
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért KözalapíWány

2OOl. evi célpálgázatt íelhívása a nemzetl és etnikaí
önazonossógának. megőrzéséért, feileszűséért végzett tev éhenység támog aűsára
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CéIp iály ázati témakörö k: . Hitélett tevékenység
A 200l, április ó, és 2002. február 28, köZötti idő-

pontban zajló programok támogatására,
beküIdési haffindő 2001 , április 6. döntés: 200l . május vé-
ge

o színházl tevékenység
A 200l. április 20, és 2002, február 28. közötti idő,

pontban zajló programok támogatására,
beküldési határidő 200lr. április 2O. döntés:200l. május
vége

. kö€yűitemény állományának gyarapítása
A 200l_ málus 4. és 2002. február 28, közötti idő-

pontban Zailó programok támogatására.
beküIdési hatdidő:200L máius 4, ddntés:200l. június
eleje

A fturaürlum a döntéshozatal időpont|alnah változ-
tatásl |ogát fenntartja! A dönüst ftövető kű héten belül
értesítést ftülilünft'!

FIGYELEM!
A pályázatot adatlapon kell benyljtani.
Az adatlap kitöltéséhez nélkülözhetetlen a 8 olda,

las útmutató, amely részletesen tartalmazza a pályá-
Zat benyúitásához szükséges tudnivalókat iS!

Az adatlap az útmutatóval együtt beszerezhető a
közalapítvány irodálában munkaidőben (Budapest,
VL ker Bajcsy-Zsilinszky út 3l, III. em, ó,),

Ha a pályázó postai úton kéíi aZ anyagot, akkor C5-
ös (közepes méíetű), a pályázó nevére megcímzett,
felbélyegzett váIaszborítékot kérünk,

Levélcímünk 1387 Budapest 62, Pí,25

Az adatlap és az útmutató lehívható az alábbi
Internet-címen ls:

http/Áv3.datanet.hrr/-mnekk

A telles pályázati anyagot EGY PÉLDÁNYBAN kér-
iük benyújtani!

Faxon, e-mail-en nem küldünk és nem fogadunk
pályázati anyagot!

FontoS!
Hiányos vagy késve érkező pályázatot a kulatórium

nem bírál el,
Hiánypótiást nem kérünk és nem fogadunk ei,

. Gyermek- és tfiúsági táborok
A 2001 . máícius l9, és 2002, február 28. köZötti idő,

pontban zajló programok támogatására,
beküIdési határidő 2001 _ március 19. dőntés: 200L április
véqe

. Ha€yományőrző és kulturális rendezvények
Első szakasz (200l, március 2, és 200l. |úlius 3l.

köZötti időpontban zajló programok)
beftüldési határidő:2001. március 2. d,öntés: 2oOL március
vége

Második szakasz (200l,augusztus l. és 2002, febíu-
át 28, közötti időpontban zaiIó programok)

beküldósi haffindő 2}}l,ápnlis 27 . döntés: 2001 . máius
vége

. Tirdományos rendezvények
A 200l. március 9. és 2002. február 28, közötti idő-

pontban Zailó programok támogatására,
beküIdési határidő 200l_ március 9- döntés:2001- április
vége

. kutatól programok
A 200l . március 9. és 2002_ február 28, közötti idő-

pontban zajló programok támogatására,
beküldési határidő: 2001 . mdrdus 9. döntés: 200L ápilis
vére

. Nemzetl és etnlkai kisebbségek kutatóműhelyet
éves programiának támogatása

A 200l, március 9. és 2002. február 28, közötti idő-
pontban zajló programok támogatására,

beküIdósi határidő 200I _ márdus 9. döntés, 200l . dprilis
vége

r közéletl szakemberek képzése
A 2001 , március 9. és 2002, február 28. közötti idő-

pontban zaIló programok támogatására,
behüldési hatdridő: 200 l. március 9. döntés: 200 l _ áp rilis
vége

o Reglonálls és he$ elektronikus média
A 200l, március 9. és 2002. február 28, közötti idő-

pontban zajló programok támogatására,
beküIdési haúndő: 2001 . már.ius 9. döntés: 200l . ápilis
vége

o kiadói tevékenység és kalendárium kiadása
A 200l, április 20. és 2002. február 28, közötti idő,

pontban za jló programok támogatására,
beküldési haúndő 200|, április 20. d.öntés: 2001 . június
eleie

3I l6


