
Youngart Porsche Képzőművészeti Ösztöndíj  

A youngart.hu online galéria elsődleges célja, hogy összekösse a fiatal tehetséges 
művészeket a műkedvelő nagyközönséggel azáltal, hogy lehetőséget biztosít szá-
mukra műveik szélesebb körben való bemutatására és értékesítésére. Emellett a 
youngart elkötelezett a fiatal tehetségek felkarolásában, munkájuk támogatásában, 
amit az értékesítési célok mellett egyéb támogatási formákkal valósít meg. A két cél 
kombinálása egy olyan értékteremtő kezdeményezést formál, ami egyedülálló Ma-
gyarországon és a régióban. 

A youngart támogatási stratégiája három fő pilléren nyugszik. Az értékesítési plat-
form biztosítása mellett folyamatos marketing és PR támogatást nyújt, és mindeze-
ket pénzügyi támogatást biztosító programok indításával teszi teljessé.  

Első ilyen programunkat, a Youngart Porsche Képzőművészeti Ösztöndíjat a Por-
sche Centrum Budapest támogatásával indítjuk el, melyre a youngart.hu oldalon re-
gisztrált művészek jelentkezését várjuk. A pályázati szakasz lezárultával, a pályázati 
anyagok alapján a szakmai zsűri kiválaszt 10 művészt, akik műveikkel képviselhetik 
online galériánkat a youngart és Porsche által közösen szervezett első bemutatkozó 
kiállításon. A kiállítás a Porsche budai szalonjában lesz elérhető 2021. május-júni-
usában egy hónapon keresztül. A 10 kiállító művész közül a szakmai zsűri kiválaszt-
ja az ösztöndíjprogram nyertesét, aki 2021 júniusától 6 hónapon át havi nettó 100 
ezer forint támogatásban részesül.  

Pályázat kiírója: 

youngart online gallery művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely címe:  1013 Budapest, Pauler utca 11. 
Cégjegyzékszám:  01-09-359578 
Adószám:   27970047-1-41 
E-mail cím:  hello@youngart.hu 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A youngart p á l y á z a t o t  h i r d e t  képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére. 

I. Díjazás:  
1. 1 fő részére havi nettó 100 ezer forint ösztöndíj folyósítása 6 hónapon át 

2021. június 1-től 2021. december 31-ig 
2. 10 fő részére kiállítási lehetőség a youngart és Porsche Centrum Budapest 

által közösen szervezett bemutatkozó kiállításon (a 10 fő magában foglalja az 
ösztöndíjnyertes művészt is) 
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II. Jelentkezési feltételek:  

II/1. Személyi feltételek  

Pályázat benyújtására jogosult az a művész (festő-, grafikus-, szobrász- és fotómű-
vész), aki:   

1. dokumentálhatóan önálló művészeti tevékenységet tud felmutatni, 

2. megfelel a youngart.hu weboldalon történő regisztráció feltételeinek, 
3. a youngart.hu oldalon regisztrált, és legalább 3 művet feltöltött, valamint vál-

lalni tudja, hogy nyertes pályázat esetén 2021. december 31. napjáig folyama-
tosan, megszakítás nélkül legalább 3 művet elérhetővé tesz a youngart.hu 
oldalon, továbbá 

4. a youngart.hu oldalra feltöltött műveit igény esetén a jelen pályázati kiírásban 
meghatározott kiállítás időtartamára a pályázat kiírója rendelkezésére tudja 
bocsátani. 

A pályázat nyelve: magyar  

II/2.  A jelentkezés menete és feltételei:  

1. Azok a művészek, akik személyes adataik megadásával, önéletrajzuk feltölté-
sével már regisztráltak a youngart.hu oldalra 
■ győződjenek meg róla, hogy legalább 3 művük elérhető legyen a youn-

gart.hu oldalon, majd 
■ a hello@youngart.hu email címre küldött üzenetben jelezzék jelentke-

zési szándékukat és 
■ a hello@youngart.hu email címre jelentkezési szándékuk mellett küld-

jenek egy legfeljebb egy oldal terjedelmű munkatervet pdf formátum-
ban, amely tartalmazza az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani ter-
vezett alkotói elképzeléseiket (hány darab és milyen jellegű mű), mely-
nek teljesítését nyertes pályázat esetén vállalni tudják.  

2. Azok a művészek, akik még nem regisztráltak a youngart.hu oldalra 
■ a youngart.hu regisztrációs felületén regisztráljanak személyes adataik, 

önéletrajzuk és a többi szükséges adat megadásával és feltöltésével 
■ töltsenek fel legalább 3 művet a youngart.hu oldalra, majd 
■ a regisztrációt követően a hello@youngart.hu email címre küldött üze-

netben jelezzék jelentkezési szándékukat és 
■ a hello@youngart.hu email címre jelentkezési szándékuk mellett küld-

jenek egy legfeljebb egy oldal terjedelemű munkatervet pdf formátum-
ban, amely tartalmazza az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani ter-
vezett alkotói elképzeléseiket (hány darab és milyen jellegű mű), mely-
nek teljesítését nyertes pályázat esetén vállalni tudják. 
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II/3: Pályázat beadásának határideje: 2021. április 20.  

