József Attila vers
- egy szabadon választott költő verse

Jelentkezési határidő: 2011. április 1.

A jelentkezéseket a következő elérhetőségeken várjuk:

XIII. Kerületi Közművelődési NKFT.
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
1131 Budapest, József Attila tér 4.

E-mail: 

További információ: Nagy Gyula, Tel.: +36-1/320-3842, 
+36-30/691-6412

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma 
pályázatot hirdet "A helyi kisközösségek és szakmai 
összefogások erősítése a civil részvétel és az állampolgári 
cselekvés támogatásával. A területi valamint a szakmai 
együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek közös 
cselekvését elősegítő
tevékenységi formák"
támogatására
(Pályázat kódja: NCA-DP-11-A)

Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma 
megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (WSA) a Nemzeti Civil 
Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.), 
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 
végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: NCA Vhr.), az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatot 
hirdet civil szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk a 
figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban 
foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely 
letölthető a  oldalról.
1. A pályázat célja
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. 
A pályázat célja:
A helyi kisközösségek és szakmai összefogások erősítése a civil 
részvétel és az állampolgári cselekvés támogatásával. A területi 
valamint a szakmai együttműködések ösztönzése, a civil szervezetek 
közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogatása.
/III. számú támogatási elv megfelelő pontjai alapján a Kollégium 
dönti el. A Kollégiumnak joga van a III. számú támogatási elv 
vonatkozó pontján belül kategóriákat felállítani, súlypontokat képezni, 
prioritásokat alkotni./
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma az arra 
érdemes pályázatok között összesen 60 134 400 Ft-ot, azaz 
hatvanmillió-százharmincnégyezer-négyszáz forintot, továbbá a 
pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi 
L. törvény 11. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján befolyó 
bevétel összegét oszthatja szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező 
társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. 
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december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az 
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják.
Pályázhatnak a 2009. december 31-ig jogerősen bejegyzett 
szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a 
pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat 
benyújtásáig jogerősen elnyerték.
b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben 
(EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1 pontja szerint.
3.2. Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti 
szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) közalapítványok,
h) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági 
társaságok,
i) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási 
rendszerből és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat 
benyújtásának időpontjában.
A központi költségvetésből támogatás nem folyósítható, amíg a 
kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a 
foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, 
járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van. 
A támogató rendelkezhet úgy, hogy a támogatási kérelem, pályázat 
benyújtásának feltétele a kérelmező, pályázó köztartozás mentessége.
3.3. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a 
támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló 
szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő 
vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható 
okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a 
kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt 
pályázatát jogerősen kizárták, 
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály 
alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 
minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt 
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt 
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint 
határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást 
elősegítő képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy 
vámtartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, 
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott 
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, 
vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági 
engedélyekkel nem rendelkezik;
l) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll 
rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik;
Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a Pályázati útmutató 
4.7.2 pontjában adunk részletes tájékoztatást.
3.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve 
a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való 
felhívásnak minősül;

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint 
más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek 
sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és 
a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
4. A pályázatban be kell mutatni:
a) a vállalt indikátorokat
A Kollégium az alábbi, a megvalósítás eredményességét és 
hatékonyságát bemutató indikátorlistát határozza meg:
- a projektben együttműködő partnerek száma (db)
- civil együttműködésben érintett szervezetek száma (db)
- létrejövő új együttműködések száma (db)
- együttműködést szolgáló rendezvények száma (db)
- a megvalósult programokon (konferenciák, szemináriumok, 
rendezvények) való résztvevők száma (fő)
- a projektből támogatott szakemberek száma (fő)
- az együttműködést elősegítő, a projekt során megszülető termékek 
(pl.: kiadványok, szórólapok száma) (db)
A pályázatban a fenti indikátorlistából az adott programhoz illeszkedő 
indikátorokat kell meghatározni a pályázónak. A szakmai beszámolót 
a Kollégium elsősorban a vállalt indikátorok teljesítése alapján fogja 
értékelni.
b) a program, tevékenység indokoltságát;
c) a program, tevékenység célját;
d) a megvalósítás időbeni ütemezését (az ütemtervnek tartalmaznia 
kell az időpontot, a tevékenységet, a helyszínt, a megvalósító 
szervezet nevét);
e) a várt eredményeket;
f) a folyamat fenntarthatóságát;
g) a részletes költségvetést szöveges indoklással;
h) már meglévő együttműködés működtetése, fejlesztése esetén az 
előző három évi, elsősorban a programhoz kapcsolódó 
tevékenysége(ke)t, melynek során térjen ki az együttműködés 
kialakulásának történetére, megvalósult programjaira, az eddig elért 
eredményeire, a civil közösségre gyakorolt hatására.
5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 
hónap 1. nap és 2011. év szeptember hónap 30. nap között 
megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének 
gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott:
- vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási 
időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, 
melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg 
kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a Pályázati útmutató 
11. pontjában találhatóak.
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Kizárólag elektronikus pályázat benyújtására van lehetőség!
6.1. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem 
rendelkező pályázónak a http://www.wekerle.gov.hu honlapon 
regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben 
(EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus 
levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs 
nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati 
útmutató 4.1. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs 
Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát 
postai úton egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári 
évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell 
benyújtani!
Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutató 3.5. pontjában 
rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati programűrlapot 
a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az 
internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és az 
alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
a. a létesítő okiratának oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató 
4.6., 4.7.1. pontja) az EPER Dokumentum beküldő menüpontjában 
csatolhatja pályázatához.

