A Moholy-Nagy László ösztöndíj
A Moholy-Nagy László ösztöndíj
célja, hogy elôsegítse a hazai forcélja, hogy elôsegítse a hazai formakultúra fejlôdését, valamint a
makultúra fejlôdését, valamint a
design innovációs integrációjával
design innovációs integrációjával
növelje a hazai gazdaság versenynövelje a hazai gazdaság versenyképességét. Az ösztöndíjat az Ipari
képességét. Az ösztöndíjat az Ipari
Formatervezési Tanács javaslatáFormatervezési Tanács javaslatára 1988-ban alapította három
ra 1988-ban alapította három
minisztérium azzal a szándékkal,
minisztérium azzal a szándékkal,
hogy ily módon segítse a ﬁatal
hogy ily módon segítse a ﬁatal
formatervezôket szakmai fejlôdéformatervezôket szakmai fejlôdésükben, tehetségük kibontakoztasükben, tehetségük kibontakoztatásában. A pályázatra önállóan
tásában. A pályázatra önállóan
kialakított, megalapozott szakmai
kialakított, megalapozott szakmai
programjával jelentkezhet minprogramjával jelentkezhet minden 35. életévét még be nem
den 35. életévét még be nem
töltött, szakirányú diplomával rentöltött, szakirányú diplomával rendelkezô tervezô-, illetve iparmûdelkezô tervezô-, illetve iparmûvész, aki önálló alkotói tevévész, aki önálló alkotói tevékenységet folytat. Azt ösztöndíj
kenységet folytat. Azt ösztöndíj
odaítélésérôl szakmai testület, az
odaítélésérôl szakmai testület, az
ösztöndíjbizottság dönt. Az öszösztöndíjbizottság dönt. Az ösztöndíjasok minden évben írástöndíjasok minden évben írásban, szóbeli beszámolón és nyilban, szóbeli beszámolón és nyilvános kiállításon adnak számot
vános kiállításon adnak számot
a végzett éves munkáról.
a végzett éves munkáról.

A Kozma Lajos kézmûves iparA Kozma Lajos kézmûves iparmûvészeti ösztöndíjat 1987-ben
mûvészeti ösztöndíjat 1987-ben
alapította a kulturális tárca.
alapította a kulturális tárca.
Az ösztöndíj célja, hogy segítse
Az ösztöndíj célja, hogy segítse
az önálló mûvészi tevékenységet
az önálló mûvészi tevékenységet
folytató tehetséges, ﬁatal kézfolytató tehetséges, ﬁatal kézmûves-iparmûvészek alkotómunmûves-iparmûvészek alkotómunkáját, mûvészi fejlôdését. Azok a
káját, mûvészi fejlôdését. Azok a
ﬁatal alkotók kaphatják meg ezt
ﬁatal alkotók kaphatják meg ezt
a támogatást, akik a tárgy-, az
a támogatást, akik a tárgy-, az
öltözék-, és a környezetkultúra
öltözék-, és a környezetkultúra
területén elsôsorban egyedi, kézterületén elsôsorban egyedi, kézmûves technikával dolgoznak.
mûves technikával dolgoznak.
Az ösztöndíjra pályázhat minden
Az ösztöndíjra pályázhat minden
olyan ﬁatal iparmûvész, aki már
olyan ﬁatal iparmûvész, aki már
önálló mûvészi tevékenységet tud
önálló mûvészi tevékenységet tud
felmutatni, s határozott szakfelmutatni, s határozott szakmai programmal jelentkezik.
mai programmal jelentkezik.
Évenként 15 iparmûvésznek ítéÉvenként 15 iparmûvésznek ítéli oda a miniszter által kineveli oda a miniszter által kinevezett, a Magyar Mûvelôdési Inzett, a Magyar Mûvelôdési Intézet és Képzômûvészeti Lektotézet és Képzômûvészeti Lektorátus által mûködtetett szakrátus által mûködtetett szakértôi kuratórium. Az ösztöndíjaértôi kuratórium. Az ösztöndíjasok minden évben írásban és
sok minden évben írásban és
szóban beszámolnak az elvégszóban beszámolnak az elvégzett munkájukról, valamint nyilzett munkájukról, valamint nyilvános kiállításon mutatják be
vános kiállításon mutatják be
az elkészült mûveket.
az elkészült mûveket.

