MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS
SPORT BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATOT HIRDET
a 2018. évi
MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK
elnyerésére
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a városban folyó és a várost érintő
művészeti és tudományos alkotómunka ösztönzésére, a várost gazdagító művészeti, tudományos
értékek létrehozására – Miskolc Város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és
adományozásuk szabályairól szóló a 62/1997. (XI.1.) önkormányzati rendeletével – a következő
művészeti és tudományos ösztöndíjakat alapította:
I.

ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ, a Miskolc Városban élő vagy ide kötődő alkotóművészek,
valamint tudományos tevékenységet folytató szakemberek számára munkájuk segítésére
adományozható. Havi összege bruttó 60 ezer Ft, amely a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottság döntésétől függően három vagy hat havi, vagy 1 éves időtartamra
kerül megállapításra.

II. EGYSZERI ALKOTÓ ÖSZTÖNDÍJ, a Miskolc Városban élő vagy ide kötődő
alkotóművésznek, valamint tudományos tevékenységet folytató szakembernek egy
meghatározott célú művészeti, tudományos alkotó munka támogatására adományozható. Az
egyszeri támogatás összege bruttó 150 ezer Ft.
III. PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ, a Miskolcon élő és itt alkotó pályakezdő művészek és
tudományos szakemberek munkájának támogatására adományozható. Pályakezdő
ösztöndíjban azok részesülhetnek, akik még nem töltötték be a 30. életévüket! Havi összege
bruttó 50 ezer Ft, amely a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság
döntésétől függően három vagy hat havi időtartamra kerül megállapításra.
IV. ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA elnevezésű ösztöndíj a Miskolcon élő előadóművészeknek,
alkotóművészeknek, tudományos tevékenységet folytató fiatal szakembereknek, valamint
egyetemi és főiskolai hallgatóknak külföldi tanulmányútjaikhoz, mesterkurzusokon, európai
uniós ismeretek elsajátítását elősegítő konferenciákon való részvételükhöz adományozható.
Az egyszeri támogatás összege maximum bruttó 120 ezer Ft.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
1.
2.
3.

4.

5.

A felsorolt ösztöndíjak és az azokhoz kapcsolódó támogatás kizárólag magánszemélyek
által, pályázat útján nyerhető el.
Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat.
Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a
pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Kultúra/Kulturális
pályázatok).
Az adatlap hiányos kitöltése, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szólónyilatkozat hiánya a pályázatból való kizárást
eredményezi.
Beadási határidő: 2018. május 31. napja, 16:00 óra

Miskolc Megyei Jogú Város Apolgármestere
Levélcím: 3525 Miskolc, Városház tér 8., Telefon: (46) 512-707, Telefax: (46) 411-276, e-mail: alpolgarmester1@miskolc.hu, www.miskolc.hu

6.

A pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Osztály
MISKOLC
Városház tér 8.
3525

7.

A borítékon kérjük feltüntetni a következő szöveget:
„MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK - 2018”

8.

A pályázatok elbírálásáról és a pályázati támogatás biztosításáról a Bizottság a pályázatok
benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.
A Bizottság fenntartja a jogot, hogy
a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítsa,
a pályázatot felfüggessze,
ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
hogy egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél
kevesebb mértékű támogatást nyújtson.
A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A Bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

9.

A Támogató (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) támogatási szerződést köt a
pályázati támogatásban részesülő pályázókkal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás
felhasználásának és elszámolásának rendje.
A támogatás folyósításának módja: átutalás útján.
Kifizetésére a támogatási szerződés valamennyi fél általi aláírását és a szerződés Miskolc
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Osztálya részére történt
visszaküldését követően kerülhet sor.

10.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Osztermann Józsefné (Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Humánszolgáltatási Osztályának munkatársa)
Telefon: +36-46-512-700/2793 mellék
E-mail: osztermann.jozsefne@miskolc.hu

Hivatala

Miskolc, 2018. április 25.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Köznevelési Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága
Molnár Péter
bizottsági elnök sk.
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