Pályázati online információs fórum 2021. 03.10.
1. Lehet-e online projekt?

A projektek megvalósítási formátumát a felhívás nem korlátozza. Azt érdemes végiggondolni, hogy
a választott formátum szolgálja-e legjobban a célt.

2. Lehet-e egy későbbi program, következő pályázat előzménye a projekt?

Jelen felhívásban elsősorban a 2023-as programévre való felkészülést támogató programok
kaphatnak támogatást. Ilyen módon egy első lépés is lehet támogatott. Arra érdemes figyelni
azonban, hogy a jelen felhívásban elnyert támogatás nem jelent automatikus támogatást a
következő lépcsőhöz, így a programnak és eredményeinek is önmagukban is értelmezhetőnek kell
lenniük.

3. Júliusban és augusztusban megvalósítandó program-sorozatra szeretnénk pályázni. Van
esély arra, hogy ha beadunk egy pályázatot, akkor még a program előtt kiderül a
pályázat eredménye?
A pályázatok beadása folyamatos. A benyújtást követően 60 nappal születik bírálat legkésőbb (ha
nincs hiánypótlás). Ezt követően 15 nap a szerződés és még min.15 nap az első részlet
utalása. Ezzel együtt a program saját felelősségre a pályázat befogadását követő naptól
megkezdhető.

4. Mivel a beadás határideje folyamatos, de július végén zárul, ezért elképzelhető, hogy a
pénzügyi források kimerülnek még előtte. Lesz erről valami információ a weboldalon?

Igen. Amennyiben merülnének a forrásaink, azt kommunikálni fogjuk a honlapon.

5. Képzőművészeti alkotótábor meghívott művészei számára elszámolható-e szállás és
étkezés?

Igen. Érdemes az étkezést a szálláshelytől kérni. Mindenképpen figyelembe kell venni az adott
költségkategóriára vonatkozó belső korlátokat. A felhívás 8. pontja és a melléklet tartalmazza
ezeket.

6. Alkotótáborként értelmezhető nyári gyerektábor is?
A gyerektáborokkal érdemes nagyon óvatosan tervezni. Mind a profitmentesség, mind a
szabadidős-rekreációs cél nehezen zárható ki, vagy nehezen érvelhető, hogy nem ez történik.

7. A rendezvényektől függetlenül lehet könyv kiadására is pályázni?
Igen, nem kötelező könyvkiadás mellé rendezvényt is szervezni. A könyvkiadás önállóan is
támogatható tevékenység, amennyiben maga a könyv megfelel az útmutatóban ismertetett
feltételeknek.

8. Nem tudom, hogy jól értettem-e, de mondjuk egy filmes eseményt, amit a pályázathoz
csatolunk, nem lehet a pályázat szövegében sem szerepeltetni, akkor sem, ha pénzt
nem kérünk hozzá, mert más forrásból lesz?

Ha szakmailag mindenképpen fontos, hogy a pályázat szövegében szerepeljen a film, akkor be
lehet írni, de mindenképpen egyértelműen el kell különíteni, hogy a támogatásból semmilyen
módon nem fordítanak ezekre a programelemekre. Mindenképpen a lehető legvilágosabb
elhatárolásra kell törekedni.

9. Rendezvény esetén a rendezvényre lehet belépődíjat szedni? Vagy az már
profitorientált gazdasági tevékenység?
A támogatásból megvalósuló eseményeken lehet belépődíjat, regisztrációs díjat kérni, de! a
belépődíjakból származó bevétel és az esemény egyéb bevételei (koncesszió, szponzoráció stb.)
összesen nem haladhatják meg a bekerülési költségek 50%-át. Erről a pályázat benyújtása során
nyilatkozni kell. A megvalósítás során dokumentálni kell. És a beszámoló során bizonyítani kell.

10. A projektről szóló weboldal elektronikus sajtóterméknek számít, vagy belevehető a
pályázatba?
Nem számít elektronikus sajtóterméknek, amennyiben a projekt nem újság, vagy hírportál vagy
blog. Egy kulturális-művészeti program honlapja a kommunikációs költségek közé tervezhető be.

11. A „gépek, berendezések, felszerelések, amelyek egy éven túl szolgálják a szervezetet"
költségsoron van-e eszköztípus, értékhatár, vagy bármilyen korlátozás? Pl.: lehet-e
kecskelábas kézműves asztalt beszerezni?
Nincsen korlátozás. Viszont minden beszerzést indokolni szükséges. A támogatás terhére csak a
projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközök és berendezések
szerezhetők be. Fontos! A beszerzett tárgyakat, eszközöket, gépeket 5 évig őrizni szükséges. Ez
idő alatt a támogató engedélye nélkül nem adhatók el, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át
3.fél részére.

