NESZ

NÉPMÛVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE
Budapest, 2020. július 29.

Kedves Alkotók,
Ezúton szeretnénk értesíteni Benneteket, hogy a NESZ közbenjárásával a koronavírus
kapcsán kialakult nehéz helyzetben milyen átmeneti segítségnyújtás vált elérhetővé az
alkotóművészek körében.
A Magyar Művészeti Akadémia a Magyarország Kormányának a koronavírus
világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló
1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozatával összhangban lehetőséget biztosít a hazai
művészeti szervezeteknek, hogy a tagjaiktól alkotásokat vásároljanak.
A művészeti szervezetek közé a Népművészeti Egyesületek Szövetsége is bekerült, így
várhatóan a NESZ tagjaitól összesen kb. 50 millió forint értékben van lehetőség
reprezentatív alkotás megvásárlására. A vásárlással kapcsolatos adminisztrációt a
NESZ fogja végezni.
Az egyszeri, tárgyvásárlás formájában biztosított támogatás részvételi feltételei
az alábbiak:
- az alkotónak NESZ tagnak kell lenni
- az alkotásnak készen kell lenni ( vásárlás után rögtön át kell adni)
- az alkotás reprezentatív tárgy
- csak zsűrizett alkotás lehet
- számlaképesnek kell lenni
- a vásárlásra javasolt alkotás eladási ára reálisan lett meghatározva
- 1 alkotó több alkotást is benyújthat
- az alkotás értéke max. 300.000 Ft lehet
Előnyt élveznek, azok az alkotók, akik:
- alkotásai „A” kategóriás zsűrivel van ellátva
- a Kéz-Mű-Remek kiállítói között voltak
- legalább népi iparművész címmel rendelkeznek
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Nem támogathatóak az alábbi jogviszonnyal rendelkező személyek:
- az MMA rendes és levelező tagja
- az MMA életjáradékosa
- a Nemzet Művésze
- az MMA ösztöndíj programjaiban résztvevő személyek
- az a Népművészet Mestere, aki életjáradékot kap
Jelentkezés kizárólag az alábbi linken lehetséges,
legkésőbb 2020. augusztus 4., kedd 23.59–ig
JELENTKEZÉS
Bízunk benne, hogy sok alkotónak felkelti érdeklődését ez a lehetőség és sokan fogtok
regisztrálni, hogy egy állandó reprezentatív gyűjtemény részese lehessen.
Üdvözlettel:
IGYÁRTÓ Gabriella
ügyvezető igazgató
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