„LAJOSMIZSE - 2018” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lajosmizse Város Önkormányzata felhívással fordul valamennyi Érdeklődőhöz:
Lajosmizse várossá válásának 25. éves évfordulóját ünnepeljük 2018. évben. A jeles
évforduló alkalmából Lajosmizse Város Önkormányzata „Lajosmizse 2018” címmel
pályázatot ír ki, amelyre benyújtandó pályamű témája lehet gazdasági, környezetvédelmi,
közigazgatási, kulturális, művészeti, oktatási, sport vagy bármely más, választott szakterület.
Formáját tekintve lehet valóságos, vagy virtuális mű, hanganyag, film, CD vagy másfajta
bemutatási mód.
A pályázat célja, hogy közismertté váljanak azok az egyéni vagy csoportos, szakmai-,
gazdasági-, művészeti, sport vagy más sikerek, amelyek értékteremtő módon, méltán
hozzájárulnak Lajosmizse hírnevének növeléséhez és elért eredményeikkel pozitív példát
mutatnak a felnövekvő nemzedéknek, vagy jövőbe mutató terv, elképzelés. A pályamű
bemutatja városunk történelmi gyökereit, jelenét, hagyományait, erősíti identitásunkat.
1./ Pályázhat lajosmizsei kötődésű természetes személy, vagy szervezet, vagy
szervezeti forma/bejegyzés nélküli közösség, klub, kör, együttműködés.
2./ A pályamű olyan új alkotás, kutatás, könyv, művészeti alkotás, produkció,
kiemelkedő eredmény, projekt, fejlesztés, amely e felhívás során kerül a lajosmizsei közösség
nyilvánossága elé és az alábbi jellemzők egyikével rendelkezik:
• Méltán reprezentálja Lajosmizse múltját, jelenét, értékeit, jellegzetességeit.
• Az egyéni vagy csoportos munka, eredmény létrehozatalában lajosmizsei
személy közreműködött.
• A pályamű eredményét/projektjét Lajosmizsén valósították meg.
• Értékteremtő módon hozzájárul Lajosmizse megismeréséhez, hírnevének
növeléséhez.
3./ A pályázati beadási határidő: 2018. június 5. Amennyiben a pályamű alkalmas
az on-line megjelenítésre is, e határidőig át kell adni annak valamely számítástechnikai
adathordózón szereplő verzióját is. A pályaműveket Lajosmizse Város Művelődési Háza
és Könyvtára által kijelölt személy veszi át (a továbbiakban: Szervező).

4./ Értékelés: A felhívás nyomán, a határidőben beérkezett, a felhívásban előírt
követelményeknek megfelelő pályaműveket zsűri értékeli. A pályaműveket értékelő zsűri az
Önkormányzati Bizottság kiegészülve a Művelődési Ház igazgatójával, amelynek tagjai
javaslatot tesznek a díjak odaítélésére. Javaslatuk megtételekor felhívhatják az általuk
kijelölt pályázót arra, hogy pályaművét mutassa be. Amennyiben a pályamű alkalmas és

méltó az on-line bemutatásra, a zsűri javaslatot tesz annak nyilvános megjelentetésére a
Szervező Facebook oldalán. A megjelentetett pályaművekre személyenként egyszer szavazni
lehet, amelynek eredményét a zsűri, javaslatának megtételekor figyelembe vehet. A
legsikeresebbek a 2018-as lajosmizsei Expón bemutatkozási/kiállítási lehetőséget és/vagy
díjat kapnak.

Lajosmizse Város Önkormányzata a pályaműveket az alábbi kategóriákban díjazza:
A./ Innováció kategória
B./ Kulturális kategória
C./ Művészeti kategória

A díjak:
1 db Fődíj, amelynek nyertese 100 000 Ft pénzjutalomban részesül.
További díjak:
3 db, kategóriánként 1-1 Kategória díj, amelynek nyertesei egyenként 50-50 000 Ft
pénzjutalomban részesülnek.
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy az arra érdemesnek további díjakat
adományozzon. Az elnyert összegek nettó összegek, a nyertes/k által szabadon
felhasználhatók.
5./ Eredményhirdetés ideje:
2018. augusztus 18. „ LAJOSMIZSE - 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR nyitó napja.
6./ A pályázatról tájékoztatást ad Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára,
elérhetőségei: muvhaz@lmizsekultura.hu, 76/555-053.
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