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Kérjük, az űrlap kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt Tájékoztató füzetet!

	Pályázat kódszáma:    KP	/ 2003.
PÁLYÁZATI ŰRLAP
I. A PÁLYÁZÓ INTÉZMÉNY (KÖNYVTÁR) ADATAI

1. 	A könyvtár neve:





2. 	A könyvtár vezetője:



3. A könyvtár címe (ir.szám, város, utca, hsz.):



4. Tel:	Fax:	E-mail:


5. 	A pályázati megbízott neve:



6. Címe (ir.szám, város, utca, hsz.):



7. Tel:	Fax:	E-mail:









II. A PÁLYÁZATOT PÉNZÜGYILEG LEBONYOLÍTÓ INTÉZMÉNY ADATAI

1. 	Az intézmény neve (megnevezése):




2. 	Az intézmény címe (ir.szám, város, utca, hsz.):


3. Tel:	Fax:	E-mail:

4. 	A lebonyolító intézmény képviselőjének neve:

5. Adószám:

6. 	Bankszámlaszám (a számlát vezető fiók neve, címe megjelölésével):

7. 	A Felsőoktatási Pályázatok Irodájával kapcsolatot tartó személy neve:

8. 	Címe (ir.szám, város, utca, hsz.):


9. 	Tel.: 	Fax:	E-mail:



III. A PÁLYÁZAT CÉLJA
1. A pályázati téma rövid leírása:








2. A pályázat témájának részletes leírása, a beszerzés, fejlesztés indoklása (Az intézmény egyes könyvtári egységei igényeinek felsorolása):






IV. A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS
1. 	A pályázat megvalósításához igényelt vissza nem térítendő támogatás:



ezer Ft



2. 	Az igényelt támogatási összeg indoklása:


















V. MELLÉKLETEK
1. A pályázó intézmény (könyvtár) szakmai adatai

1. Összes könyvtári állomány

könyvek (kötet)

folyóiratok

	kötet

	féleség

nem hagyományos dokumentumok

	CD-ROM (féleség), ebből

		egyedi

		folyamatosan előfizetett

	elektronikus folyóirat



2. A 2003. évi (várható) beszerzési keret költségvetési forrásból

költségvetési alapkeret:	ezer Ft

normatív többlettámogatás: 	ezer Ft


3. Ugyanebből a pályázati forrásból korábban elnyert támogatás(ok) összege(i):

Év
összeg
1997
ezer Ft
1998
ezer Ft
1999
ezer Ft
2000
ezer Ft
2001
ezer Ft
2002
ezer Ft


4. A könyvtár állományának feltártsága

katalógusok (hagyományos) fajtái


adatbázisok, elektronikus katalógus (OPAC)
megvalósítás dátuma:

tartalmi feltárás módja

OPAC elérhetőség

	telnet (cím, login/password)

	www (url cím)

A könyvtár állományának hány százaléka van feltárva OPAC-ban


5. A könyvtár nyitva tartásának ideje:

hétköznapokon:

vasárnap:


6. 	Könyvtárközi kölcsönzést végez: 	igen	nem


2. A pályázó egyéb közlendői












VI. NYILATKOZATOK
VI.1. a pályázat lebonyolítójának nyilatkozata

1. 	A pályázat lebonyolítója vállalja a pályázat szabályszerű pénzügyi lebonyolítását.
2. 	A pályázó és a lebonyolító intézmény képviselői aláírásukkal igazolják a rájuk vonatkozó adatok hitelességét.








	PH	
	a pályázó cégszerű aláírása







	PH	
	a lebonyolító cégszerű aláírása






Dátum:	, 2003. 	hó

VI.2. N Y I L A T K O Z A T
1.	A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.
2.	Tudomásul vesszük, hogy a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 81.§. (1) bekezdés értelmében - a jogszabályban meghatározott kivétel tekintetbe vételével - ugyanahhoz a programhoz, projekthez támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg.
3.	Tudomásul vesszük, hogy a kedvezményezett 60 napon túli köztartozása esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás folyósítása visszatartásra kerül, ami azonban nem érinti a támogatás ellenében vállalt kötelezettségek teljesítését.
4.	Tudomásul vesszük, hogy a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 87.§.(4) bekezdés eseteiben a támogatást nyújtó szerv jogosult az azonnali beszedési megbízás megadására.
5.	Hozzájárulunk ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében adószámunkat, vagy adóazonosító jelünket, társadalombiztosítási azonosító jelünket, társadalombiztosítási folyószámlaszámunkat az Államháztartási Hivatal (ÁHH), a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
6.	Tudomásul vesszük, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye az OM és a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által megjelentetett kiadványokban nyilvánosságra hozható.
7.	Tudomásul vesszük, hogy a Támogatási Szerződés megszegése esetén, azaz, ha a szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti, akkor a 217/1998. (XII.30) Korm. rendelet 88.§.(1) bekezdésben foglaltak szerint a támogatási összeg egészét vagy arányos részét a 88.§.(3) bekezdésben megjelölt kamatokkal terhelten köteles visszafizetni.
8.	Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozásunk nincs.
9.	A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárulunk.
10.	Hozzájárulunk ahhoz, hogy az ÁHH keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az OTMR a jogszabályokban meghatározott jogosultak számára hozzáférési lehetőséget biztosítson a pénzügyi adatbázishoz.
11.	Amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a Támogatási Szerződés lejártáig ellenünk felszámolási eljárás indulna, azt bejelentjük.


Dátum: ......................................., 2003.   .................................hó   ............



	P.H.	P.H.
	
			
    a pályázó könyvtár cégszerű aláírása			        pénzügyi lebonyolító cégszerű aláírása


	P.H.	P.H.

			
			
gazdasági vezető aláírása					képviselő cégszerű aláírása
(felsőoktatási intézmény könyvtára esetén)		(felsőoktatási intézmény könyvtára esetén)


