KITÖLTÉSI SEGÉDLET
Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
2020. évi tematikus egyedi támogatási rendszer
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban
szereplő előadó-művészeti szervezetek részére
A támogatás nyújtója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Egyedi kérelem befogadója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
Az igény bejelentésének feltételei:
Az igénylő
a) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 44. § 7. pontja szerint előadó-művészeti
szervezetnek minősül;
b) rendelkezik érvényes regisztrációval az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (EPER).
A többlettámogatás célja:
A modell célja, hogy a magyar előadó-művészeti szféra számára megteremtse a független,
sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket. A rendszer feladatának tekinti, hogy
figyelembe vegye a gyermekek és fiatalok kulturális kincsekhez történő hozzájuttatásért, a kultúra
iránt egyelőre kevésbé vagy egyáltalán nem érdeklődők figyelme felkeltéséért és a kisebbségi
létben élőkre különösen érzékeny előadó-művészeti alkotó munka támogatását.
Jelen támogatási konstrukció keretében ösztönözni kívánjuk a szervezetek misszióját a kulturális
értékeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az
új értékek létrehozásában.
Támogatási kategóriák:
32. Zenekari művészek hallását védő eszközök beszerzésének támogatása
33. Kulturális mobilitást támogató szállítóeszköz-beszerzés támogatása
A többlettámogatás feltétele igénylés benyújtása a tematikus egyedi támogatási rendszerben, az
EMET honlapján (www.emet.gov.hu) lévő Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszeren (EPER) keresztül.
Az egyedi igénybejelentő adatlap benyújtásának határideje: 2020. június 08.
Az elbírálás szempontjai:
 a szakmai program minősége, művészeti színvonala és megvalósításának realitása,
 a költségvetés realitása,
 a program várható társadalmi hasznossága,
 a produkció alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen
vagy már részt vettek egyéb megmérettetésen,
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a nemzeti kultúrpolitikai célok megvalósítása előnyt jelent.

Az igénylés során, az EPER felületen kötelezően töltendő:
 a program céljának ismertetése,
 a részletes programterv,
 a program költségterve,
 kapcsolódó nyilatkozatok
Az elnyerhető támogatás
 Egy igénylő szervezet tetszőleges számú támogatási kategóriába nyújthat be igénylést.
 Az igénylő szervezet egy támogatási kategórián belül kizárólag egy igénybejelentést
nyújthat be.
 A megítélt támogatás intenzitása függ a rendelkezésre bocsátott saját forrás mértékétől..
A támogatás igényléséhez a saját forrás rendelkezésre állásáról az EPER-ben az egyedi
támogatási kérelem adatlapjában nyilatkozni szükséges.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Nem nyújthat be egyedi támogatási igényt:
 természetes személy;
 az a szervezet, amely a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által
vezetett hatósági nyilvántartásban az egyedi támogatási igény benyújtása napján nem
szerepel előadó-művészeti szervezetként;
 külföldi fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet;
 az igény bejelentésének feltételeiként rögzített kritériumoknak nem felel meg.
A megvalósítás időszaka (projekt kezdete és vége):
 Központi költségvetési szervek esetén: 2020. június 1. – 2020. december 31.
 Egyéb szervezetek esetén: 2020. június 1. – 2021. június 30.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható
költségek teljesítésének) időszaka:
 központi költségvetési szervek esetén: 2020. június 1. – 2020. december 31.
 egyéb szervezetek esetén: 2020. június 1. – 2021. június 30.
Szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítésének határideje:
A támogatás felhasználásáról szóló záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
kedvezményezettek általi benyújtásának határideje:



Központi költségvetési szervek esetén: 2021. március 21.
Egyéb szervezetek esetén: 2021. szeptember 18.

Az egyes támogatási kategóriák tartalma:
32. Zenekari művészek hallását védő eszközök beszerzésének támogatása
Filharmonikus és szimfonikus zenekarokban játszó művészeknél gyakori jelenség a folyamatos
erős hanghatás következtében bekövetkező hallássérülés, mely sok esetben sajnos a művészi
pálya idő előtti befejezését vonja maga után.
A támogatás célja, hogy a zenekari árokban is muzsikáló zenekari művészek olyan egyedi,
személyre szóló, egységes hallásvédő eszközt kapjanak, melyek a nemzetközi klasszikus zenei
életben már bizonyítottak. Az elnyert támogatással biztosított egy személyre szóló hallásvédő
eszköz, valamint egy komplex hallásvizsgálat és akkusztikai felmérés. Egy zenekar maximum 80
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főre (1 muzsikus/1 pár eszköz) adhat be támogatási igényt. A kérelemhez kapcsolódó
költségtervbe költségek/kiadások csak „C4” Egyéb, fentiekben nem nevesített tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése alköltségsorra tervezhetőek.
Pénzügyi keret: 30 millió forint
Igényelhető támogatás: 25.000.-Ft/zenekari tag, maximum 2 000 000 Ft
Saját forrás aránya: az igényelt támogatás 10 %-a
33. Kulturális mobilitást támogató szállítóeszköz-beszerzés támogatása
Kiemelten fontosnak tartjuk az előadó-művészeti szervezetek mobilitását, mely nagyban elősegíti
a művészek és egy-egy produkció utaztatását különböző országon belüli és határon túli
helyszínekre.
A támogatás célja, hogy a színházak korszerű és környezetbarát szállítóeszközöket (minibusz
és/vagy kisteherautó) tudjanak vásárolni megújítva ezzel elavult gépjármű parkjukat. A
kérelemhez kapcsolódó költségtervbe költségek/kiadások csak „C4” Egyéb, fentiekben nem
nevesített tárgyi eszközök beszerzése, létesítése alköltségsorra tervezhetőek.
Pénzügyi keret: 300 millió forint
Igényelhető támogatás: 1 millió - 10 millió forint
Saját forrás aránya: az igényelt támogatás 20 %-a
A támogatási konstrukcióval kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Az EMMI munkatársai a következő elérhetőségeken állnak rendelkezésre.
Hétköznapokon 8:30–12:00 és 14:00–15:30 között, az alábbi telefonszámokon:
➢ 06 1 896 4515
➢ 06 1 795 7058
➢ 06 1 795 1335
➢ 06 1 795 7093
Továbbá e-mailen: info.emt@emmi.gov.hu
EMET technikai ügyfélszolgálat (EPER): emt@emet.gov.hu
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