
Oboás Társaság Alapítvány  
Pályázati felhívása  

OBOA hangszertartozék /nádanyag, nád, stift/ - valamint hangszerjavítás 
támogatásának elnyerésére   

a hazai és határon túli alap-, közép-, és felsőfokú művészetoktatási intézmények  

oboa tanszakai számára 

A pályázat beadási határideje: 2022. december 9./péntek/ éjfél. 
Pályázat feladásának címe: Oboás Társaság Alapítvány e-mail: munia@freestart.hu 

(„Oboanád-hangszerjavítás pályázat” megjelöléssel) 
Felvilágosítás: a www.oboa.hu honlapon, az Alapítvány elérhetőségein kérhető. 

A  Pályázati felhívás, valamint a Pályázati űrlap innen, valamint az Alapítvány honlapjáról letölthető! 
 

Részletes kiírás 
 
Cím: Pályázati felhívás Oboa /hangszertartozék/ - hangszerjavítás támogatásának elnyerésére   
Kiíró: Oboás Társaság Alapítvány kuratóriuma 
Határidő: 2022. december 9./péntek/ éjfél 
Tárgymutató: Oboa /hangszertartozék/ - nádanyag, nád, stift, hangszerjavítás támogatás elnyerésére -  a 2022-2023. 
tanévközi feltételek biztosításához 
  

  

Pályázhat:  
 A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:  
- alapfokú művészeti iskola, 
- szakgimnázium, 
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert 
intézmények közül: 
- a művészeti felsőoktatási intézmények; 
- Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány, melynek  
létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között az oktatás/nevelés és/vagy a tehetséggondozás szerepel; 
- A 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti egyházi jogi személy, mely művészeti iskolát működtet oboa tanszakkal; 
- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok önálló 
jogi személyiséggel rendelkező magyar civil szervezetei, valamint magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy 
tagozattal, tanszakkal rendelkező – művészeti iskolák, ahol oboa tanszak is működik. 
 
További feltételek: 
1., A pályázó művészetoktatási intézményben működő „oboa-tanszak” legalább 3 növendékkel  
2., A pályázó intézmény a kiíró Alapítvánnyal előzetesen szakirányú/tehetségügyi együttműködési megállapodást 
kötött!  
     /Ennek listája megtekinthető a http://www.oboa.hu  honlap oldalán, valamint a 
http://www.oboa.hu/hirek_kepei/x_egyuttmukodo_intezmenyek_tehetsegpontok.pdf linken!) 
Amennyiben a pályázó e megállapodással nem rendelkezik legalább 1 éve, a pályázat elutasításra kerül. 
3., Előny, ha az intézmény oboás növendékei már részt vettek iskolán kívüli szakmai programokon, 
tehetségkutató/fejlesztő/gondozó foglalkozásokon: fesztivál, tábor, verseny, koncert, kurzus stb., s ezt (ha van) 
oklevéllel is dokumentálják.  Ha az intézmény 2020-ban, 2021-ben már pályázott, az ott csatolt okleveleket már nem 
szükséges ismét csatolni! 
 
1. A pályázat célja  
    A hazai és határon túli művészetoktatási intézmények oboa tanszakainak 2022/2023 tanévközi hangszertartozék 
beszerzése és hangszerjavítás támogatása  
 
2. A támogatás formája és mértéke  
2.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű 
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támogatási előleg/jogosultság (utalvány) formájában.  
 
2.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.  
 
2.3. A pályázaton maximum 50.000 Ft értékű oboa-hangszertartozék/hangszerjavítás utalvány nyerhető el, vissza nem 
térítendő támogatás formájában. 
2.4. A pályázatot az űrlap maradéktalan kitöltésével, (ha van) oklevél dokumentumok csatolásával 1pdf. fájl elektronikus 
megküldésével lehet.  
 
3. Támogatható tevékenységek  
    Az intézményi hangszeres (oboa)tanítás feltételeinek > hangszertartozék/hangszerjavítás 2022/2023 tanévközi  
szükségleteinek  biztosítása, közvetlen oktatás célú felhasználása. 
 
4. Támogatási időszak  
    A 2022/2023 tanév II. félév időintervalluma az utalvány felhasználásával, annak érvényességéig.  
 
5. A pályázatok benyújtásának határideje  
    A pályázatok elektronikus (e-mail) benyújtásának határideje: 2022.december 9./péntek/ éjfél. 
    Pályázat feladásának címe: Oboás Társaság Alapítvány e-mail: munia@freestart.hu  

(„Oboanád-hangszerjavítás pályázat” megjelöléssel, 1 pdf. fájl formátumban.) 
    Felvilágosítás: a www.oboa.hu honlapon, az Alapítvány elérhetőségein kérhető. 
    A  Pályázati felhívás, valamint a Pályázati űrlap az Alapítvány honlapjáról letölthető! 
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