Pályázatajánló
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Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA 
pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott 
melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve annak 
adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt 
csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a 
pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
b. a támogatás igénylésének évét megelőzően közhasznúsági 
nyilvántartásba vett szervezet esetén a közhasznúsági jelentés oldalhű 
digitális másolatát, a támogatás igénylésének évében közhasznúsági 
nyilvántartásba vett szervezet esetén az előző évről szóló számviteli 
beszámoló oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató 4.2.2., 
4.5.2. pontja) az EPER Dokumentum beküldő menüpontjában 
csatolhatja pályázatához.
Amennyiben már rendelkezésre áll a 2010. évi, akkor az, ennek 
hiányában a 2009. évi. A közhasznúsági jelentés oldalhű digitális 
másolatát minden naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott 
pályázat beadási határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó 
közhasznúsági jelentésének oldalhű digitális másolatát 2011-ben 
NCA pályázaton már benyújtotta az EPER rendszeren keresztül és az 
elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, 
ezen dokumentum ismételt beküldése nem szükséges. (A korábban 
benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni 
kell!)
c.a pályázó által kötött együttműködési megállapodás oldalhű 
digitális másolata, mely tartalmazza a partnerek programra vonatkozó 
konkrét, vállalt feladatait (Lásd a mintát a kiírás végén - 2. számú 
melléklet.) (nem hiánypótolható dokumentum!)
Együttműködő partnerek száma:
legalább 3, bíróság által bejegyzett civil szervezet (A pályázat 
hiánypótlás nélkül érvénytelen, amennyiben a benyújtott pályázathoz 
nem csatolják az együttműködési megállapodást!) A csatolt 
együttműködési megállapodás érvénytelen, ha nem a jelen pályázati 
cél megvalósítása érdekében jött létre.
Figyelem! Az együttműködési megállapodás nem azonos a 
programba bevont egyéb civil, állami, önkormányzati és üzleti 
szervezetek szándéknyilatkozatával (lásd d. pont)!
d. a programba bevont egyéb civil, állami, önkormányzati és üzleti 
szervezetek felsorolásának, részvételi szándéknyilatkozatának oldalhű 
digitális másolata (ha van ilyen)
e. az együttműködésre vonatkozó egyéb fontos dokumentum oldalhű 
digitális másolatát (pl. szerződés, megállapodás, közös tevékenység 
egyéb dokumentuma) (ha van ilyen)
Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni
f. az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet 
képviselője által aláírt egy eredeti példányát.
Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott 
naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.
6.2. Beadási határidő: 2011. február hó 24. nap 24.00 óra
Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a 
részletes pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.
6.3. A beadás helye
6.3.1. A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell 
beküldeni:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Civil Támogatási Főosztály
1055 Budapest, Bihari János utca 5.
Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott 
dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!
6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a

, , valamint 
a  honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat hétfőtől-csütörtökig 
8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-14:00 között hívható 1/301-
3200 telefonszámon, valamint a  e-
mailcímen is kaphatnak.

