SZIRÁKI DÍSZVILÁGÍTÁSI DÍJ
MEGVALÓSULT PROJEKTEK DÍJAZÁSA
Magyar Világítástechnikáért Alapítvány

SZIRÁKI
DÍSZVILÁGÍTÁSI díj
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Világítástechnikáért Alapítvány felhívása a magyar világítástechnikai szakemberek, tervezők, kivitelezők, építészek,
önkormányzatok részére, a világítástechnika és az építészet együttműködésének népszerűsítésére.
A Magyar Világítástechnikáért Alapítvány (MVA) Sziráki Zoltán örökösével kötött megállapodásában célul tűzte ki a magyar
világítástechnika díszvilágítási ágazatának népszerűsítését, a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételek mentén.
A pályázatot benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a világítástechnika
megítélésének javításához, mint cél eléréséhez.
A Bírálóbizottság által legjobbnak ítélt pályázat benyújtóját az MVA egyszeri, szabadon felhasználható támogatásban részesíti.
A projekt összdíjazása 500.000 Ft egyszeri alapítványi támogatás, amelyet a nyertes az ünnepélyes díjátadó keretében a Sziráki
emlékplakett és a bruttó 400.000 Ft szabadon felhasználható pénzjutalom formájában kap meg pályaműve elismeréseként.

1. Pályázati kiírás
A pályázat címe:
Sziráki Díszvilágítási Díj
Egy középület, szobor, köztéri felépítmény statikus vagy dinamikus díszítő jellegű megvilágítása.

2. Pályázatot benyújtók köre
Bármely magán, vagy jogi személy, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy részese volt a projekt megvalósulásának.
o Önkormányzat
o Üzemeltető
o Tulajdonos
o Elektromos tervező és/vagy világítástechnikai tervező
o Szakági kivitelező
o Beruházó
3. Pályázaton értékelhető projektek köre
A pályázaton részt vehet minden, a pályázat kihirdetésének évében és az azt megelőző két naptári éveben megvalósult
díszvilágítási beruházás (jelen esetben 2020, 2019, 2018 évek).

4. A pályázat kötelező elemei
A pályázatnak tartalmaznia kell
o kísérőlevél – amely tartalmazza a pályázó személyes adatait, és a projekt adatait (projekt megnevezése, címe,
beépített berendezések listája)
o absztrakt – amely maximum egy A4 oldal, magyar nyelven, mely röviden leírja a projekt keletkezési körülményeit,
a megvalósulási tervet, a megvilágítási koncepciót
o a projekt vizuális bemutatására szolgáló anyagot, ami a megvalósulást bemutató fotó (5db fotó) vagy videóanyag
(max 2 perc)
5. A pályázat kiírása, elbírálása, határidők
Beadási időkeret: 2018.01.01 – 2020.04.30.
Elbírálás: 2020.05.01 – 2020.05.10.
Kihirdetés: LI. Közvilágítási Ankét
Az ankéton a nyertes pályázat bemutatásra kerül.
Pályázat leadási határideje: 2020. április 30.
Pályázat leadási helyszíne:
postai úton: Magyar Világítástechnikáért Alapítvány, 1042 Budapest, Árpád út 67. 1/6.,
valamint
elektronikus úton: sziraki@mva.vilagitas.org
Ösztöndíj éves keretösszege: egyszeri 500.000.- azaz ötszázezer Ft (Sziráki emlékplakett, és bruttó 400.000.-Ft pénzjutalom).

2. Pályázók köre
Pályázatot a Sziráki díjra benyújthat minden magyar jogi személyiséggel rendelkező szervezet vagy magánszemély, aki
a pályázó projekt aktív résztvevője volt.
Értve ezalatt a megvilágított épület, szobor, műemlék vagy építmény tulajdonosa, üzemeltetője, a projekt építész
tervezője, villamos tervezője, elektromos kivitelezője, építtetője, befektetője.
Amennyiben egy projektre több pályamű is érkezik, akkor a beérkezési sorrend szerinti első pályázó anyaga tekintendő
érvényes pályaműnek.

3. Bírálók köre
A bírálók köre minden évben meghirdetésre kerül. A beérkezett pályázók közül sorsolással kerül kiválasztásra az öt fős
bizottság.

4. Díj
Az MVA gondozásában álló 5.000.000.- Ft összeg 10 év alatt kerül kiosztásra. A díj összértéke évente 500.000.- Ft. Ebből
az összegből kerül fedezésre minden évben a Sziráki díj emlékplakettje, illetve a díjjal járó anyagi juttatás. A tervek
szerint ez utóbbi összege nem lehet kevesebb, mint bruttó 400.000.- Ft.

5. Díjátadó
A díj átadása a Közvilágítási Ankéton történik, ahol a nyertes pályamű bemutatásra kerül.

