
Költségvetési tájékoztató

A költségvetési konzultáció időpontja: 2009. október 12-14. és 2009. október 19-22. közötti napokon a
Biennále Irodán, előzetes egyeztetéssel (telefon: 460 7000/123, e-mail: biennaleoffice@mucsarnok.hu).

Az itt közölt adatok hozzávetőleges és a korábbi évek tapasztalatai alapján kalkulált összegek.
További tájékoztatást, előkalkulációt a Biennále Irodától lehet kérni annak érdekében, hogy a kiállítási projekt
költségvetése a helyi viszonyoknak megfelelően készülhessen el.

Teremőrzés (3 hónap időtartamra): minimálisan 2.000.000,- Ft /1 fő:
A helyi teremőrök teljes óradíja járulékos költségekkel: 11 euró/óra/fő
a biennále nyitva tartása: heti 7 x 8 óra; teljes időszak: kb. 11 hét
Magyarországi teremőrök alkalmazása esetén kalkulálni kell a munkadíjon felül 3 hónapi lakásbérlés költségével.
Lásd. Szállásköltség.
A teremőrzés szokásosnak értelmezett költsége a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a fent megjelölt
minimális összeg, az ezt meghaladó összeget kell tervezni a költségvetésben.

Hatósági engedélyek beszerzése (tűzvédelem, biztonsági előírások, elektromos hálózat, installációs beépítés
műszaki terve): összesen max. 1.000.000,-Ft, ezen kívül külön kaucióhoz (min. 1000 euró) és engedélyekhez kötik a
helyi hatóságok a rendkívüli, pl. a pavilonon kívül felállított bármilyen installációs elem elhelyezését.
A költségvetésben ezt az összeget nem kell tervezni!

Szállásköltség Velencében: minimálisan 50-70 euró/éj/fő lakásbérlés esetén, szállodai elhelyezés 1 főre
minimálisan 130-150 euró/éj. A költségvetésben a szállásköltséget tervezni kell!

Szállítási költségek Velencében: vízi szállítás a közúti kirakodás helye (Velence, Tronchetto) és a kiállítási helyszín
(Giardini della Biennale) között − minimálisan kb. 500-600 euró/hajó/út. Daruval történő rakodás esetére külön
keretet kell biztosítani a pályázónak a költségvetésében. A közúti szállítások szokásos kerete a Budapest-Velence
útvonalon történő, egyszeri oda-vissza szállítást jelenti.
A költségvetésben ezt az összeget nem kell tervezni!

Utazási költségek: a megszokott költségek a pályázó és csapatának Budapest-Velence útvonalon történő utazási
költségét jelenti oda-vissza 2 alkalommal, ettől eltérő útvonalakra vagy többszöri utazásra külön keretet kell
biztosítani a pályázónak.

Internet előfizetési díj: egyszeri aktiválási díj: 400-500 euró + a kért szolgáltatás díja: 60-180 euró között/hónap – az
igényelt szolgáltatás függvényében.
A költségvetésben az előfizetés költségét tervezni kell!

A pavilon karbantartási munkái nem terhelik a velencei kiállítási projekt költségvetését.

A projekthez szükséges technikai eszközök megvásárlását tervezni kell a költségvetésben.

Budapest, 2009. szeptember 23.

Biennále Iroda


