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Bartók Boulevard Egyesület nyilvános pályázatot hirdet  
az Eleven Ősz időszakára 

 (2022. szeptember 23-24.)  
művészeti, kulturális programok megvalósítására. 

 
 

ELEVEN ŐSZ KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI PROGRAMPÁLYÁZAT 
 
 
 
Kedves Művésztársunk! 
 
Ismét megelevenedik a Bartók Béla Boulevard (BBB), azaz a kultúra beköltözik Újbudára, a Bartók Béla 
Boulevard Kulturális Negyedébe, a Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig, illetve Feneketlen tóig tartó 
szakaszra. Újra lesz Eleven Ősz, amelyhez reméljük, programpályázatoddal kapcsolódni fogsz! 
 
Küldetésünk, ars poeticánk: Szeretnénk az Eleven ősz programjait pályázat útján begyűjteni, ezért 
várjuk az amatőr és profi előadók, alkotók, művészek, kultúra rajongók pályázati anyagát. . Azaz várunk 
mindazokat, akik szeretnének az ELEVEN Ősz eseményen a Bartók Béla Boulevard kulturhelyein, 
teraszain, illetve közterein fellépni. 
Az Eleven Ősz időszakában megrendezésre kerülő programok, kulturális események kiválasztása 
kizárólag pályázat, illetve felkérés útján történik. 
 
Feltétel:  
Csak azokat a művészeket, alkotókat, előadókat tudjuk megjelentetni és felléptetni az ELEVEN Ősz 
eseményen, akik részt vesznek a pályázati eljárásban. 
 

1./ A pályázat kiírója: Bartók Boulevard Egyesület -1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c,  
adószám: 18520572-1-43 
  

2./ A pályázat típusa: Nyílt 
  

3./ A pályázat tárgya: a Bartók Boulevard Egyesület taghelyszínein és a Gárdonyi, valamint Gellért tér 
közterein megtartandó kulturális esemény megvalósítása a 2022. szeptember 23-24.időszakában. 
 
A pályázat célja,  
Lehetőséget biztosítani minden művészeti ág képviselőinek, hogy aktív résztvevői legyenek a Bartók 
Boulevard Kulturális Negyedének kulturális programjainak sokszínűségében.  
 
Az idei művészeti pályázat során szeretnénk megtalálni és kiválasztani azokat a produkciókat, 
programokat, amelyek elfogadják, és azonosságot éreznek az alábbi gondolatokkal:  
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Loveinstreet: Hiszünk a szeretetbe, a szerelembe és a békesség mindent lefegyverző erejében. 

Hisszük, hogy ha néha-néha meg is tántorodunk, képesek vagyunk elemelkedni a félelmektől és bátran 

hinni a közösjó mindenjóját! Képesek vagyunk megnyílni és bizalmat adni magunknak és egymásnak! 

Van erőnk kitárulkozni, megismerni, megérteni, Szeretni, Békében élni! 

 Tegyünk együtt kísérletet a közös örömre, az együtt nevetésre, a félelmeket legyűrő Szeretésre!  

 Egy buli, ahol őszinte valónkba bújva önfeledten nevetünk!  

 Legyen az utca az Eleven Őszön az a Nap, amikor széles mosollyal átöleljük magunkat, a 
másikat, Mindenkit!  

 Amikor bátran szeretjük az utcazajt, kacagjuk a Fényeket, megértjük a lényeget! Legyen csak 
egyszerűen jól itt lenni, kedvvel éljük meg az „ünnepet”! 

 

 Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek: 

 kisközösségek művészeti produkciói, 

 azok a pályamunkák, amelyek már az előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására 
építenek 

 kreatívok, egyediek és művészet, kultúra szerető közösséget mozgósítanak 
 
 
4./ Pályázati keretösszeg: 500.000,- Ft (+ a társfinanszírozók, illetve együttműködő partnerek, 
szponzorok által biztosított források) 
 
A program a finanszírozása több féle úton és módon történhet a program megvalósulása szerint: 

a. programgazdag általi egyéni finanszírozással, külső, pályázati forrás igénylése nélkül - ez 
esetben a BBB biztosítja a helyszínt és az ernyő marketinget, valamint kiemelt kommunikációt 
(ennek részletéről a pályázati beválasztást követően egyénileg állapodunk meg a pályázókkal) 

b. részvételi díjas, vagy belépő díjas program esetén (fizetős program a részvevők számára) / a 
programgazda egyéni szervezésében - ez esetben a regisztráció a programgazdán keresztül 
történik, a BBB biztosítja a marketing ernyőt és a megjelenési lehetőséget az Eleven Ősz 
eseményén, valamely helyszínén az esemény időszakára, a bevételt és az elszámolást a 
programgazda egyénileg intézi 

c. Bartók Boulevard Egyesület finanszírozásával, illetve társfinanszírozók bevonásával közösen 
történik a program megvalósítása - ez esetben a helyszín kiválasztása a BBB javaslatára 
történik, és az ernyő marketing kommunikációt biztosítja a BBB, valamint válogathat a 
programok között, melyeket kíséri a BBB részéről kiemelt marketing kommunikáció. 

 
A pályázatok támogatására összesen bruttó 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint áll rendelkezésre.  

A produkcióért kért díjazás nem befolyásolja a zsűri tevékenységét.  
 
Azok a pályázók, akik ennél nagyobb költségvetéssel pályáznak, és a zsűri beválasztja produkciójukat, 

csak abban az esetben tudjuk felléptetni, amennyiben lesz támogató, avagy társfinanszírozó, melyről 

időben – a fellépést megelőzően, 4 héttel értesítjük a nyertest. 

