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„Juniorok a kultúrházakban”
A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület pályázati
felhívása
Előzmények:
A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatot a Magyar Népművelők Egyesülete hívta életre
2007-ben. Egyre több együttműködő partner csatlakozott hozzá, többek között a Kulturális
Központok Országos Szövetsége, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. 2022-ben a Magyar
Közösségépítők Értékszövetsége Egyesülete is csatlakozik a programsorozathoz fő célja
mentén. A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület 2019-ben alakult meg azzal a
céllal, hogy a közművelődés szakmai utánpótlásának biztosítása érdekében tevékenykedjen, a
Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségi művelődésének fejlesztése, népszerűsítése,
utánpótlása érdekében fiatal szakemberek számára szakmai programokat, tapasztalatcseréket,
szervezzen.
A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a helyi kulturális élet fellendítéséhez, a fiatalok
bevonásához, a közösségek építéséhez, továbbá a Petőfi-emlékév tematikájához kapcsolódóan
a helyi és kulturális identitás, a kezdeményező szándék kialakításához és megerősítéséhez.

Pályázati cél:
-

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat programjaiba való bekapcsolódás, egy,
a Petőfi évfordulóhoz kapcsolódó interaktív, kreatív programelem megvalósítása
junior és leendő szakemberek valamint tapasztalt kollégák együttműködésében.

-

Az egyetemi hallgatók, pályakezdők és juniorok bevonása a közművelődésbe, akik
képesek különböző programok megszervezésére, és ebben együttműködnek
közművelődési intézménnyel, közösségi színtérrel és a szakmában dolgozó
szakemberekkel.

-

A hallgatók és junior pályakezdők gyakorlatot szerezzenek, egy közművelődési
intézménnyel vagy közösségi színtérrel együttműködve, mentorálási folyamat által
szervezzenek közösségi, kulturális programot.
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Kiemelt cél, hogy mindezek tudatában a résztvevő még inkább elköteleződjön a
szakma és a település iránt, helyben, közösségeket építve, a saját korosztályának
bevonásával tevékenyen éljen a településen.

Pályázók köre:
-

-

valamely magyarországi felsőoktatási intézmény Közösségszervezés BA,
kulturális mediáció MA vagy Közösségi művelődés tanára OMA szakos
hallgatója,
a Nemzeti Művelődési Intézet 2018-21. évi OKJ-s, vagy a 2022. évi szakmai
képzéseinek középfokú és felsőfokú résztvevői,
közművelődésben tevékenykedő pályakezdők és/vagy junior szakemberek*,
valamint a Nemzeti Művelődési Intézet által indított Közművelődési
Foglalkoztatási és Képzési Programban (továbbiakban KFKP) résztvevő azon
személyek, akiket a települési önkormányzat továbbfoglalkoztatott.

*Junior szakembernek minősülnek a közművelődési szakmai végzettséggel rendelkező
pályakezdők és az 5 évnél kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkezők. A junior lét nem
életkorhoz kötött, hanem a közművelődésben eltöltött szakmai tapasztalat határozza meg.
A pályázaton olyan pályázati csoport indulhat, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
-

min. 1 fő a pályázók körébe eső, előbb részletezett valamely feltételnek megfelelő
junior szakember,

-

min. 1 fő támogató szakember, aki felsőfokú közművelődési szakmai
végzettséggel rendelkezik és min. 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a
közművelődésben,

-

min. 1 fő az előzőek közüli vagy további személy a Magyar Közösségépítők
Értékszövetsége Egyesület tagja, vagy legkésőbb a pályázati adatlappal
párhuzamosan benyújtja az Egyesület honlapján elérhető belépési nyilatkozatot.

Minden egyes programnál elvárás, hogy a junior szakember vagy leendő szakember a
programba min. 15 fő 35 év alatti fiatalt, fiatal felnőttet vonjon be.

A pályázat beadási időszaka: 2022. július 15. - 2022. augusztus 15.
A programok megvalósításának időtartama: 2022. 09. 23. - 2022. 09. 25.

2

MAGYAR KÖZÖSSÉGÉPÍTŐK ÉRTÉKSZÖVETSÉGE
EGYESÜLET
Székhely: 6065 Lakitelek, Felsőalpár dűlő 3.
Adószám: 19155304-1-03
E-mail: kozosertek2019@gmail.com

A pályázati feltételek:
-

A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése,

-

a pályázat tárgyának, céljának való megfelelés,

-

a megvalósításának részletes leírása,

-

a pályázói csoport összetételére vonatkozó feltételek teljesülése,

-

közművelődési intézménnyel, szervezettel való együttműködés,

-

költségvetés készítése, az igényelt támogatás összegének megjelölése.

