
pÁtvÁzml pEmívÁs
a MNEK Közalapítvány 2OOl. évi,

kiseb bségi alhotóh ösztöndíí-támog at ására

A pályázat alkokísok létrehoására lrányul; a köz,
alapítvány e tevékenységek elindítását, illetve folya-
matosságát SZeretné biztosítani ösztöndíi-támogatás
formájában.

A felhívás azoknak a kisebbségi alkotóknak szól,
aklk alkotó tevékenységükkel valamelylk (esetleg
több) kisebbség képzőművészeti, zenei, irodalmi, ko-
reográfiai hagyományait ápoliák, bemutatják,

Az ösztöndíi célia, hogy segítséget nyú|tson, ked-
vező íeltételeket biztosítson a magas színvonalú
alkotómunkához,

. A pályázók köre: azon természetes személyek,
akik az l993, évi L)fiVlL tv. alapján a Magyarországon
taxált l3 kisebbséghez tartoznak (bolqár, cigánq, qörög,
honát, Iengqel, német, örménu, román, ruszin, szerb, szlováft,
szlovén, uhrón).

. Az adható támogatás egyénenként és pályázaton,
ként: maximum l80.000 Ft

o Az ösztöndíi folyósítása legfeliebb az alkotói
munka ó hónapiára iár,

o A pályázó egyénlleg, egy eredeti példányban
nyúithat ja b,e pály ázatát.

. Ugyanaz a pályázó több témában ts pály.ízhat,
ez esetben külön-külön adatlapon ke]l pálvázni,

. Az adat]apon a pályázó a fenti keretek között jeiö-
li meg a támogatás időtartamát {max, ó hónap) és az
igényelt összeget (max.: l80,000 Ft),

. A plogramma] érintett kisebbségnek a törvény-
ben felsorolt l3 kisebbség között kell szerepelnieI

o A páiyázatok elbírálását a kuratóriumból és szak-
értőkből álló zsűri végzi

o A közalapítvány a kedvezményezeftel szerző-
dést köt, amelyben rögzítik a támogatás utalásának
feltételeit,

o A pályázatok beadásának határtdeie: 200l.
február 28.

. Döntés a pályázatokról: 200l, márclus vége. (A
MNEKK kuratóriuma a döntés időpontjának a változ-
tatási iogát fenntartia.)

o A kuratóriumi dóntésről a pályázókat levélben
értesítiük,

. Hiányosan, adatlap nélkül vagy határidőn túl
érkezett pályázatokkal a kuratórium nem foglalko-
ztkl

AZ ALKOTÓI ÖSZrÖnPÚ PÁLYÁZHATÓ TÉMÁ

l . Képzőművészet
A képzőművészet/népművészet bármelyik ágában,

valamint a fotóművészetben és restaurálásban folyta-
tott alkotómunka,

2. zene
Az adott kisebbsóg zenekultúráiának megfelelő ze-

neművek komponálása, átiIatozása,
|A,z adltt kisebbség zenei haggotnd,nqaival kapcolatos kuta-

tómunkdt, a kész zeneműveft hanqhordozó formájdban való ki-
adását, a kész zeneművek előadásdval, színpadra óllításival
kaptsolatos páluózati lehetősógekef ld. a MNEK Kiizalapftvánq
200 l. áli céIpdlqázati felhívásiban.J

3. lrodalom
Kisebbségi nyelvű éslvagy témáiú, illetve kétnyelvű

irodalmi művek (vers, plóza, színpadl darab, műfordí-
tás, stb,) létrehozása,

(A kész művek ftiaddsót Id. a MNEK Közalapftvána 2001 .

6li céIpáluázati felhívásában.}

4. Koreográíia
Autentikus táncok koreografálása,

. kitöltött adatla?,

. szahmai önéletraiz,

. részletes alkotói tew |kópzőművészeti, zenei, irldalmi
pdluázat esetén) ,

Az alkltói tennek tartalmaznia kell:
az alhotó eddigi tevékenqségének leírását, bemutatdstit;

_ eddiqi munkáit/tárlatait, kiállításait:

- a pdlqázatban leírt tevókenaséq egqéb paramótereit_
C bibliogtáíia (irodalmi páIyázat esetén),
. tészletes ftoreográfiai tew
A koreográfiai tennek tartalmaznia kell:

- az alkotltt koreográfiai munka leírdsa (a téma részletes fti-

fejtése, résztvevőh, paramátereft, kor ábrázolása, ruhaviselet,
mozqásanyaq, stb,);

Al ánWso h, retetencíáft:
Az adott témában tevékenykedő és elismert szahemberek ja-

vaslatai segítik a Szahszerű döntést,

A PÁLYÁZAT BENYÚ|TÁSAKOR
CSATOIÁNDÓ DOKUMENTUMOK:
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