
                                        

                                                                                              

Az Oktatási és Kulturális Miniszter pályázatot hirdet a Reneszánsz Év -2008
keretében

„Hogy unokáink is lássák” címmel

A pályázat célja, hogy a Reneszánsz Év - 2008 keretében, a kulturális vidékfejlesztés
prioritásaival összhangban lehetőséget teremtsen a vidéki örökség értékeinek megújítására és
széleskörű hozzáférhetővé tételére a műszaki és technikatörténeti emlékek, gyűjtemények
komplex fejlesztési és hasznosítási programjának támogatásával.

I. Műszaki örökség reneszánsza

A pályázati téma támogatási keretösszege: 70 millió Ft
A pályázat célja:
A műszaki, technika- és közlekedéstörténeti emlékanyag, valamint az ipari
örökség védelme, megőrzése és hasznosítása, hozzáférhetőségének biztosítása,
illetve korszerű bemutatásának előmozdítása mind a magyar, mind az idegen
nyelvű közönség számára.

A pályázók köre:
Muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező műszaki és ipartörténeti
gyűjtemények, ill. fenntartóik.
Működési engedéllyel nem rendelkező magángyűjtemények, amennyiben muzeális
intézménnyel kötött — az anyagra nézve legalább 5 évre szóló — letéti
szerződéssel rendelkeznek.

Támogatási cél: pilot projektben való részvétel, az alábbiak szerint

1. A műszaki, közlekedéstörténeti és ipari örökség feltárásával, elsődleges
muzeológiai feldolgozásával, megőrzésével és bemutatásával összefüggő
feladatok elősegítése. A muzeális gyűjtemény infrastrukturális és tartalmi
megújítása, új, korszerű, interaktív kiállítások megvalósítása, illetve már
meglévő tárlatok felújítása, múzeumpedagógiai foglalkoztató terek
kialakítása és felszerelése, a gyűjtemények hatékony hálózati
együttműködésének elősegítése érdekében, a kompetencia központ által
nyújtott képzési, szakmai kommunikációs szolgáltatások megvásárlása és
tudásbázisának igénybevétele. 



2. Politechnikai műhelyek kialakítása és működtetése.

A támogatás típusa:

A támogatási összeg vissza nem térítendő támogatás. A pályázat előfinanszírozott.

A pályázat benyújtásának feltételei:

1. A pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy olyan közösségi teret hoz létre és működtet
legalább 5 évig, amely alkalmas a lokális történeti és kulturális értékek megőrzésére
és közvetítésére.

2. Hiánytalanul kitöltött, a kötelező mellékletekkel ellátott pályázati anyag elkészítése.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani az abban megjelölt mellékletekkel és
példányszámban.
Hiánypótlásra a pályázat beküldési határidejét követően maximum egy alkalommal van
lehetőség.
Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi év(ek)ben az
NKÖM/OKM-től vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el,
azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb
tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be. „Műszaki örökség reneszánsza”
megjelöléssel az Országos Műszaki Múzeum (a kompetencia központ ) címére (1519
Budapest, Pf. 311.)

A pályázat beadási határideje: 2008. április 30.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. Jogi dokumentáció: 
működési engedély másolata, illetve
a létezést igazoló érvényes okirat 30 napnál nem régebben kiállított hitelesített
példánya.

2. Írásbeli nyilatkozat az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított
(217/1998./XII. 30.) Kormányrendelet 83. §-a alapján cégszerű aláírással 2
példányban. 

3. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet(ek) 30 napnál nem régebbi igazolása — a
pontos számlaszám megjelöléssel — a pályázó bankszámla vezetéséről,
fizetőképességéről, hitelesített banki aláíró karton másolata.

4. Eredeti aláírási címpéldány

mailto:bvarga.judit@nadir.hmst.hu


5. Költségterv az igényelt támogatás felhasználására (nyomtatvány mellékelve).
Amennyiben több szakmai program megvalósítására kéri a támogatást, feladatonként
külön költségvetést kell mellékelni. A nyomtatvány sokszorosítható.

6. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása.
7. Nyilatkozat az intézmény, illetve a fejlesztés minimum 5 évig történő

fenntartásáról/működtetéséről

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kell megküldeni.

A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. A szakmai javaslattevő bizottság
a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtási határidejének lejártát
követő 30 munkanapon belül készíti el. A támogatás mértékéről a bizottság döntési
jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján a miniszter dönt. A kedvezményezettek névsora a
döntést követő 15 napon belül az OKM honlapján olvasható, illetve a döntésről a pályázók
levélben értesítést kapnak. 
Az I. pályázati altémával kapcsolatos részletesebb információ az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályán (Dr. Nagy László G., 473-7401) és az Országos
Műszaki Múzeumban (Bertáné dr. Varga Judit, 204-4095/13 mellék, e-mail:
bvarga.judit@nadir.hmst.hu ) kérhető.

Az Országos Műszaki Múzeum a nyertes pályázóval — a támogatás felhasználásának
feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről,
elszámolásáról, a szerződésszegés következményeiről — szerződésben állapodik meg. A
pályázó az elnyert összeget kizárólag a támogatott feladat megvalósítására fordíthatja,
amelynek felhasználásáról köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles
elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló
számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.)
másolatának egyidejű csatolásával a szerződésben foglalt határidőig az Országos Műszaki
Múzeumnak megküldeni.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
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