12. Egy kulturális intézmény több tevékenységére, projektjére is nyújthat be pályázatot?
Ezeket egy pályázati adatlapon vagy külön-külön nyújthatja be?
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, és egy pályázatban több esemény, szakmailag
összefogható program is lehet. Ez alapvetően szakmai döntés, a pályázó látja át, hogy a
megvalósítás és az ütemezés felől mi indokolt.

13. Amennyiben a megvalósítás során költségvetés módosítást szeretnénk végrehajtani,
van-e valamilyen %os korlát arra vonatkozóan, hogy módosítási igényt kellene
benyújtani, vagy ez a módosítás mértékétől független.

A módosításokra vonatkozó szabályokat az útmutató tartalmazza (13.pont). Nem feltétlen
szükséges szerződést módosítani, viszont bármilyen eltérés csak a belső százalékos korlátok
betartásával lehetséges.

14. Rendezvények esetében a fenntarthatóság kötelező horizontális vállalás?
Igen

15. Kommunikációs költség az esemény logójának tervezése is?
Igen

16. A szakmai űrlap 6.pontnál az „Erőforrások és költségek” részhez kell írni egy rendezvény
fellépőit, vagy ez csak a projekt szervezésében közreműködő munkatársakat jelenti?

Az űrlap 6.pontjában a szakmai megvalósítókat kell felsorolni. Amennyiben a pályázati projekt
célja és tartalma egy adott rendezvény, akkor itt a fellépőket is be kell mutatni, vagy
amennyiben nem ismertek, akkor a kiválasztásuk módját és kritériumait. Ha a pályázati projekt
célja és lényege pl. rendezvényszervezés módszertanának oktatása lenne (csak a példa
kedvéért), ahol a rendezvény fellépői kvázi „statiszták”, akkor nem őket kellene bemutatni,
hanem azokat a szakembereket, akik az okosítást végzik. Vagyis mindig a projekt szakmai
tartalma dönti el, hogy a 6.pontba mit kell beírni.

17. Tevékenységekhez szükséges alapanyagok is elszámolhatók?
Igen

18. Lehet-e olyan helyszínre tervezni koncertet, ami csak lépcsővel megközelíthető? Tehát
nem akadálymentes. De parkolóból kivetítővel megoldható a részvétel
kerekesszékeseknek.
Lehet, de ha van alternatív megoldás, azzal érdemes tervezni és a pályázatban is bemutatni.

19. Bármilyen rendezvényhez infrastrukturális beruházás tervezhető-e?

Nem. Semmilyen infra-jellegű költséggel és tevékenységgel nem szabad tervezni mert nem lesz
elszámolható. Kisjavítás lehetséges egyedül. Ez kb. a tisztasági festés meg a széklábak
visszacsavarozása. Kétség esetén a könyvelővel kell átnézetni, hogy a számviteli törvény
alapján hova sorolódik egy-egy tervezett költség.

20. Megismerhetők-e a megvalósult projektek tervei és kiértékelései (Kőfeszt, Filmpiknik)?
A rendezvények saját honlapjai adnak a legpontosabb tájékoztatást. A Filmpiknik egyéb iránt
nem pályázati program volt, hanem az EKF saját produkciója. A továbbadott támogatások
listája a honlapunkon elérhető. Az értékelések nem nyilvánosak.

21. Ha fából készítenénk a programelemek megvalósítási helyszíneit, akkor a fa és a bódé
elkészítési munkadíja melyik költségvetési sorba vezetendő fel?
Ez elsőre infrastruktúrának tűnik. ilyen típusú költség nem elszámolható, ezért sincs ehhez
költségsor sem rendelve a költségvetésben.

22. A 60 napos bírálati határidőt emeli a hiánypótlás?
Igen. Bővebben: a pályázati folyamathoz tartozó határidők a felhívásból megismerhetők. Az
ütemezés és a tervezés során érdemes ezeket figyelembe venni.

23. Ütemezés
A legfontosabb két tudnivaló ezzel kapcsolatban:
(1) minden pályázat utófinanszírozott. Bár előleg igényelhető, mindenképp lesz egy 20%-os
rész, amelyet csak a záróbeszámoló elfogadása és a záró jegyzőkönyv kiállítása után utal a
Támogató. Ez a projekt zárását követően kb.60 nap.
(2) A támogatási időszakot a pályázó maga jelöli ki. Legkorábban a pályázat postai érkeztetését
követő napon kezdődhet és legkésőbb 2021. október 31-én kell záródnia. Minden a projekthez
tartozó eseménynek, kifizetésnek, számlának és szerződésnek ebbe az időszakba kell esnie. A
projekt saját felelősségre a támogatói döntés megszületése előtt is megkezdhető, ez azonban
semmilyen módon nem befolyásolja a támogatói döntést. Amennyiben a projekt nem kap
támogatást, a keletkezett költségekkel kapcsolatban a pályázó semmilyen követelést nem
támaszthat.

