Ajka Város Önkormányzata Humán és Ügyrendi Bizottságának
pályázati kiírása
művészeti ösztöndíj elnyerésére
Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 11/2014. (III. 8.) rendelete alapján
A pályázat célja:
Ajka városhoz kötődő fiatal, tehetséges művészek ösztöndíj támogatása annak érdekében, hogy
választott művészi hivatásukra gondtalanabbul készülhessenek, illetve a pályakezdés nehéz időszakában
segítséget kapjanak.
A pályázaton részt vehet:
Minden Ajka városban élő, 35. életévét be nem töltött fiatal, aki legalább 5 éve ajkai állandó lakhellyel
rendelkezik, vagy általános- és középiskolai tanulmányait Ajkán végezte, illetve diplomát szerzett
valamely felsőfokú művész-oktatási intézményben, vagy annak legalább harmadéves hallgatója.
Pályázatot elnyert fiatal igény szerint köteles a támogatás folyósításának időtartama alatt közreműködni
városi rendezvényeken (pl. kiállítások, Ajkai Napok rendezvénysorozat, Ajkai Nyári Fesztivál,
ünnepségek, stb.).
Az ösztöndíj ideje alatt a támogatást elnyertektől elvárható, hogy nyilvános szereplésükön, illetve
katalógusokban, kiállításokon tüntessék fel az ösztöndíjat adományozó (Ajka város Önkormányzata)
nevét.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15. 16.00 óra
• A pályázat benyújtható, illetve a benyújtásához szükséges pályázati űrlap igényelhető az
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján (Bartalos Szilárd szervezési
ügyintéző, III. emelet 307-es iroda), illetve letölthető a www.ajka.hu honlapról.
• A pályázati űrlap és mellékletek:
- diploma másolata, vagy igazolás a legalább harmadéves hallgatói jogviszonyról, vagy
- munkaviszony igazolása,
- szakmai ajánlás (indoklással) az adott művészeti ág legalább egy prominens
képviselőjétől,
- eredmények, elismerések (oklevelek, díjak, címek) feltüntetése a pályázathoz.
A pályázati támogatás formája és mértéke:
Az ösztöndíj 2022. január 1. napjától 2022. július 30. napjáig, 6 hónap időtartamra szól. A támogatás
3 fő részére állapítható meg.
Az ösztöndíj összege bruttó 30.000 Ft/hónap.
A pályázat elbírálása:
A pályázatot Ajka város Önkormányzatának Humán és Ügyrendi Bizottsága bírálja el.
Ha a pályázók száma meghaladja a támogatható létszámot (3 fő), a bizottság a pályázatok
elbírálásánál előnyben részesíti:
• aki diplomát szerzett valamely államilag elismert főiskolai vagy egyetemi szintű
művészetoktatási intézményben, vagy annak legalább harmadéves hallgatója
• a jelenleg is Ajkán élő pályázókat,
• a képző- és iparművészeket, előadóművészeket,
A pályázat eredményét 2021. december 3. napjáig az Ajkai Szóban, illetve Ajka város honlapján
teszi közzé a bizottság.

Ráczné Németh Csilla s.k.
bizottság elnöke

