A ,,Magyarország7 Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért"
Közalapíwány 2002. éü célpályízatai
Célp áluázati témakö röh,

E0 Anyanyelvíí és népismereti gye.nek_
A 2002 március 8 és 2003, febluáI 28

é§ iliúsáal táboíok
közötti időpontban zaj]ó proglamok támogatásara.
döntés: 2002. áprt|ts vége

beküldésl haüirldő: 2002. hárciu§ 8,
Anyanyelvű
kulturális Iendezvények
@
Első szakasz (2002. március 1 és 2002 ]ú]irrs 3l közőtti időpontban Zajló programok]
béküldési határidőj 2002. máIcius |.
dőntés: 2002, március vége
Második szakasz (2002. au€Usztus 1 és 2003 február 28 kózötti időpontban zailó progíamok)
beküldésl határidő: 2002. áP.ilis 26.
döntés: 2oo2. ináiüs végé
LU Tudományos réndezvényék
A 2002 március 1, és 2003 február 28 közötti időpontbar za]ló ploglamok tárnoeatásala
beküIdésl határtdő: 2oo2. márclüs l.
döntés| 2oo2. már.lüs vége
Eg Kutatót píogíamok
A 2002 málcius ] és 2003 íebíUál 28 közötti időpontban zailó prog.amok támogatásaía
beküldési határldő: 2oo2. nárclüs t.
döntés| 2oo2. márclüs vége
@ N€mzeti és etntkat kisebbségék kütátóműhelyei éves programiának támogatása
A 2002 március l és 2003 februál 28 közöttj időpontban zailó pro€lámok támoeatásdra
beküldési határidő: 2002, március L
dóntés: 2002, március vége
tlJ Közé|eti §zakemberek képzése
A 2002 március l és 2003 febluár 28 között] időpontban zaj]ó proglamok támogatásara
beküldé§i l,atáridő:2002. március l,
döntés. 2002, máícius vége
L! Regioná|is és helyl elektronikus média
A 2002 március 1 és 2003 febloál28 közötti időpontban zaj|ó proglamok támogatásala.
beküldési hatá.idől 2002. már€ius l.
dönté§: 2002, hárctu§ vége
Lu Kiadói tevékenység é§ kal€ndárium kiadása
A 2002, ápri]is 5, és 2003 íebíUál 28 közötti időpontban zailó proeíamok támócatására
b€küIdésl határtdő: 2oo2. ápfllls
dönté§.2002. máiu§ vége
ü Ányanyelvú hltéletl tevék€nység '.
A 2002 április 5 és 2003 februál 28 közotti időpontban zailó programok támogatására
beküldési határidő: 2002. április 5,
döntés:2002. máiüs vége
[Q Ányany€lvú színházl tevékenység
A 2002 málcius 8 és 2003 f€bruál 28 kózötti időpontban zailó programok tárnogatásáIa
beküldési határidő. 2002. má.citt§ 8.
dönté6| 2oo2. ápr|lis vés€
gyarapítá§a
Közgyűitenény
ál|ományának
Lll
A2002 ápriljs 5 és 2003, febluár 28 közötti időpo.tban zai]ó p.oglamok támogatásá€
beküldésl haÉrldő: 2002, áprllts
döntés: 2oo2. máiüs véte

',

Á kulatórium a döntéshozatal időpontiainak változtatísi |oeát fenntart|a!
A döntést követő két héten belü1 értesítéstkűldünk]

F|GYELEM!
A pályázatot adatlappa| é§ a c§atolandó dokümentumokka| együtt kell benyú|tant.
Az adatlap kttöltéséhéz nélkülözhétetlén az útmutató, amély részlete§en tartalmazza a pályázat benyúitisához
szükséges tudnivalókat ts!

A négy §zámozott oldalból áIló adat|aP a nyolc számozott oldalt tartalmazó útmütatóva| €gyütt beszeíezhető a
közalapítvány trodáiában münkaldőben (H_cs: 8-1ó-ig; P: E-l4-|g):
Budape§t, vI. ker. Baicsy,z§ilin§zky

út 31., IIl. em. ó.

Ha a pályázó postal úton kéri az anyagot, ákko. c5_ö§ (köz€pes méretíí),
a pályázó n€vére meacímzett, íelbélyegzett válaszbo.íékot kérünk.
Levélcím:1387 Budape§t ó2, Pf. 25
Az adatlap és az útmutató lehívható az alábbl inte.net-€ímen
http:/fu eb,axelero.hü/mnekk

is:

A t€lie6 pályázati anyagot egy példányban kéfiük bényúitant!
Faxol, e_mail_en Den küldünk é§ nem fogadunk pályázátt anyagot!

FoNTosI

B€küldési határldő után benyúitott pályázator a kuiató.ium nem bírál el.
Hiánypótlást nem kérünk és n€m íogádünk e|.
3473

