
 

 

    

 

 

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 részét képző Creative Pécs! kampány 

keretében 2012. november 30-án egy rendhagyó fotókiállítás nyílik Pécsett, amelyen a 

kreativitás és a város kapcsolatát szemléltető fotók kerülnek bemutatásra. A pályázaton bárki 

részt vehet, hiszen célunk, hogy a lehető legtöbb szemszögből bemutassuk a várost, Pécs azon 

arcát, amelyet egy-egy pályázó különlegesnek lát. A pályázók nem csak fényképezőgéppel, 

hanem bármilyen mobil eszközzel készült fotókat is beküldhetnek. 

 

A Creative Cities projekt pécsi partnere, a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület 

pályázatot hirdet a következő témában: 

 

Pécs, a kreatív város 
 

 

A pályázati anyagok beadási határideje: 

 

2012. november 20. (Kedd) 17:00 
 

 

 

Díjazás: 

1. díj: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által felajánlott 50 000 Forint értékű 

megbízás: A Pécsi Kereskedelmi Központ felújított épületének művészi bemutatására  

2. díj: Pécs Lexikon 

3. díj: Értékes Ajándékcsomag Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának felajánlásával  

 

 

 

 

„This project is implemented through the 

CENTRAL EUROPE Programme co-

financed by the ERDF.” 



 

 
 

 

 

1. Pályázati kiírás: 

A Creative Cities projekt pécsi partnere a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ 

Egyesület rendhagyó fotópályázatot hirdet a Creative Pécs! kampány keretében „Pécs, 

a kreatív város” témában. A fotópályázatra beérkező képeket egyedülálló módon, QR-

kódok segítségével fogjuk bemutatni a város lakóinak. A kódokat a belváros különböző 

pontjain helyezzük ki, amelyek mobil eszközzel leolvasva egy-egy pályázó fotójára 

mutatnak. A kiállítás szintén ezt a koncepciót követi. A QR-kódok kreatív és interaktív 

installációt alkotnak majd, amely érdekessé, izgalmassá és rendhagyóvá teszi a 

bemutatót. 

 

2. A pályázat beadási (egyben beérkezési!) határideje 

2012. november 20. 17:00 

 

3. A pályázók köre 

Pályázati anyag benyújtására jogosult minden olyan személy, aki úgy érzi, hogy 

valamilyen módon kötődik Pécs városához. 

 

4. A pályázat beadásának módja 

A fotókat és a jelentkezési lapot három csatornán juttathatják el hozzánk a jelentkezők: 

 e-mailben, a bures.zsofia@kikk.hu címre  

(a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, és szkennelve kérjük), vagy 

 levélben, a 7626 Pécs, Koller utca 5/2 címre  

(a jelentkezési lapot kitöltve és aláírva kérjük), vagy 

 személyesen, a 7626 Pécs, Koller utca 5/2 címen 

(a jelentkezési lapot kitöltve és aláírva kérjük) 

 

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 nem csak fényképezőgéppel, hanem bármilyen mobil eszközzel készült 

fotókat is beküldhetnek. 

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 Pécs! kampány során a 

www.creativepecs.hu holnapon szereplő online galériába feltöltsék, kiállításán 

megjelenítsék, valamint a fotót a kiállításhoz és projekthez kapcsolódó promóciós 

anyagokban felhasználják. 

A fentieken kívüli egyéb felhasználói és tulajdonjogok az alkotónál maradnak. 

A pályázók maximum 2 MB méretű fényképekkel nevezhetnek, tekintettel arra, hogy a 

Creatív Pécs! honlapja lesz a fő megjelenítési eszköz.  

A fotók készítésének évét minden esetben meg kell jelölni: Az elmúlt 2 évben készült 

képeket fogadjuk el (2010. január 1-től kezdődően.) 

mailto:bures.zsofia@kikk.hu
http://www.creativepecs.hu/


 

 
 

6. Díjazás 

A pályázat során 3 fotót díjaz a zsűri. A helyezettek munkáját az alábbi díjazásban 

részesítjük: 

1. díj: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által felajánlott 50 000 Forint értékű 

megbízás: A Pécsi Kereskedelmi Központ felújított épületének művészi bemutatására  

2. díj: Pécs Lexikon 

3. díj: Értékes Ajándékcsomag Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

felajánlásával  

A nyeremények pénzre nem válthatóak! 

 

7. Az elbírálás menete 

A beadott anyagokat háromtagú zsűri bírálja el. 

A zsűri tagjai: 

 Dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára 

 Keresnyei János, a KIKK Egyesület elnöke 

 Kálmándy Pap Ferenc, fotóművész, fotóriporter 

A pályázatok elbírálását 2012. november 22-én délelőtt 10 órakor zárjuk le. 

Eredményhirdetés: 2012. november 23. 

 

8. Az elbírálás kritériumai 

Az elbírálás három, azonos súlyú szempont alapján történik: 

 eredetiség 

 művészi koncepció, kreativitás 

 összefüggés a témával 

 

9. A pályázati anyag leadási kritériumai 

Egy pályázó bármennyi pályázati csomagot beadhat, de maximum egyet díjazunk.  

A pályázati csomag tartalmazza: 

 a fotót/fotókat: 

- fekete-fehér vagy színes 

- bármilyen technológiával készülhet (minden esetben kérjük a fotókat digitalizálni!) 

- digitális formátumú, maximum 2 MB  

- az elmúlt 2 évben készült (2010. január 1től kezdődően) 

- Pécsett / Pécsről készült 

 a fotó(k) címét 

 a fotó(k) készítésének dátumát (a készítés évét elég megjelölni) 

 a pályázó adatait (jelentkezési lapon) 

 

 

További információ:  

info@creativepecs.hu 

+36 72 212 863 

Személyesen:  

KOHÓ CoWorking House Pécs7626 Pécs,  

Koller utca 5/2. (Térkép: http://kohopecs.hu/hu/kapcsolat.html) 

 

http://kohopecs.hu/hu/kapcsolat.html

