KARÁCSONY SÁNDOR KÖZALAPÍTVÁNY
A JÓZSEFVÁROSÉRT KURATÓRIUMA
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
http://www.karacsonysandorkozalapitvany.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KSKA-2022/1.
A pályázatot a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (Közalapítvány) kuratóriuma
írja ki az Alapító Okiratával összhangban az alábbi feladatok mentén:
A) Korszerű oktatás és nevelés támogatása, ezen belül [5.) pont] a szociálisan hátrányos helyzetű,
valamint tehetséges diákok támogatása;
B) Józsefvárosi nemzetiségi kultúrák terjesztése.
1. A pályázat megnevezése és célja:
1.1. A pályázat megnevezése: Józsefvárosi Művészeti Ösztöndíjprogram Balogh Lajos
emlékére (továbbiakban: Ösztöndíjprogram)
1.2. Az Ösztöndíjprogram célja, − egy évre szóló – a roma kultúrát reprezentáló alkotó és
előadó-művészeti tevékenységek támogatása, a magas színvonalú művészi tevékenységek
anyagi feltételeihez való ösztöndíj hozzájárulás az alábbi pályázati kategóriákban:
I.

kategória: zeneművészet;

II. kategória: képzőművészet és vizuális művészetek;
III. kategória: irodalom és előadó-művészet;
1.3. Az Ösztöndíjasok szakmai fejlődését, előrehaladását tapasztalt mentor segíti.
1.4. a győztes pályázóknak lesz lehetősége a kerületi programokon előadni, bemutatni a
művészetét.
2. A pályázók körének meghatározása:
2.1. A pályázaton részt vehet minden magyarországi adóazonosítóval rendelkező
magánszemély, aki a támogatási időszak kezdetéig (2022. szeptember 1.) már betöltötte 10.
életévét, de még nem töltötte be 35. életévét és
- Budapest VIII. kerületi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy;
- a pályázat kiírásának időpontjában Budapest VIII. kerület területén köznevelési
intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy;
- egyéb kerületi kötődéssel rendelkezik.
2.3. Művészeti szakképzettség a pályázat benyújtásának nem feltétele.
2.4. A felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
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2.5. Pályázni csak egyénileg lehetséges.
3. Művészeti ösztöndíjban részesülhet: maximum 30 fő az alábbiak szerint:
- 20 fő zeneművészeti,
- 5 fő képzőművészet és vizuális művészeti
- 5 fő irodalom és előadó-művészet kategóriában.
Az egyes kategóriákban kihirdetett nyertesek száma a beérkezett pályázatok számának függvényében
módosulhat.
4. A művészeti ösztöndíj folyósításának időtartama: 12 hónap.
A pályázati támogatási időszak: 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31.
5. A művészeti ösztöndíj összege:
- Köznevelésben tanuló pályázó esetén: 40.000,- Ft/hó
- Felsőoktatásban hallgató pályázó esetén: 50.000,- Ft/hó
- Egyéb pályázók esetén: bruttó 115.000,- Ft/hó
6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
Az Ösztöndíjprogram 2022. évi KSKA-2022/1. számú felhívásának teljes körű dokumentációja elérhető
a www.karacsonysandorkozalapitvany.hu/palyazati-felhivas/ honlapon. A pályázatot jelen pályázati
kiírás 6. és 7. pontjában meghatározottak szerint kell benyújtani.
Dokumentumok:
a) Kötelező dokumentum: Adatlap - Szakmai munkaterv (formanyomtatvány) és
mellékletei. Egy évre szóló szakmai munkaterv az ösztöndíjprogram időtartama alatt
megvalósítani tervezett művészeti elképzelés, az elérni kívánt célok leírása maximum
2.000 karakterben.
b) Kötelező dokumentum: Önéletrajz a pályázó bemutatkozása és eddigi művészi
munkásságát ismertető önéletrajz, az ebben feltüntetett esetleges végzettséget,
szakképzettséget, művészeti, szakmai elismeréseket igazoló dokumentumok másolatát
csatolni szükséges (emellett benyújthatók további, a pályázó eredményeit,
tevékenységét alátámasztó dokumentumok is másolati formában).
c) Kötelező dokumentum: Nyilatkozat (formanyomtatvány).
d) Ajánlólevél: nem feltétele a jelentkezésnek, de előnyt jelenthet maximum kettő
szakmai ajánlólevél benyújtása.
e) Szociális helyzet nyilatkozat (formanyomtatvány) nem kötelező, de a kedvezőtlen
szociális helyzet előnyt jelenthet az elbírálásnál.
7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázat beékezésének határideje: 2022. június 20. hétfő 12.00 óra
A pályázatot az alábbi módon lehet benyújtani:
-

postai úton egy eredeti és egy másolat példányban
Címzett: Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért
Cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért
KSKA-2022/1. pályázat”, valamint a megpályázott kategória sorszámát.
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-