III. Amennyiben a szakmai zsűri döntése alapján a művész műveivel bekerül a be-
mutatkozó kiállításra kiválasztottak közé, gondoskodni kell az adott művek szál-
lításáról, illetve előzetes egyeztetés alapján a kiállított mű megfelelő installálásáról.  

Kiállítás helyszíne: Porsche Centrum Budapest (1117 Budapest, Szerémi út 63.) 

Kiállítás tervezett időtartama:  

A kiállításra és a kiállítás megnyitójára vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre 
pontos információk, jelenleg kidolgozás alatt állnak, illetve a járványügyi helyzet és 
korlátozások alakulásának figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Amen-
nyiben a megnyitó rendezvény elmarad, az ösztöndíjprogram nyertesét akkor is ki-
hirdetjük, és az ösztöndíj folyósítását az I. pontban meghatározottak szerint teljesít-
jük. A pályázatra jelentkező művészeket folyamatosan informáljuk a fejleményekről. 

 
Visszaadás időpontja:  
A kiállítás utolsó napját követően 3 nap áll a kiállító művészek rendelkezésre műveik 
elszállítására.  

IV. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20. 23 óra 59 perc!  
A pályázati anyag a www.youngart.hu oldalon érhető el. A kiállításra kiválasztott mű-
vészek neve május 1-től lesz feltüntetve a honlapon, továbbá a kiválasztott művé-
szeket a youngart e-mailben is tájékoztatja, a 6 hónapos ösztöndíjprogram nyertese 
pedig a kiállítás ünnepélyes megnyitóján, vagy a hivatalos megnyitó elmaradása 
esetén, a kiállítás első napján kerül kiválasztásra. 

V. Érvénytelen a pályázat, ha  
a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek, kitöltése pontat-
lan, valótlan adatokat tartalmaz, a pályázó a meghatározott anyagokat nem tölti fel 
és nem küldi elektronikus úton, a pályázó a kiválasztott műalkotásokat, a rendelke-
zésére álló helyen és időpontban nem adja be.  

VI. A pályázatokat a youngart által felállított zsűri – a pályázat benyújtására nyitva 
álló határidő lezárását követő 10  napon belül – bírálja el, és választja ki azt a 10 
művészt, akinek kiállítási lehetőséget biztosít a jelen pályázati kiírásban megha-
tározottak szerint. A nyertes pályázatok kiválasztása során a zsűri az általa megha-
tározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus) szerint mérlegel. A döntés a 
zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a youngart nem vállal felelősséget. A 
döntésről a youngart – a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül – elektronikus ú-
ton értesíti a pályázókat, a nyertesek nevét a www.youngart.hu honlapon is közzé-
teszi. Az ösztöndíjra jogosult pályázó kiválasztására a kiállítás ünnepélyes megny-
itóján, vagy a hivatalos megnyitó elmaradása esetén, a kiállítás első napján kerül 
sor, amelyről a youngart a döntést követően, legkésőbb 5 napon belül emailben tájé-
koztatja a kiválasztott művészt, valamint a művész nevét elérhetővé teszi a www. 
youngart.hu weboldalon. A döntések ellen jogorvoslatnak helye nincs!  
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VII. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. június 1.- 2021. december 31. 

 
VIII. Az ösztöndíj összege: nettó 100.000.-Ft/hó, melyet a youngart.hu minden hó 
10. napjáig átutalással teljesít a nyertes által megadott bankszámlára. 

IX. A nyertes pályázó – az ösztöndíj elnyeréséről szóló döntésről szóló értesítéssel 
egyidejűleg megküldött – Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két – az 
aláírás hitelességét igazoló – tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilat-
kozatot egyrészről elektronikus úton, másrészről könyvelt postai küldeményként 
(ajánlott tértivevényes levélben) három példányban kell megküldeni a youngart rés-
zére legkésőbb 2021. május 20-ig. Amennyiben a jelzett határidőig nem vagy nem 
megfelelő tartalommal, illetve formában küldi el a művész a Kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot, a pályázatból kizárásra kerül és a youngart jogosult másik művészt ki-
választani. 

Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkoz-
at postai úton történő beérkezését követően kezdődik!  

X. Beszámolási kötelezettség 
Az ösztöndíjas művésztől a youngart beszámolót kérhet az ösztöndíjas időszak alatti 
teljesítményéről. A szemléletesen illusztrált képanyaggal ellátott beszámolót a 
youngart és a Porsche Centrum Budapest kommunikációs célokra szabadon fel-
használhatja a weboldalán, blogján, social média felületein. A beszámoló és felhasz-
nálásának részletes tartalmát és feltételeit a Kötelezettségvállalási nyilatkozat tart-
almazza. 

A jelentkezéseket és a pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a 
hello@youngart.hu email címre várjuk! 
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