Megújuló gyűjtemények
az oktatási és kulturális miniszter
pályázatot hirdet az egyházi közgyűjtemények számára
A Reneszánsz Év programjának keretében pályázni lehet az egyházi közgyűjteményekben
fellehető, a magyar és az egyetemes kultúra részét képező könyvtári dokumentumok és
múzeumi tárgyak állományvédelmének támogatására, ezen belül megelőző dokumentum és
műtárgyvédelemre, restaurálásra, különös tekintettel az őrzés biztonságos feltételeinek
javítására, valamint a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi levéltárak elektronikus
tartalomszolgáltatásának fejlesztésére.

A pályázók köre
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény alapján nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi levéltárak, továbbá a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény szerinti működési engedéllyel rendelkező egyházi fenntartású muzeális
intézmények, az egyházi könyvárak, valamint az előbbiek fenntartói.

Pályázni az alábbi szakmai programokra lehet
1. Könyvtárak
1.1.
restaurálás; fertőtlenítés; kötések tisztítása, javítása;
1.2.
biztonsági berendezések vásárlása, telepítése;
1.3.
párásító berendezések és speciális takarító eszközök vásárlása.
2. Múzeumok
2.1.
megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos fejlesztés: műtárgyak tárolási és kiállítási
körülményeinek javítása
2.2.
műtárgyvédelemmel összefüggő nyilvántartási feladatok elvégzése;
2.3.
műtárgyak restaurálása.
3. Levéltári elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztése
3.1.
honlapon történő közzététele a levéltár fond- és állagjegyzékének;
3.2.
darabszinten nyilvántartott levéltári gyűjtemények digitalizálása, a hozzá tartozó
adatok számítógépes rögzítése, publikálása;

3.3.
3.4.

személyi irathagyatékok, tematikus alapon kiemelt forrástípusok, egyesületek
iratainak rendezése, internettel történő kutatást elősegítő dokumentációs anyag
hozzáférhetővé tétele;
multimédiás tematikus program készítése egy meghatározott levéltári témában.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani, az abban megjelölt mellékletekkel és
példányszámban. Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi
év(ek)ben az NKÖM/OKM-től és 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 pályázat kizárólag postai úton adható be „Megújuló gyűjtemények” megjelöléssel a
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Fejezeti Pályázatási Osztály címére (1388
Budapest, Pf. 82.)

A pályázat kötelező mellékletei
1. Jogi dokumentáció:
o Egyházi fenntartó esetében bírósági nyilvántartásból az egyház létezésére
vonatkozó, 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat.
o A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény alapján nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi
levéltárak, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján létrehozott egyházi
könyvtárak, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező egyházi
fenntartású intézmények alapító okirata (a működési engedélyt nem szükséges
becsatolni).
o Amennyiben önálló jogi személyiséggel rendelkezik az egyházi intézmény, a
közegyház fenntartó által kiadott igazolás az egyházi jogi személyiségről, amely a
lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV.
törvény 9.§-a alapján annak igazolására is szolgál, hogy az egyház érvényes
alapszabállyal/alapító okirattal rendelkezik)
2. Írásbeli nyilatkozat cégszerű aláírással az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83.§ (2) bekezdésében foglaltakról.
3. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet(ek) 30 napnál nem régebbi igazolása arról,
hogy a pályázó számláján (számláin) a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy
éven belül volt-e 30 napon túl sorbanállás, ha igen, utoljára mikor, és milyen időtartamú, fizetési kötelezettségeinek eleget tett-e.
4. Eredeti aláírási címpéldány
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. A múzeumi pályázatok esetén külön csatolni kell az alábbiakat. A 2.1. célnál a
pályázathoz mellékelni kell a műtárgyvédelmi szakfelügyelet szakmai véleményét arról,
hogy a fejlesztés szakmailag megalapozott, indokolt, és minőségi változást hoz a
műtárgyvédelemben. A 2.2. esetén amennyiben a pályázó intézmény nem rendelkezik a
gyűjteményi anyagnak megfelelő, felsőfokú szakirányú végzettségű muzeológus
alkalmazottal, a pályázathoz mellékelni kell egy, a gyűjteményi anyagnak megfelelő,
felsőfokú szakirányú végzettségű muzeológus szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy vállalja a szükséges nyilvántartási feladatok elvégzését. A 2.3
pontnál a
pályázathoz mellékelni kell egy restaurátor által készített restaurálási tervet és részletes
költségvetést.

A pályázatot egy küldeményben (csomagban), az első példányt megkülönböztetett
jelzéssel ellátva, a következők szerint kérjük megküldeni:
o egy eredeti példányban (elkülönített egységben): a jogi dokumentációt,
Írásbeli nyilatkozat cégszerű aláírással az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83.§ (2) bekezdésében foglaltakról,
hitelintézet(ek) 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a pályázó számláján
(számláin) a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven belül volt-e 30
napon túl sorbanállás, aláírási címpéldány vagy aláírási jogosultságot igazoló
egyéb okirat (banki bejelentő karton hiteles másolata), költségterv, a pályázat
megvalósításának részletes szakmai leírását, az űrlapot.
o öt másolati példányban (öt elkülönített egységben): költségterv, a pályázat
megvalósításának részletes szakmai leírását, az űrlapot

A pályázat elbírálása, felhasználása és elszámolása
A pályázaton felosztható összeg 100 millió Ft, amelynek forrása OKM XX. fejezet 11/31/7/3e
Egyházi gyűjtemények reneszánsza. A pályázat előfinanszírozott, amelyhez saját forrás nem
kell. A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy határidő után benyújtott, továbbá a pályázati
kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a
pályázat beküldési határideje után nincs mód. 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 NKA Ig. Fejezeti Pályáztatási Osztály a nyertes pályázóval — a támogatás
felhasználásának
feltételeiről,
folyósításának
ütemezéséről,
rendeltetésszerű
felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés következményeiről —
a 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 NKA Ig. Fejezeti Pályáztatási Osztály címére 1388 Budapest, Pf.
82. megküldeni.
A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg rendeltetésszerű
felhasználását és a beszámolót jogszabályban meghatározott szervek ellenőrzik (1992. évi
XXXVIII. tv. 13/A.§; 121.§; 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1)
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyűjteményi Főosztálya címén (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.), telefonszámán (4737595) kérhető.
A pályázat beadási határideje: 2008. március 31.
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oktatási és kulturális miniszter

