
PÁLYÁZAT FIATAL KÁRPÁTALJAI ALKOTÓKNAK 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

 

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban KMTG) meghirdeti 

az Előretolt Helyőrség Íróakadémia projektjén belül a fiatal kárpátaljai alkotóknak szóló 

pályázatát.  

A pályázat futamideje alatt 5 alkotó részesülhet anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási, 

továbbképzési lehetőségekben, műhelymunkában és korszerű önmenedzselési módszerek 

elsajátításában.  

Olyan kárpátaljai fiatal írók jelentkezését várjuk, akik életvitelszerűen Kárpátalján 

élnek.  

 

KATEGÓRIÁK:  

 

I. Haladók – 2 fő  

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik már aktívan részt vesznek az irodalmi életben, 

publikálnak és első kötetük anyagán dolgoznak. Nem feltétlenül szükséges, de előnyt jelent 

az irodalomszervezői aktivitás. 

A pályázat nyerteseivel a KMTG 1 évre szóló szerződést köt, havi bruttó 120.000 forint 

erejéig. Amennyiben a nyertes a vállalt kötelezettségeknek eleget tesz, a szerződést a KMTG 

1 évre meghosszabbíthatja.  

 

Pályázati feltételek 

 A pályázó még nem publikált önálló szépirodalmi kötetet; 

 Közölt már folyóiratokban; 

 Korhatár: mindazok pályázhatnak, akik a pályázati határidő napjáig betöltik 18. 

életévüket, de 30 évnél nem idősebbek; 

 A pályázónak életvitelszerűen Kárpátalján kell élnie.  

 

A pályázathoz szükséges dokumentáció  

 Szakmai önéletrajz, publikációs listával; 

 Motivációs levél; 



 Az első kötet tervezete; 

 Írói bemutatkozás: legalább 10, legfeljebb 40 oldal szépirodalmi szövegmutatvány, 

műfaji megkötöttség nincs;  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket. 

[letölthető pdf] 

 

II. Pályakezdők – 3 fő  

Ebbe a kategóriába olyan pályakezdő tehetségek jelentkezését várjuk, akik már fel tudnak 

mutatni tehetségüket bizonyító írásműveket. A publikáció előnyt jelent, de nem szükséges. 

A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi ösztöndíjat ítél meg, havi bruttó 

60.000 forint erejéig, mellyel az oktatásban való részvétel feltételeit biztosítja. Amennyiben a 

nyertes pályázó vállalt kötelezettségeit teljesíti, a támogatás folyósítását a KMTG 1 évre 

meghosszabbíthatja.  

 

Pályázati feltételek  

 A pályázó még nem publikált önálló szépirodalmi kötetet; 

 Korhatár: mindazok pályázhatnak, akik a pályázati határidő napjáig betöltik 18. 

életévüket, de 30 évnél nem idősebbek; 

 A pályázónak életvitelszerűen Kárpátalján kell élnie. 

 

A pályázathoz szükséges dokumentáció  

 Szakmai önéletrajz; 

 Motivációs levél; 

 Írói bemutatkozás: legalább 10, legfeljebb 40 oldal szépirodalmi szövegmutatvány, 

műfaji megkötöttség nincs; 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket. 

[letölthető pdf] 

 

A pályázatok benyújtásának módja 

Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatot leszámítva egyetlen *.doc vagy 

*.pdf dokumentumban, a következő email-címre: 

iroda@kmtg.hu 

Ugyanitt további információ kérhető. 



 

A pályázatok beküldésének határideje: 2017. március 22., éjfél  

 

A pályázatot a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért szakmai-

szakértői zsűri bírálja el, mely az intézmény oktatóiból áll. A pályázatok feldolgozása, 

előszelekciója folyamatos.  

 

Az elbírálás határideje: 2017. április 15. A szakmai interjúkra 2016. április 3−8. között 

kerül sor, előzetes egyeztetés alapján. 

 

Az elbírálásról bővebben a letölthető pályázati útmutatókban informálódhat. Hiánypótlásra 

a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség. 

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben: 

− a pályázati feltételeknek nem felel meg; 

− hiányos a mellékelt dokumentáció; 

− határidőn túl történik a pályázat benyújtása. 

 

Amennyiben nem érkezik megfelelő számú pályázat, vagy a Kárpát-medencei 

Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagokat 

nem találja kielégítő minőségűnek, fenntartja a helyek számának csökkentéséhez való jogát. 

 

 

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 

és az 

Előretolt Helyőrség Íróakadémia 

vezetősége 

 

 

Budapest, 2017. február 24.  