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK 
SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁSA
A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma nyílt 
pályázatot hirdet 2011. május 1. és 2012. január 31. között 
megvalósuló kiemelkedő jelentőségű kulturális események 
támogatására.
Altéma kódszáma: 2807
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap 
fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A pályázat célja: a kulturális, művészeti élet reprezentatív 
eseményeinek, rendezvényeinek támogatása, tervezési stabilitásának 
növelése és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának 
és színvonalának megőrzése és erősítése. A pályázat elsődlegesen a 
kiemelkedő szellemi értékeket létrehozó és bemutató művészeti 
eseményeket, fesztiválokat, közgyűjteményi programokat, támogatja. 
A pályázók köre: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok, egyéni vállalkozók.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 250 millió forint.
A pályázó részére előírt saját forrás mértéke: A pályázónak 
rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges teljes összeg 
legalább 30%-ának megfelelő saját erővel. A megítélt támogatásról és 
az előírt önrészről együttesen kell elszámolni. A pályázathoz csatolni 
kell az önrészről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
Pályázati feltételek: a pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró 
kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amely 
események 
- költségvetésének kiadásai meghaladják a 10 millió, de nem haladják 
meg a 20 millió Ft-ot, 
- költségvetési bevételi oldala legalább 40%-ának meglétét 
dokumentumokkal (szerződés, nyilatkozat) igazolják, 
- költségvetési bevételi forrásaik között szerepel jegy-, vagy 
árbevétel, 
- az eseményről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amely 
tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és 
indoklását (2. sz. melléklet). 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
- huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális értéket hoznak létre, 
- kulturális szempontból hátrányos helyzetű (földrajzilag, vagy 
műfajilag ellátatlan) területen valósulnak meg, 
- egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret, 
- új közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatal 
korosztályokra), 
- költségvetésükben a szellemi alkotások, előadások közvetlen 
költségei az elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. 
technika, vendéglátás, szervezők díjazása), 
- hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokat 
alkalmaznak, 
- kialakult, minőséget tükröző egyéni arculatuk van, 
- fesztiválok esetében a regisztrációs rendszerben való részvétel. 
A kollégium a bírálat során tartalmi szempontból különösen az 
alábbiakat értékeli:
- kulturális, művészi, közösségi, tudományos minőség ötvözése, 
- a rendezvény újszerű, innovatív megközelítése a tartalom, a 
megvalósítás módszereinek terén, 
- olyan egyedi közösségi kapcsolatrendszer a megvalósítás terén, ami 
mások számára is modell-, vagy akár országosan példaértékű, 
- széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi rétegek, kihívással 
élők, hátrányos helyzetűek megszólítása, 
- társadalmi, oktatási, tudományos, terület- és településfejlesztési, 
környezetvédelmi megközelítések, 
- nemzetközi egyezmények, ajánlások figyelembevétele, alkalmazása, 
így népművészeti témában UNESCO szellemi örökség konvenció, 
más kulturális esemény esetében UNESCO kulturális kifejezések 
sokszínűsége konvenció, 
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- az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos 
és meggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható. 
Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó az NKA 
más szakmai kollégiumainak pályázatain, vagy egyéb pályázatokon is 
részt vegyen.
A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a kollégium hozza 
meg, melynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
A program bemutatása, kulturális jelentősége, gazdasági szerepe, 
szervezési és marketingszempontok, gazdálkodás 
A fentieket a kiemelt kulturális programok megvalósítására vonatkozó 
betétlapon kell kifejteni. A pályázat csak a betétlappal együtt 
érvényes! (1. sz. melléklet)
Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető (kivéve filmszakmai tárgyú 
rendezvények): tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, 
együttesek, közreműködők), műsorvásárlás (produkciók), szervezők 
díjazása, szerzői jogdíj, utazási költség, szállásköltség, szállítási 
költség, biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével), bérleti díj 
(terem, helyszín, sátor, pavilon), kölcsönzési díj, technikai költség 
(hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás), színpad építési és bontási 
költsége, installációs költség, nagyítás, paszpartu, keretezés,  díszlet, 
jelmez, kellék, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, reklám- és 
propagandaköltség. 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő 
költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek 
megítéléséről a kollégium dönt.
A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) 
nem támogatja.
Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az oktatási és kulturális 
miniszter 25/2008 (VIII.8.) OKM rendelete Mellékletében foglaltak 
szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:
- utazási költség, 
- szállásköltség, 
- a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja, 
- (terem)bérleti díjak, 
- kiadványok nyomdaköltségei. 
A Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen 
konkrét cél megvalósítására adja. 
A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: a 
pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult 
program helyét, idejét, részletes leírását, eredményességét, szakmai 
hatásait, látogatói és közreműködői létszámát.
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! A 
pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló banki 
átutalási bizonylat, vagy postai utalvány másolatát! 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 
25% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az 
NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú 
pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással, vagy postai (rózsaszín) 
csekken. A nevezési díj összege 2 millió Ft-nál kisebb összegű igény 
esetén sem lehet kevesebb 10 000 Ft + 25% áfa összegnél, azaz 12 
500 Ft-nál.
Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában 
kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő adatlap 
azonosító (A ...N...) számot. 
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől 
számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 
312 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál 
alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja 
maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül 
visszafizetésre!
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai 
szempontból kifogástalan.
A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, 
iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag 
összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű 
papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a 
mappákat!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy 
pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatósága érdekében - a 2007. évi CLXXXI. törvény 
alapján
a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az 
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
- A "Nyilatkozat" - amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz - kitöltése 
minden pályázat esetén kötelező.
- Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján 
érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a 
pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány 
elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi 
kérelem.) 
A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat 
érvénytelenségét vonja maga után.
b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok 
közérdekű adatoknak minősülnek.
c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait 
közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott - 

