Sziráki zoltán
díszvilágítási díj
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 pályázót az MVA egyszeri szabadon felhasználható támogatásban részesíti.
A projekt összdíjazása 500.000 Ft egyszeri alapítványi támogatás. A nyertes, az ünnepélyes díjátadó keretében Sziráki Zoltán emlékérem,
és bruttó 400.000 Ft szabadon felhasználható pénzjutalmat kap, pályaműve elismeréseként.

Részletek
•

•
•

Pályázat címe
Sziráki Zoltán Díszvilágítási Díj
Egy középület, szobor, köztéri felépítmény statikus vagy dinamikus
díszítő jellegű megvilágítása.

•

•

•

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
o Szakági kivitelező
o Beruházó
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)
A pályázat tartalmi feltétele
A pályázatnak tartalmaznia kell
•
Kísérőlevél – mely tartalmazza a pályázó személyes
adatait, és az projekt adatait (projekt megnevezése,
címe, beépített berendezések listája)
•
Absztrakt – mely maximum egy A4 oldal, magyar nyelven,
mely röviden leírja a projekt keletkezési körülményeit,

•

a megvalósulási tervet, a megvilágítási koncepciót
A projekt vizuális bemutatására szolgáló anyagot,
ami a megvalósulást bemutató fotó (5db fotó) vagy
videóanyag (max 2 perc)

Pályázat kiírása, elbírálása, határidők
Beadási időkeret: 2019.01.01 – 2021.04.30.
Elbírálás: 2021.05.01 – 2021.05.10.
Kihirdetés: Közvilágítási Ankét
A konferencián a nyertes pályázat bemutatásra kerül
Pályázat leadási határideje: 2021. április 30.
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 Zoltán érem, és 400.000.-Ft)
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