
 

 

   

 

 

 

 

Pályázati felhívás 

 

A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal 
tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív 
közösséget. 

A Creative Cities program öt európai város tíz szervezetének kreatív ipari együttműködését 
alakítja ki, hogy a fenti cél megvalósuljon.  A projekt keretében 2012. június 7-én egy nemzetközi 
fotókiállítás nyílik Genovában, amelyen a fenntarthatóság és a város kapcsolatát szemléltető 
fotók kerülnek bemutatásra. A kiállításon két pécsi fotóművész vehet részt egy-egy alkotással.  

A Creative Cities projekt pécsi partnerei, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kulturális 
Innovációs Kompetencia Központ Egyesület pályázatot hirdetnek a genovai nemzetközi 
kiállításon résztvevő pécsi fotósok kiválasztására.  

 

A fotópályázat témája: 
 

A fenntarthatóság és a város kapcsolata 
 
 

A pályázati anyagok pót-beadási határideje: 
 

2012. március 19., hétfő 17.00 óra 
 
 

Fődíj: 
 

2 nyertes pályázó részvétele a genovai nemzetközi fotókiállításon, ahol a fotók bemutatásra 
kerülnek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„This project is implemented through the 
CENTRAL EUROPE Programme co-
financed by the ERDF.” 



 

 

 

 

 

1. Pályázati kiírás: 

A Creative Cities projekt pécsi partnerei, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület fotópályázatot hirdetnek „A 
fenntarthatóság és a város kapcsolata” témában a genovai nemzetközi kiállításon 
résztvevő pécsi fotósok kiválasztására. 

2. A pályázat pót-beadási (beérkezési) határideje 

2012. március 19.: 17.00 

3. A pályázók köre 

Pályázati anyag benyújtására jogosult minden olyan 18-35 év közötti személy, aki 
pályázati anyagában alátámasztja pécsi kötődését (pl. pécsi születésű, Pécsett élő, 
Pécsett tanulmányt folytató személy, stb.). 

4. A pályázat beadásának módja 

A fotókat CD-re kiírva személyesen kérjük leadni a következő címen: 

KOHÓ CoWorking House Pécs 
7626 Pécs, Koller utca 5/2. 
Térkép: http://kohopecs.hu/hu/kapcsolat.html 

5. A pályázaton való részvétel feltételei 

- A pályázaton való részvétel díjmentes. 
- A pályázat egyfordulós. 
- Pályázni csak olyan fotóval lehet, amely más személy szerzői jogát nem sérti. 
- A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt 
feltételeket és alávetik magukat a Kiíró döntésének. A Kiíró döntése ellen fellebbezésnek 
nincs helye. 
- A nyertes pályamunkák alkotója a pályamunkának a pályázatra való benyújtásával és 
a szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy fotóját a Creative Cities projekt 2012. június 7-24. 
között rendezendő genovai kiállításán megjelenítsék, valamint a fotót a kiállításhoz és 
projekthez kapcsolódó promóciós anyagokban felhasználják. 
- A fentieken kívüli egyéb felhasználói és tulajdonjogok az alkotónál maradnak. 
- A nyertes pályázóknak vállalniuk kell a genovai programon való részvételt 2012. június 6-
8 között. 
- A genovai programon való részvétel okán előnyt jelent az angol és/vagy olasz nyelv 
társalgási szintű ismerete.  

6. Díjazás 

A pályázat során 2 fotó kerül kiválasztásra, melyek a Creative Cities projekt 2012. június 7-
24. között rendezendő genovai kiállításán kerülnek bemutatásra. A kiválasztott két alkotó 
számára kiutazást biztosítunk Genovába, ahol részt vesznek a kiállítás megnyitóján és a 
kapcsolódó konferencián 2012. június 7-8-án. 

A nyeremények pénzre nem válthatóak! 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Az elbírálás menete 

A beadott anyagokat háromtagú zsűri bírálja el. 
A zsűri tagjai: 

- Marsalkó Péter fotóművész 

- Kalmár Lajos fotóművész 

- Tóth László fotóriporter 

A pályázatok elbírálását 2012. március 23-án zárjuk le. 
Eredményhirdetés: 2012. március 23. (péntek) 
Szerződéskötés a nyertesekkel: 2012. április  

8. Az elbírálás kritériumai 

Az elbírálás három, azonos súlyú szempont alapján történik: 

- eredetiség 

- művészi koncepció 

- összefüggés a témával 

9. A pályázati anyag leadási kritériumai 

Egy pályázó maximum egy pályázati csomagot adhat be.  
A pályázati csomag tartalmaz: 

- 1db fotót: 80×80 vagy 80×120 méret, mely lehet 
o fekete-fehér vagy színes 
o az elmúlt 10 évben készült Pécsett / Pécsről 
o digitális formátumú 
o 300 dpi felbontású 

- a fotó címét 
- a fotó készítésének dátumát 

o a készítés évét elég megjelölni 
- a pályázó profilját bemutató anyagot:  

o doc formátumban 
o 1000-1500 karakterben 

 
 
 
További információ:  
creativecities@kikk.hu 
+36 72 212 863 
 
Személyesen:  
KOHÓ CoWorking House Pécs 
7626 Pécs, Koller utca 5/2. 
Térkép: http://kohopecs.hu/hu/kapcsolat.html 