5./ A finanszírozás formája: 
 
A szakmai zsűri javaslatára tett döntés alapján a pályázatnyertes produkciókkal együttműködési 
megállapodást kötünk.  
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6./ A pályázók köre:  
 
Művészek, előadók, alkotók vagy alkotói csoportok, azaz bármely természetes személy, vagy 
természetes személyek csoportja, valamint egyéni vállalkozó. 
Pályázható témakörök  

▪ zene 

▪ tánc 

▪ színház 

▪ előadás 

▪ kreatív kézműves foglalkozás 

▪ gyerekprogram 

▪ irodalmi program 

▪ tematikus séta 

▪ művészeti alkotás/köztéri alkotás 
 

7./ Benyújtható pályázatok száma: 
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azaz ugyanazon pályázó nem adhat be több pályázatot. 
 

8./ A pályázat formai és tartalmi elemei: 
A pályázat nyelve: magyar 
Műfaji vagy technikai megkötés nincs. 

Amennyiben közterület-használatra van szükség a produkciók megvalósulásához, úgy a pályázati 
kiírásban megjelölt helyeken az ehhez nélkülözhetetlen engedélyek beszerzését a pályázat kiírója 
térítésmentesen biztosítja.  

Amit várunk: 

 Pályázó neve: 

 Elérhetőségek: telefonszám:                          email.cím: 

 Produkció megnevezése (cím): 

 Produkció tartalmának rövid leírása (maximum 1000 karakter): 

 Tartalom szerinti rövid üzenet (maximum 100 karakter) 

 Beltéri/Kültéri helyszín 

 Rövid bemutatkozás és/vagy portfolió, honlap, link stb. 

 Megjelenés formája: 

 kiállítás, installáció, zene, performansz, színház, irodalom, gasztronómia, 
gyermekprogramok, művészeti alkotás, kültéri alkotás, tematikus séta, 
egyéb…………………… (kérjük, aláhúzással jelölni a megfelelőt!) 

 A megjelenés/fellépés napja - preferált időszak 

 Várható látogatói létszám: 

 A költségek tételes ismertetése: 

 A produkció megvalósításhoz szükséges külső feltétel, eszköz igénye és ára (melyet külön 
igényel a megvalósuláshoz): 

 
Amit nyújtani tudunk: 

 nyilvánosságot 

 publicitást 

 marketing támogatást  

 közterületi engedélyek beszerzését 
 

Nem támogatható: gazdasági hasznot eredményező tevékenységek 

 
9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy: 
 

Jáki Monika menedzser, office.bb.boulevard@gmail.com vagy telefonszám: +36209567105 
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10./ Pályázat benyújtásának módja, határideje: 

A pályázatot befogadni akkor áll módunkban, ha a 8./ pontban részletezetten, digitálisan kerül 
benyújtásra  az office.bb.boulevard@gmail.com címre.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2022. július 18. éjfél 
 
11./ Pályázat  elbírálása: 
A pályázatokat a szakmai zsűri legkésőbb 2022. július 20. bírálja el.  
 
Bírálat szempontjai: 

 megvalósíthatóság 

 megalapozott költségvetés 

 egyediség 

 látogatószám  

 ár-érték arány 
 
12./A pályázat eredményhirdetése: A nyertes pályázókat 2022. július 22-ig értesítést küldünk a 
pályázati adatlapon megadott e-mail címre.  
 
A nyertes pályázó pályázatuk beadásával hozzájárul ahhoz, hogy nevét és a pályázati tartalmat az 
Egyesület online felületein közzétegye. 
 
13./ A pályázati program megvalósítása: 
A pályázati programok megvalósítása a szerződéskötést követően indulhat, a befejezés határideje: 
2022. szeptember 24.  
 
 
 
14./A szakmai zsűri felkért tagjai: 
 

 Görög András - Újbuda Önkormányzat - Kulturális Bizottság elnöke 

 Ábrahám Máté - Újbuda Önkormányzat - CUP koordinátora 

 Ézsiás Eszter - Újbuda Önkormányzat - Insert program menedzser 

 Jáki Monika - Bartók Boulevard Egyesület tagja, menedzsere 

 Viczay András - Bartók Boulevard Egyesület tagja, ArtEcho Egyesület  

 Saás Kinga - Bartók Boulevard Egyesület tagja 

 Nadray Judit - Bartók Boulevard Egyesület munkatársa, stratéga 
 

 
 
A fesztivál megrendezését 2022-ben az Insert Program támogatja, amely a UIA (Urban Innovative 
Actions) brüsszeli eredetű városfejlesztési pályázat egyik nyertese. Az Insert programnak két fő 
pillére van. Az első a 2023 elején nyíló Adaptér, a kerület új Art & Tech Centere. A második pedig az 
Insert, egy szeptemberben induló online közösségi platform és webapplikáció, melynek célja, hogy 
lehetőséget teremtsen az alkotni vágyó újbudaiak számára a terveik megvalósítására, és alkotótársak, 
eszközök találására. Többek között már az Eleven Ősz szervezését is az insert platform fogja segíteni 
illetve a fesztivál eseményei is megtalálhatóak lesznek majd rajta. 
 
Budapest, 2022. július 11. 
 
 
 
Üdvözlettel,  
 
Jáki Monika 
a Bartók Boulevard Egyesület és az Eleven Ősz előkészítő csoportjának nevében  


