Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt. által közösen meghirdetett
„Népzenészek támogatása” pályázati felhívás
A felhívás alapvető célja: Magyarországon alkotó és élő népzenészek és előadóművészek
támogatása kulturális tevékenységük megőrzése és fenntartása érdekében.
Konkrét cél: A magyar és nemzetiségi autentikus népzenét játszó és/vagy népzenei
hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek minimum egy órás
koncertjének, és koncertfelvételének megvalósítása.
Igényelhető támogatás összege: minimum 300 000 Ft, maxiumum 3 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek csekély összegű támogatásnak (de
minimis támogatás) minősülnek.
Támogathatóság
• Támogatásra jogosultak:
o olyan előadók, zenekarok, vagy képviseletükben eljáró szervezetek, akik
▪ jogi személyiséggel rendelkezdő szervezetek, vagy
▪ egyéni vállalkozók, vagy
▪ egyéni cégek.
o az a zenekar és előadó támogatható, amelynek valamennyi tagja, illetve aki
▪ Magyarországon életvitelszerűen él és alkot
▪ Magyarországon állandó lakhellyel és magyar állampolgársággal
rendelkezik
▪ nagykorú
▪ legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
• Ha a zenekar, vagy előadó képviseletében eljáró szervezet pályázik, a támogatásra
jogosító feltételeknek a képviselt tekintetében kell teljesülni.
• Ugyanazon zenekar vagy előadóművész csak egyszer veheti igénybe a támogatást.
• A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
•

Támogatásra nem jogosultak:
o azon zenekarok és előadók, akik
▪ előadói tevékenységüket magánszemélyként végzik,
▪ támogatást nyertek a Raktárkoncertek programban.
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Támogatható tevékenységek:
o élőzenei koncert megvalósítása és az erről készült koncertfelvétel előkészítése
és közzététele, melynek elvárása, hogy
▪ egy zenekar csak egy koncert megvalósítására és egy koncertfelvétel
elkészítésére és közzétételére pályázhat,
▪ az élőzenei koncertnek minimum 1 órásnak kell lennie,
▪ a koncertről készült felvételnek legalább 1920*1080 képfelbontásúnak
kell lennie,
▪ a koncertről készült felvételt a pályázónak közzé kell tennie a Támogató
által meghatározott online felületen.

Elszámolható költségek
• a pályázat keretében kizárólag az alábbi költségtípusok számolhatók el:
o előadói tiszteletdíj,
o hangszerszállítás díja,
o utazási költség,
o terembérleti díj,
o helyszínbérleti díj,
o hang- és fénytechnikai eszközök bérleti díja,
o audiovizuális eszközök bérleti díja,
o kép-és hangfelvétel készítés és utómunka.
• A kép-és hangfelvétel készítés és utómunka költségeinek aránya nem haladhatja meg az
elszámoló költségek 50%-át.
Megvalósítás
• A megvalósítás legkorábban 2020.11.15-től kezdhető meg. Ennél korábban
megvalósított koncertek és videofelvételek elszámolására nincs lehetőség.
• A támogatás felhasználásának végső határideje 2021.04.30.
• A projekt zárását követően záró beszámolót (szakmai beszámolót és pénzügyi
elszámolást) kell benyújtani az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítését követő 90
napon belül.
Fenntartási kötelezettség
• Az elkészült koncertfelvételt a projekt zárásától számított legalább 3 évig a
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.
• A pályázónak fenn kell tartania népzenei előadói tevékenységét a záró beszámoló
benyújtásának napjáig.
Speciális előírások
• Speciális kizáró okok
o nem ítélhető meg, nem nyújtható támogatás és nem bocsátható ki támogatói
okirat azon pályázó részére, aki
▪ nem minősül a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek, illetve az
átláthatóságról nem nyilatkozik,
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▪

▪
▪
▪

az átláthatósági nyilatkozat megtételére nem kötelesek az egyéni
vállalkozók és egyéni cégek
jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy
egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott –
eljárás alatt áll,
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál nem régebben
lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik,
hitelintézettel és /vagy pénzügyi vállalkozással szemben hatvan napnál
régebben lejárt tartozása van,
bankszámlája, vagy bármely a tulajdonában álló vagyontárgy
vonatkozásában büntetőeljárásban zár alá vételt rendeltek el, vagy
korábban jogosulatlanul igénybe vett költségvetési vagy uniós forrásból
származó támogatás miatt büntetett előéletűnek minősül

Előleg
A pályázati kiírás keretében igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a. Az
előlegigénylés feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen bankszámlával.
Az elbírálás szempontjai
• a program szakmai színvonala
• a benyújtott költségigény realitása
• a pályázó és a közreműködők eddigi szakmai munkája
Adminisztratív információk
• a pályázat beadásához a pályázati adatlap és mellékleteinek postai beadása szükséges
• a pályázat benyújtását követő legfeljebb 60 napon belül a támogatási döntésről a pályázó
értesítést kap
Csatolandó dokumentumok
o pályázati adatlap eredeti példánya
o technikai rider – amennyiben releváns
▪ A technikai ridernek tartalmaznia kell:
• Hangtechnika:
o zenekar csatornakiosztása melynek tartalmaznia kell a
mikrofonok,
mikrofon
típusok
megnevezését,
mikrofonállványok számát és fajtáját, és a vezeték nélküli
eszközöket,
o színpadi monitor utak és monitor hangfalak,
fülmonitorok számainak megjelölése,
o egy „stage plot-ot” a csatornák megnevezésével,
monitorok helyeinek jelölésével.
• Fénytechnika:
o fényterv, ha szükséges
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o „light plot” a lámpák elhelyezéséről, lámpatípusok
megjelölésével
• Színpadtechnika:
o minimális színpadméret
o emelvény, ha szükséges
o kellékek (székek, zongora-, bőgőszék stb…).
o átláthatósági nyilatkozat eredeti példánya
o de minimis nyilatkozat eredeti példánya
o aláírási címpéldány másolata
Határidők
A pályázat benyújtására 2020.09.18-tól 2020.10.16-ig van lehetőség.
A támogatási igényt elektronikusan, e-mail címre és postai úton, eredeti példányban is be kell
nyújtani.
Támogató a beérkezett pályázatok számától és összetételétől függően módosíthatja a
benyújtásra rendelkezésre álló időszakot. Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati
felhívásra való támogatási igény benyújtásának lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a
beérkezett pályázatok alapján felfüggessze.
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