
 

 

 

 

A szervez ők a Magyarország - Szlovákia 2007-2013 határon átny úló program 

keretében az EU támogatásával ezennel bemutatják a „KREATÍV IPARRAL EURÓPÁÉRT  " 

című plakátpályázatot . A projekt kódja: HU-SK 0901/1.1 .2/0252 

A projekt f ő szervez ője: Területi Fejlesztési Ügynökség Komárom 
A projekt társszervez ői: Területi Fejlesztési Ügynökség Senec - Pezinok, Kisalföldi 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
 
Pályázat címe:   „Kreatív Iparral Európáért " 

Téma 1:   "Kreatív iparral megközelíteni az éghajlatváltozás, a növekvő környezettudatosság és 

a fenntarthatóság témáit”  

Téma 2:   „Kreativitás - Európa versenyképességének forrása" 

 
A verseny hivatalos kezdete:  2011. május 15. 
A pályázatok benyújtásának határideje:  2011. június 30. 
Kiállítás a kiválasztott m űvekből:  2011. szeptember 15.-18. a Kreatív HUSK kiállítás és vásár 
keretében a Komáromi Monostori Erődben 
 
Mi a motiváció (miért vesznek részt a versenyben)? 

� A 25 NYERTES pályamunka kiállítása és közzététele a 
http://www.facebook.com/creative.industry és a http://www.creativeindustry.eu/ honlapon  

� Önálló kiállítás a 25 nyertes alkotás számára a Kreatív HUSK kiállítás és vásár keretében 
10.000 várható résztvevővel. A pályamunkák 2,5 x 4 m méretes reprodukciókban lesznek 
láthatók a Komáromi Erzsébet hídon 2011. szeptember 16. és október 14. között. 

 
Ki pályázhat? 

� Korhatár nélkül a résztvevő régiókból – Magyarországról a Komárom-Esztergom és Győr-
Moson-Sopron megyékből, Szlovákiából a Szenci, a Bazini, a Vágsellyei, a Galántai, az 
Érsekújvári, a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásokból. 

 
Elfogadott képz őművészeti technikák: 

� számítógépes grafika (ajánlott JPG formátumban, min. 150 dpi felbontás) 
� más művészeti technikák (kollázs, grafika, festmény, rajz, fotó ..) 

 
A pályázati m űvek beadási formátuma: A/3-as méret ű rajzlap!  

 
A pályamunkákat személyesen vagy postai úton a köve tkező címekre  lehet eljuttatni 
 

Szlovákiából:  Magyarországról:  
Regionálna rozvojová ag entúra Komárno  
Nádvorie Európy – Nórsky dom 50/1 
945 01 Komárno 
e-mail: kreativ.ipar@gmail.com 

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  
Czuczor Gergely utca 30. 
9022 Győr, Magyarország 
e-mail: rendezveny@kva.hu 

 
 
A postai úton érkezett pályázatok esetében a borítékon/csomagon lévő postai bélyegző dátuma a 
mérvadó a pályázat regisztrálásakor. A jobb áttekinthetőség érdekében tüntessék fel a borítékon a 
következőt: „VERSENY - PLAKÁT ”! 
 
Számítógépes grafika és digitális fényképezés által  létrehozott pályázati munkák beadási 
lehetőségei:  

� személyesen – nyomtatott formában és adathordozón, 
� vagy postai úton a nyomtatott formát és elektronikus formában adathordozón, 
� vagy postai úton a nyomtatott formát és elektronikus formában e-mail segítségével a 

kreativ.ipar@gmail.com címre. 



 

 

 
 
 
 
 
Az alkotók korlátlan mennyiség ű pályamunkát küldhetnek a versenybe. 
A plakáton maximum 2 f ő működhet együtt.  
 
A pályamunkák kísér ő adatlapja : 
 

� Pályázó(k) neve(i): 
� Pályázó életkora: 
� A pályamű címe és technikája: 
� A pályázó elérhetőségei (telefon, e-mail): 

 
A fenti adatokat a pályázóknak kell elküldeni e-mailen, valamint a pályázati művek hátoldalán is fel kell 
tüntetni! A versenyen csak a hiánytalan adatokkal megjelölt m unkák indulhatnak!  
 
A pályamunkák értékelésének helye és id őpontja: 
A pályamunkák kiállítására 2011. szeptemberében kerül sor a Komáromi Monostori erődben 
megvalósulandó Kreatív HUSK kiállításon és vásáron. Az eredmények közzétételére  a kiállítás során 
kerül sor a megnyitó ünnepségen, valamint a média és a http://www.facebook.com/creative.industry 
weboldal révén. A nyertesek meghívást kapnak írásban a kiállítás megnyitójára. 
 
A plakát pályázat ütemterve : 
 

2011. 05. 15. – 2011 06. 30. 2011.  július  2011. szeptember 15.–18.  

a verseny időtartama a pályamunkák értékelése 
a kiállítás megnyitója díjátadóval a 
Kreatív HUSK kiállítás és vásár 
keretén belül 

            
A versenybe benevezett pályaművekkel a verseny időtartama alatt tilos más versenyeken részt venni, 
és más célokra vagy más kereskedelmi és nem kereskedelmi tevékenységekre használni! 
 
A zsűri értékelésének szempontjai:  az eredetiség, tetszetőség és a megadott téma pontos és 
ötletes feldolgozása (képi és verbális feldolgozása). 
A versenybe benevezett pályamunkákat a szervez ők nem adják vissza!  A pályázók feljogosítják 
a szervezőt a pályaművek felhasználására a „Kreatív iparral Európáért”  című verseny projekt 
bemutatásával és promóciójával kapcsolatban, valamint az itthoni és külföldi megelőzési program 
végrehajtásával kapcsolatban. A zsűritagoknak joga van ahhoz, hogy több első, második vagy 
harmadik helyezettet nevezzenek meg. A zsűri jogosult a szervezőknek speciális díjakra javasolni 
egyes pályamunkákat. 
 
A projekt gazdája fenntartja magának a jogot terjes zteni és felhasználni a keletkezett 
anyagokat, valamint a „Kreatív Ipar / Kreatívny pri emysel” projekthez kapcsolódó 
tevékenységek végrehajtásával kapcsolatban. Felhívj uk figyelmüket arra, hogy az elküldött 
pályamunkáknak a pályázók legyenek az eredeti szerz ői! Kérjük a szerz ői jog betartását! A 
pályázók hozzájárulnak a szerz ői joguk felhasználását a verseny szervez őjének id őtől és a 
területt ől függetlenül. 
 

 
Több információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: 

kreativ.ipar@gmail.com. A projekttel kapcsolatos aktuális információk a 
http://www.facebook.com/creative.industry  és a http://www.creativeindustry.eu/ honlapon találhatók. 

 
 

Használják ki a lehet őséget érdekes módon kifejezni álláspontjukat, és ho zzáállásukat a 
plakátm űvészet lehet őségével. 

 
 

A versenyben való részvétellel a pályamunkák szerz ői egyetértenek a verseny 
feltételeivel. 


