
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIMULART AWARD II./ STIMULART DÍJ II. 

Pályázati felhívás kreatív alkotók, 
vállalkozások számára – Jászság 

2021. 02. 10.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

„A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.” 



 

 

 

 

 

„KREATÍV TERMÉKEM” 

a STIMULART projekt PÁLYÁZATI felhívása jászsági alkotók, kreatív vállalkozások 

számára  

 

A STIMULART a kulturális és kreatív tevékenységek és vállalkozások megerősödését segítő 

projekt. A projekt keretében a Jászkerület Nonprofit Kft. és Jászberény Városi Önkormányzat 

pályázatot hirdet a II. Stimulart díj elnyerésére.  

A Stimulart „KREATÍV TERMÉKEM” pályázat célja a térséghez köthető, a helyi népi és egyéb 

alkotói hagyományokon alapuló, egyben innovatív kulturális kreatív termékek létrehozásának, 

piacra jutásának ösztönzése, segítése. 

A pályázat mindenkinek szól, aki újszerű módon szeretne berobbanni a köztudatba magas 

minőségű, kreatív alkotásaival, termékeivel.  

Várjuk mindazon kreatív alkotók, vállalkozások jelentkezését, akik rendelkeznek saját, egyedi, 

újszerű alkotással/termékkel a képző- és iparművészet, népművészet, lakberendezés, 

dekoráció, használati tárgyak stb. területén és szeretnék azt megismertetni és közelebb vinni 

a fogyasztókhoz.  

 

Mivel lehet pályázni?  

 Olyan pályaművel (pályázati csomaggal), amelynek tartalma:  

o a pályázó alkotó/vállalkozás 5 különböző kreatív termékét bemutató 

fényképes portfóliója, termékenként 2 (összesen 10) jó minőségű fotóval 

bármilyen képformátumban (a portfólióban szereplő alkotások elkészítésének 

anyaga és technikája tetszőleges – viszont a bemutatott portfólión belül 

lehetőleg egységes legyen) 

o szöveges dokumentáció: termékenként maximum 500 karakterből álló szöveges 

leírás word vagy Pdf formátumban (technika, anyaghasználat, eredet/ötlet, a 

szándékolt célcsoport tartalommal).  

Hiányos pályázati csomag esetében a pályázat nem vehető figyelembe.  

 

Bírálati szempontok:  

A zsűri bírálati szempontjai a pontozásos értékelés során:  

 a helyi (népi és egyéb alkotói, tervezői) hagyományokhoz való közvetlen vagy közvetett 

kötődés,  

 az esztétikum és a funkcionalitás kiegyensúlyozott kombinációja,  

 a vizualitással közvetített értékek, mondanivaló,  

 a termék igényes kidolgozottsága és használhatósága, tartóssága. 

Fontos továbbá, hogy behatárolható legyen, milyen fogyasztói célcsoport számára készülnek a 

kreatív termékek.  



 

 

 

 

 

A pályázat díja: „Használd a boltot - Legyél látható!” 

A zsűri által legjobbnak minősített 4 portfóliót beküldő alkotó/vállalkozás lehetőséget kap, hogy 

legalább 2 héten át árusítsa termékeit a Jászberény főterén, a Déryné Rendezvényház 

utcafrontján található üzlethelyiségben.  

Az ún. POP-UP üzlet (rövid időtartamú, intenzív megjelenést kínáló üzlethelység) a tervek szerint 

nyár végén megnyíló Stimulart Kreatív Bolt előképe. Az üzlethelyiség pop-up jellegű, ideiglenes 

hasznosításának keretében megjelenő nyertes kreatívok jó eséllyel válnak a Stimulart Kreatív Bolt 

beszállítóivá is.  

A Pop-up bolt infrastrukturális feltételeit, marketingjét a pályázat kiírója biztosítja, az 

üzlethelység használata a nyertes pályázók számára TÉRÍTÉSMENTES, azaz nem jár sem bérleti 

díj, sem rezsiköltség megtérítésével!  

 

Mik a részvétel feltételei?  

A részvétel ingyenes. Minden, tevékenységét a Jászságban (is) kifejtő kreatív vállalkozás, 

alkotóművész, illetve 18. életévét betöltött magánszemély pályázhat, aki termékeit képes 

kiskereskedelmi mennyiségben is gyártani, rendelkezik a szükséges jogokkal, feltételekkel a 

gyártáshoz és értékesítéshez. 

A pályázók nyertes pályázat esetén vállalják, hogy a 2021. május 14. és június 30. közötti 

időszakban legalább 2 héten át személyesen (vagy megbízottjuk által) jelen lesznek a 

Jászberény főterén a tervek szerint nyár végén megnyíló „Kreatív bolt” helységében, ahol Pop-

up üzlet keretében árusítják termékeiket, tájékoztatva, megismertetve azokat a vásárlókkal. 

A nyertesek ugyanakkor termékeik helyszínre és onnan elszállítását saját költségükön vállalják. 

 

Hogyan adhatók be a pályaművek?  

A pályamunkákat e-mailben, a gog.zoltan@jaszkerulet.hu vagy a stimulart@jaszbereny.hu  

e-mail címre kell elküldeni. Kérdés esetén információ ugyanezeken az e-mail címeken kérhető. 

Kérjük az e-mail tárgya a „KREATÍV TERMÉKEM - STIMULART” megnevezés legyen! A pályázat 

eredményességéről és az eredményhirdetés időpontjáról minden pályázót értesítünk. Az 

eredményhirdetés sajtónyilvános lesz.  

 

A pályázat beadásának határideje: 2021. március 15.  

Az eredményhirdetés 2021. március 25-én a jászberényi Városi Könyvtárban történik. 

Felhívás meghirdetője: Jászkerület Nonprofit Kft. és Jászberény Városi Önkormányzat a 

STIMULART Interreg Central Europe szakmai programjának részeként. 

 

*Jászberény vezetésével és további négy közép-európai város részvételével zajlik ún. STIMULART projekt 

(2019-2022), amelyet az Interreg Central Europe Program finanszíroz. A projekt témája a kulturális és 

kreatív gazdaság fejlesztése a sokoldalú, kreatív fiatalok lehetőségeinek bővítésével. További 

információk a projektről: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/STIMULART.html  
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