 - központi portálon.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő 
kedvezményezettek - összhangban az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról 
szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. 
(II. 15.) Korm. rendelet alapján - kulturális célú állami támogatásban 
részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú 
határozatában hagyott jóvá. 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen 
módosította a pályáztatás eljárási rendjét:
- 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés 
felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás 
visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét 
képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére. 
- 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység 
összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott 
támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában 
csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak 
megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a 
jogszabályi előírást figyelembe venni.
- 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési 
eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
- 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak 
tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett 
tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok 
tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban 
megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet. 

Pályázati adatlapot elkészíteni a  portál 
("pályáztatás" cím alatt található) "adatlapok kitöltése" címszónál 
lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a "pályáztatás" cím alatt 
található az "aktuális pályázati felhívások" címszónál. Ez az adatlap 
tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az 
NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon 
jogszabályok menüpont alatt.
A pályázatok 1 eredeti példányban nyújthatók be 
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére.
(H - 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
Beérkezési határidő: 2011. március 11.
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek! 
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 
számon kaphatnak.
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Hírlevél

A Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

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: 76/481-320

e-mail: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

"Előzetes tájékoztatás:
A KÖNYVTÁROSTANÁROK TAVASZI 

SZAKMAI NAPJÁT 2011.április 4. hétfőre 
tervezzük, 9.00-14.00 óráig.

Témája: "KÖNYVTÁR - OLVASÁS - 
SZÖVEGÉRTÉS". 
Helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató 
Intézete 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.
A részletes programot a következő hírlevelünkben 
közöljük.

Kiss Anna
könyvtáros

Évnyitó szakmai értekezlet - népegészségügyi 
és élelmiszerbiztonsági szabályok témában

Intézetünk évnyitó szakmai értekezletet tart Kecskeméten 
2010. február 28-án (hétfőn) 10 órai kezdéssel a Bács-Kiskun 
megyében működő önkormányzatok és egyéb szervezetek 
közművelődéssel foglalkozó irányítói, vezetői és szakemberei 
részére.

Rendezvényünkön ismertetjük a  települési fesztiválok, 
nagyobb programok megtartásához szükséges 
népegészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályokat, 
eljárásokat, valamint az intézetünk által, 16 település 
bevonásával már nagyobb részben megvalósított uniós projekt 
tapasztalatait, annak érdekében, hogy az idei évi pályázati 
 felhívásokra a felkészülést elősegítsük.

Részletes program:
10.00: Köszöntő

10.10. Rendezvények szervezése, lebonyolítása a 
közegészségügyi felügyelő szemével
Előadó: Gyertyánosné Hegedűs Helga megyei 
népegészségügyi felügyelő,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv

10.40 Élelmiszer-biztonsági előírások a különböző alkalmi 
rendezvényekre

Előadó: Dr. Puskás Zsuzsanna osztályvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági – Állategészségügyi Igazgatósága

11.30 Építő közösségek Bács-Kiskun megyében – egy uniós 
forrásból finanszírozott pályázat eredményei, tapasztalatai.

Előadó: Polyák Albert főtanácsos, BKMÖ 
Közművelődési Intézet

12.00 A Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet 2011. 
évi programterve

Előadó Imre Károly igazgató, BKMÖ Közművelődési 
Intézet

12.30 órakor,: kérdések, konzultációs lehetőség

Programunkat 13 óráig tervezzük. A résztvevőknek büféebédes 
vendéglátást biztosítunk.

Rendezvényünk helyszíne: Megyei Közművelődési Intézet, 
Kecskemét, Katona József tér 8. földszinti előadóterem. 

Tisztelettel kérem, hogy rendezvényünkre jöjjön el, s a várható 
nagy érdeklődésre való tekintettel részvételi szándékát február 
25-ig intézetünk e-mail címére, vagy telefonon jelezze!