személyesen egy eredeti és egy másolati példányban
Címzett: Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért
Cím: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1082 Budapest, Baross utca
63-67. szám földszinti Tám-Pont Információs Irodán H-CS 8:00 – 15:30, P 8:00-13:00
között.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért
KSKA-2022/1. pályázat”, valamint a megpályázott kategória sorszámát.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel munkanapokon, 9.0015.00 óra között 2022. június 20. (hétfő) 10.00 óráig fordulhatnak a Közalapítvány
munkatársához az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: Sütőné Schneider Emese 06-20/228-1727;
E-mail: karacsonysandorkozalapitvany@jozsefvaros.hu
8. A pályázat formai követelményei
A pályázatok érvényességének formai vizsgálatát a kiíró végzi el.
Érvényes az a pályázat, mely teljes körűen kitöltött, valamennyi aláírással ellátott Adatlap,
Önéletrajz és Nyilatkozat kötelező dokumentumot és annak szükséges mellékleteit tartalmazza.
Aláíró tanuló esetén:
- nagykorú tanuló esetén a tanuló,
- kiskorú tanuló esetén a tanuló és a törvényes képviselő,
Érvénytelen a pályázat,
- ha nem felel meg a pályázati kiírásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- vagy formailag hibás.
A formailag hibás (hiányos) pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben:
a) azt nem a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő módon nyújtotta be a pályázó,
b) a pályázó személye nem felel meg jelen felhívás 2. pontjában meghatározott pályázati
feltételeknek,
c) a benyújtott pályázati dokumentáció hiányos,
d) a kötelezően benyújtandó dokumentumokon a pályázó (vagy kiskorú pályázó esetén a
törvényes képviselője) aláírása hiányzik,
e) a pályázati Adatlap kitöltése hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat
tartalmaz,
f) a pályázati felhívás 6. a-c) pontjában meghatározott dokumentumok hiánya,
g) határidőn túl történik a pályázat benyújtása,
9. A pályázat tartalmi követelményei
A benyújtott pályázat feleljen meg a pályázati felhívás célkitűzésének, feltételeinek.
A bírálat jelen felhívás tartalmi követelményeinek való megfelelés vizsgálatával történik.
Az értékelés szempontjai:
- A pályázatok elbírálása során a pályázó eddigi szakmai munkásságának
figyelembevétele mellett meghatározó mértékben érvényesül az ösztöndíjas időszakra
készített pályázati Szakmai munkaterv szakmai tartalma.
- A pályázó szociális helyzete.
10. A pályázatok elbírálása
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A pályázatokat a Közalapítvány által felkért szakértők értékelik, véleményezik.
A Közalapítvány 3 tagú kuratóriuma dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.
Értékelési pontrendszer
Összesen elérhető pontszám:

100 pont

Szakmai tartalom

70 pont

Szociális rászorultság

30 pont

10. Hiánypótlás
Hiánypótlásra nincs mód.
11. A pályázatokról hozott döntés:
11.1. A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 22.
A pályázat eredményéről a Közalapítvány a döntést követő 15 munkanapon belül elektronikus
úton
értesíti
valamennyi
pályázót,
és
a
nyertes
pályázók
névsorát
a
www.karacsonysandorkozalapitvany.hu honlapon közzéteszi.
11.2. A pályázatokról hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A pályázó kifogást
nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalára, az ösztöndíjszerződés megkötésére
vagy az ösztöndíj folyósítására vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba
ütköző. Kifogás benyújtására – a Közalapítványhoz történő benyújtással, a kifogásolt döntés
meghozatalától számított 5 napon belül van mód.
12. Szerződéskötés és az ösztöndíj kifizetése:
A nyertes pályázókkal a Közalapítvány ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósításáról a
Közalapítvány gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően.
14. Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasoknak az ösztöndíjas időszakban vállalt, illetve elért teljesítményükről, annak
Szakmai munkaterv szerinti előrehaladásáról ¼ évente számot kell adniuk. Ennek részleteit az
ösztöndíjszerződés tartalmazza.
Az ösztöndíj folyósításának egyik alapfeltétele, hogy az ösztöndíjasok a támogatási időszakhoz
kötődően vállalt és azalatt teljesített munkájuk bemutatásában, megjelenítésében és
megjelentetésében aktívan közreműködnek.
Amennyiben az ösztöndíjas a beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz
eleget, vagy megszegi a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó
jogszabályokban foglaltakat, akkor az ösztöndíj folyósítása felfüggeszthető, illetve az
ösztöndíjas – az ösztöndíjszerződés megszüntetése mellett – a kifizetett ösztöndíjnak vagy az
ösztöndíj egy részének, és annak jogszabály szerinti kamatainak visszafizetésére kötelezhető.

15. Adatvédelem
A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban
meghatározott feltételeket.
A pályázó a pályázata benyújtásával együttesen nyilatkozik arra vonatkozóan is, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a
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pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez,
sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.
A közalapítvány pályázó személyes adatait az adatkezelési szabályzatának megfelelően,
kizárólag a pályázattal összefüggésben kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki.

Melléklet:
1. számú melléklet: Adatlap - Szakmai Munkaterv KSKA-2022/1. (formanyomtatvány) és mellékletei,
(kötelező dokumentum)
2. számú melléklet: Nyilatkozat KSKA-2022/1. (formanyomtatvány)
3. számú melléklet: Szociális helyzet nyilatkozat KSKA-2022/1. (formanyomtatvány)
Budapest, 2022. május 11.
Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért kuratóriuma
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