Az igényelt támogatás formája, maximális összege: vissza nem térítendő támogatás,
500.000 Ft
A támogatott pályázatok száma: várhatóan max. 25 db.
Elszámolható költségek:
A pályázati összeg 1 db, vagy maximum 2 db számlával számolható el. A számla szólhat
előadói díjról (pl. fellépők esetén) vagy rendezvényszervezésről, amelyet a pályázói körrel
együttműködő közösségi színtér fenntartója vagy közművelődési intézmény vagy
közművelődési célú civil szervezet számláz.
A tényleges költségeket ezekből fedezi a pályázó, amely költségek elsősorban az alábbiak
lehetnek, amelyekről a pályázati adatlapon egyszerű költségvetést kell készítenie:
-

előadói díj

-

szállás

-

étkezés

-

nyomdaköltség

-

utazás (saját gépkocsi/tömegközlekedés)

-

szállítás (buszbérlés)

-

bérleti díj

(Pl. pályáznak 500.000 Ft-ra, amelyből 200.000 Ft egy népdalkör egyesületének előadói díjról
szóló számlája, 300.000 Ft pedig a közösségi színteret fenntartó önkormányzat
rendezvényszervezési számlája, amelyből a tényleges további, előadói díjon felüli költségeket
fedezik. Vagy pályáznak 500.000 Ft-ra, amelyet a közművelődési intézmény egyben
kiszámláz rendezvényszervezési díjként, és abból fedezik a tényleges költségeket.)
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Az elbírálás szempontjai:
-

a pályázó megfelel a pályázati feltételeknek;

-

a program illeszkedik a pályázati célhoz, a megvalósítása kivitelezhető;

-

a program költségvetése reális.

A pályázatokat 3 tagú Bíráló Bizottság értékeli folyamatosan a pályázatok beérkezésével
párhuzamosan, a döntés után minden pályázót értesítünk az eredményről.

Pályázat benyújtása:
A pályázat benyújtása az erre a célra létrehozott online regisztrációs felületen történik,
amelyet minden pályázónak a megadott határidőn belül teljes körűen kell kitöltenie. A felület
elérhetősége:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDmdRGu1HswSU371wLTgrj0XllI_Y7qZZHI2P
uKGNLOfkm8Q/viewform?usp=sf_link
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A pályázat lebonyolítása:
A junior szakemberek és leendő szakemberek nyertes csoportjai a program megvalósításához
mentorálást kapnak, amelyet a Magyar Közösségépítők Egyesülete mentori munkacsoportja
biztosít online felkészítővel, valamint email-es információkérési lehetőséggel.
A megvalósított programokat monitorozzuk, kötelezően bekért kép- és videóanyaguk alapján
értékeljük. A szakmai szempontból legjobb rendezvények lehetőséget kapnak arra, hogy
programjukat bemutassák és megvalósítsák a Közös Ég Fesztivál rendezvény keretein belül is
Veszprémben 2023. 07. 17-19. között, amelyhez kapcsolódóan szállást és étkezést is biztosít a
Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület a programban résztvevőknek. Ennek
feltétele, hogy a megvalósított programelem mobilizálható és kivitelezhető legyen. A Közös
Ég Fesztivál a közművelődés első országos fesztiváljaként valósul meg 2023-ban az Európa
Kulturális Fővárosa címet viselő Veszprémben.

A pályázat elszámolásának módja, határideje:
A program befejezését követő két hónapon belül, legkésőbb 2022.10.10-ig:
-

szerződés alapján számla benyújtása,

-

egy darab átlagosan 600 karakteres facebook hír és min. 5 fotó megjelentetése az
eseményről a saját facebook oldalukon, beleírva a támogatás tényét: A Magyar
Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület „Juniorok a kultúrházakban” pályázata
keretében támogatott program,

-

egy darab 3 perces összefoglaló videó az eseményről.

További információ: www.kozosertek.hu, khen.kozosertek@gmail.com
Kérdések esetén kereshető: Kérjük, hogy elsősorban emailben írjanak a pontosabb
válaszadás lehetősége miatt, csak végszükség esetén hívják a pályázati kapcsolattartót: Deák
Orsolya 06-20/254-4090.
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