
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  Esterházy Ferenc Művészeti Ösztöndíjra

A Tatai  Mecénás  Közalapítvány  pályázatot  hirdet  pályakezdő  művészek,  illetve  felsőoktatási
művészeti intézmény hallgatói részére, akik országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon
kiemelkedő  teljesítményt  értek  el  eddig,  és  szakmai  fejlődésükhöz  további  támogatásra  van
szükség. 

Pályázni az alábbi célokra lehet: 
A. Eszközvásárlásra, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést,  a szakmai
fejlődést segíti (művészeti eszközök, kellékek, stb.) 
B.  Költség-térítésre,  amely  segíti  a  pályázók  eljutását  a  hazai  és  nemzetközi  versenyekre,
kiállításokra, valamint részvételét az azokra felkészítő szakkörökre, táborokra (útiköltség, szállás,
étkezés, nevezési díj, részvételi díj stb.) 

A pályázatokat csak pályázati űrlapon tudjuk elfogadni. 

A pályázati adatlaphoz kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai
hibásnak minősül a pályázat): 
-  1.  sz.  melléklet:  érvényes  árajánlatok  a  beszerezni  kívánt  eszközökről  (A kategória)  vagy a
tervezett versenyek, mesterkurzusok, fellépések, kiállítások ütemezése költségvetéssel (B kategória)
- 2. sz. melléklet a pályázó szakmai önéletrajza (kitérve benne a szakmai előmenetelre, az elért
eredményekre, versenyeken, kiállításokon történő szereplésre). Kérjük, hogy – amennyiben vannak
– az ezekről szóló média-megjelenések listáját is csatolják! (ez utóbbi nem kötelező melléklet).
-  3.  sz.  melléklet:  támogató  nyilatkozat  a  pályázó  jelenlegi,  pályakezdő  művészek  esetén  volt
tanárától.
- 4. sz.: referencia munka, mű. (pl. portfólió, katalógus, hang- vagy videófelvétel).
- 5. sz.: pályakezdő művészek esetén a végzettséget igazoló okirat (diploma, oklevél) pályázó által
hitelesített  másolata,  felsőoktatási  intézmény  végzős  művészeti  hallgatói  esetében  a  hallgatói
jogviszony fennállására vonatkozó, a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás,
- 6. sz.: tatai intézmény által kiállított bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy a pályázó(k) az adott
intézményben végezte alap- vagy középfokú művészeti tanulmányait 
- 7. sz.: a pályázó és a vele egy háztartásban élőknek a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra
vonatkozó  jövedelemigazolása  (Felhívjuk  a  Tisztelt  Pályázók  figyelmét,  hogy  jövedelemnek
minősülnek:  a  munkaviszonyból  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyból  származó
rendszeres  jövedelem,  beleértve  a  gyermekgondozási  segélyt,  a  gyermekgondozási  díjat,  a
gyermeknevelési támogatást, a terhességi gyermekágyi segélyt, a rehabilitációs járadékot, az ápolási
díjat, a családi pótlékot, a nyugdíjat, valamint a bírósági határozatban megállapított gyermektartást.)

A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 2.000.000.-Ft

Kik pályázhatnak: 
-  egyéni  (vagy páros)  pályázatot  nyújthatnak be,  akik  rendelkeznek magyar  állampolgársággal,
állandó magyarországi lakhellyel, 18 életévüket betöltötték, tatai intézményben végezték alap- vagy
középfokú művészeti tanulmányaikat és:
         1.) pályakezdő művészek (pályakezdő művésznek minősül jelen pályázat keretében, az a
személy, illetve személyek, akik a művészeti felsőoktatási végzettséget jelen pályázat benyújtásának
évét megelőző 5 (öt) évben szerezték meg), vagy 
        2. ) felsőoktatási művészeti intézmény hallgatój(i)a, aki(k) a pályázat benyújtásának félévében,
vagy a beadást követő tanévben készítik diplomamunkájukat.

A pályázó csak egyéni vagy csak páros pályázatot nyújthat be és csak egy kategóriában (A vagy B
kategória). 



A kuratórium a beérkezett pályázatokat külsős szakértők bevonásával bírálja el. 

A pályázat benyújtási határideje (a postai bélyegző dátuma számít): 2022. augusztus hó 19. napjáig

A pályázati támogatásokról a végső döntést a Tatai Mecénás Közalapítvány kuratóriuma hozza meg
legkésőbb 2022. szeptember 16. napjáig. 

Az eredményről minden pályázót írásban, elektronikus formában és postai úton egyaránt értesítünk.

A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket vesszük figyelembe, ugyanakkor az azonos
szakmai  értékelés  alá  eső  pályázók  esetében  a  döntést  a  szociális  szempontokat,  valamint  a
rendelkezésre álló önerő és egyéb támogatások mértékét is figyelembevéve hozzuk meg. 

A nyertesekkel a Tatai Mecénás Közalapítvány támogatási szerződést köt.  A nyertes pályázónak a
támogatási  szerződésben  vállalnia  kell,  hogy  a  támogatás  felhasználásának  időszaka  alatt  egy
alkalommal a felek által előzetesen egyeztettek szerint Tata városában díjmentesen fellép, kiállítást
tart. 

A támogatást teljes előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról a
pályázó nevére szóló számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak benyújtani a
program megvalósulását vagy az eszköz beszerzését követő 30 napon belül. 

A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2022. november 1 - 2023. augusztus 31. 

A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postára adni az alábbi címre: Tatai Mecénás
Közalapítvány, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Kérjük, a borítékra írják rá: Esterházy Ferenc Művészeti Ösztöndíj. A határidőn túl postára adott
pályázatokat az Alapítvány nem tudja elfogadni, azokat értékelés nélkül visszaküldi. 

Hiánypótlásra  egy  alkalommal  van  lehetőség.  A pályázatok  formai  értékelését  követően  erre
elektronikus levélben kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott határidőig eleget tehet. Ha a
megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás vagy a hiánypótlás nem teljeskörű, a pályázat
nem kerül további értékelésre, az elutasításra kerül. 
Kizáró okok: Nem fogadható el annak a pályázónak az anyaga:
- aki nem felel meg jelen pályázati felhívásban megjelölt feltételeknek,
- aki a pályázatot határidőn túl nyújtja be.
A kizáró  ok  fennállásáról  és  ezáltal  a  pályázat  elutasításáról  a  pályázatok  formai  értékelését
követően elektronikus formában és postai úton is írásban értesíti a pályázót a közalapítvány. 

A pályázatokkal  kapcsolatban  további  információ  kérhető:  Izsáki  Zsuzsannától  a  civil@tata.hu
email címen, illetve a 34/588-664 telefonszámon (munkaidőben).

A  Tatai  Mecénás  Közalapítvány  a  beérkezett  pályázatok  közül,  legfeljebb  2  (kettő)  nyertes
pályázatot választ ki. 
A Tatai Mecénás Közalapítvány ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást
bármilyen  okból  vagy  indokolás  nélkül  a  pályáztatás  bármely  szakaszában eredménytelennek
nyilvánítsa vagy visszavonja.

A pályázati felhívás melléklete:
1. Pályázati adatlap


