Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
a Reneszánsz Év keretében pályázatot hírdet
Fókuszban a Közművelődés címen
A kulturális vidékfejlesztés célkitűzéseinek megfelelően 2008. évben a települések
népességmegtartó képességéhez hozzájáruló, a helyben élőket kulturális hagyományaik
feltárásához, megőrzéséhez hozzásegítő, művelődési közösségek bemutatkozását biztosító
és ezekkel művelődési folyamatok létrehozását eredményező tartós közművelődési
programok, tevékenységek támogatására hirdet pályázatot az Oktatási és Kulturális
Minisztérium. A program a 8000 fő alatti települések közművelődési tevékenységének kíván
lendületet adni.
Pályázati keretösszeg: 100 millió forint
A pályázat célja
A települési önkormányzatok közművelődési feladatellátásának fejlesztése a településen
belüli, partnerségben megvalósuló együttműködések ösztönzésével, a helyi anyagi és
szellemi erőforrások, lehetőségek ki-és felhasználásának támogatásával.
Pályázhatnak
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben szereplő 8000 fő alatti, települési önkormányzatok1 –
a programokat megvalósító közművelődési intézményekkel, társadalmi szervezetekkel
együttműködve –, az alább felsorolt programokra, eseményekre:
o honismereti, helytörténeti emlékek gyűjtése és feltárása, rendszerezése,
o falukrónika írása és megjelentése, a közelmúlt történéseinek a feltárása és
feldolgozása (kalendárium, kiadvány megjelentetése),
o helyi hagyományok, népszokások (beleértve az adott település polgári
hagyományait is) felelevenítése, megjelenítése,
o települési honlapok művelődési tartalmainak fejlesztése
o az informatikai jártasságok, képességek fejlesztését elősegítő programok,
o híres elszármazottak és helyben maradók
munkásságának feltárására,
bemutatkozási alkalmak szervezésére (Pl. kiállítások, író-olvasó találkozók,
előadások, önálló estek stb.),
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Azok a települési önkormányzatok, amelyeknél a település lélekszáma 2007. december 31-én nem haladta meg nyolcezer főt.
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iskolán kívüli tehetség-gondozásra – a tehetséges fiatalok képességeinek
kibontakoztatását szolgáló programok,
a közművelődési intézmények tevékenységének bemutatása,
helyi amatőr művészeti csoportok, közösségek részvételével megvalósuló
bemutatók, kiállítások szervezése,
a nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi programjainak támogatása
a kulturális turizmus fejlesztése érdekében a helyi értékek, események
bemutatásának megszervezése, úgy, hogy az kapcsolódjon a kistérségek
kulturális bemutatkozásához
a felsoroltaktól eltérő programokra, eseményekre – indoklással.

A megvalósítás ideje: 2008. május 21. és 2009. május 21.
Az egy pályázó által pályázható összeg felső határa: 2 millió Ft.
Formája: vissza nem térítendő támogatás.
Egy pályázat keretében több témakör is megjeleníthető.
Azok a pályázó önkormányzatok, amelyek 2 millió forint összegre nyújtanak be pályázatot,
legalább öt programot, eseményt kell, hogy megjelöljenek.
Önrész: minimum 10%.
Az Önrész kötelezettsége alól mentesülnek azok a települési önkormányzatok, amelyeknél a
település lélekszáma 2007. december 31-én nem haladta meg az ezer főt.
Támogatás kérhető
o előadók megbízási díjára,
o megbízási díjak számlás kifizetésére,
o utazási és szállítási költségekre,
o nyomdai költségekre,
o PR- és reklámköltségekre,
o a támogatás 10%-áig kis értékű szakmai anyagok költségeire.
A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát
milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.
A pályázathoz csatolni kell
o a pályázati űrlapot és az azon felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket.
o Továbbá
o az együttműködésben résztvevők írásos szándéknyilatkozatát,
o meglévő együttműködés esetén az alapítási/létrehozási dokumentumot,
együttműködési megállapodást.
A pályázatokat független szakértői bizottság
az alábbi szempontrendszer alapján értékeli
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a pályázat megfelelése a kiírásnak, és a formai követelményeknek,
a program minősége,
a programban résztvevőinek összetétele,
az elérendő cél mérhetősége,
a terv megvalósíthatósága,
a feladat, a program szakmai megalapozottsága és fenntarthatósága,
a gazdálkodás (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása).

Előnyben részesül
komplex programsorozatot és széleskörű civil (társadalmi szervezeti) összefogással
megvalósító az önkormányzat.
A pályázatok kizárólag postai úton adhatók be a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére hét
gépelt (egy eredeti) példányban és egy CD-n.
A pályázatok postára adásának határideje: 2008. március 21.
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség. A határidőn túl érkező pályázatok
érvénytelenek. A pályázat Értékelő Bizottsága támogatási javaslatát a hét Regionális
Közkincs Kulturális Bizottság előterjesztése alapján teszi meg. A támogatásról az OKM
minisztere dönt a pályázatok beérkezésétől számított 60 napon belül.
Az eredményéről a pályázók levélben, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium
honlapján és az ERIKANET-ten legkésőbb 2008. május 21-ig értesülnek.
A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus köt a 2007. évben kapott támogatás szakmai-és pénzügyi
beszámoló, ill. elszámolás elfogadása után.

Budapest, 2008. február 12.
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

