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A  KÖZGYŰJTEMÉNYEK  KOLLÉGIUMA  NYÍLT  PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA 
 
A pályázat célja: a Közgyűjtemények Kollégium nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak 
részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására. A kollégium feladatának tekinti a 
könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületek olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális 
szolgáltatásainak fejlesztését, a három szakterületet egyaránt érintő közös projektek létrehozását. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Pályázni az alábbi témakörökre lehet: 
 
1. Kiállítások és az azokhoz kapcsolódó rendezvények, szakmai programok                             
 
a) Állandó kiállításokhoz kapcsolódó pedagógiai programra, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokra.  
 
 

       Altéma kódszáma: 3506                                                             
 A rendelkezésére álló tervezett keretösszeg: 20 millió forint 
 
Pályázók köre: 
 

• országos és megyei múzeumok, 
• Országos Széchényi Könyvtár 
 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. július 1.–2013. május 31. között megvalósuló 
programok. 
 
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás 
 
A Kollégium nem támogatja az állandó kiállításokhoz kapcsolódó katalógusok megjelentetését. 
 
 
 
 
Nevezési díj összege, mértéke:  
  
A pályázó nevezési díj címén bruttó 20.000 Ft-ot – mely magába foglalja a 27%-os áfát –, köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt 
feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
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Támogatás kérhető (jogcímek) kiadvány(-ok) megjelentetése esetén: 

•     megbízási díjra, (grafikai tervezés, fordítás)             
•     nyomdai előkészítésre, 
•     nyomdaköltségre,  
•     elektronikus tartalomfejlesztés költségeire. 

Pedagógiai program megvalósítása esetén: 

•     szakmai anyagköltségre, 
•     műtárgy-másolatok készítésre (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás), 
•     pr-költségre. 

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden 
indokolnia kell.  Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium 
dönt! 

A pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

• a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást, rajzot, 
• részletes pedagógiai programtervet, amely kitér a pedagógiai program kiállításhoz történő 

kapcsolódási pontjaira, 
• közönséghasznosítási programtervet (abban az esetben is be kell csatolni, ha nem pályázik a 

pedagógiai program megvalósítására),   
• kiállítás rövid vezetője, egyéb kiadvány esetén a tervezett kiadvány szinopszisát és 

tartalomjegyzékét,  
• hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot, 
• elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot, 
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 
10032000- 01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
 
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső 
sarkában lévő „adatlapazonosító” (A…./N….) számot. 
 
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 
3 pozícióban a 312 kódot feltüntetni. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek: 

•     az új, innovatív megoldásokat alkalmazó, az infokommunikációs megoldásokra épülő, 
látogató-barát és költséghatékony projektek. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

•     a szakmai program értéke és megvalósításának realitása, 
•     az elérendő cél mérhetősége, 
•     a költségvetés realitása, 
•     a pályázat igényessége. 
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 A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

•     A pályázó intézménynek a megvalósított programról készült részletes ismertetőt (leírást és 
képeket), amelyet az intézmény honlapján közzé kell tennie. Az informatikai eszközökkel 
megvalósított kiadvány / tartalom illetve a programról készített ismertető az intézmény vagy 
a fenntartója honlapján történő ingyenes elérését a szakmai beszámoló benyújtásától 
számítva legalább öt évig biztosítani kell. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen 
információk elérhetőségét is. 

•     Kiadvány megjelentetése esetén az ingyenes példányok megküldéséről szóló nyilatkozatot, 
átvételi elismervényt. 

•     Pedagógiai program megvalósítása esetén a program rövid ismertetését, a célkitűzés 
megvalósulásának értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, 
helyét és a résztvevők számát, fotódokumentációt (max. 10 felvétel).   

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti 
értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az 
elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe, 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül.    

  
b) Időszaki kiállításokra, tematikus, legalább két hónapig nyitva tartó kiállításokra, valamint a  
      hozzájuk kapcsolódó kiadványokra és pedagógiai programokra   
 

                                                                                                                                                              
Altéma kódszáma: 3506                                                          

A rendelkezésére álló tervezett keretösszeg: 40 millió forint 

Pályázók köre: 

• hazai muzeális intézmények, 
• határon túli muzeális intézmények és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, 
• nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő országos szakkönyvtárak, felsőoktatási 

könyvtárak, városi könyvtárak, 
• köz- és nyilvános magánlevéltárak. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: a 2012. április 15.–2013. május 31. között 
megvalósuló programok.  

A kollégium múzeumok esetében különösen a 2006-2011 között kiemelkedő, a pályázó 
intézményben (tagintézményben) megvalósult tárgygyarapodást, tudományos eredményeket, 
jelentős restaurálási munkákat, illetve még soha be nem mutatott gyűjtemény-együtteseket 
bemutató kiállításokat részesíti előnyben. A kollégium könyvtári, levéltári pályázatok esetében 
az időszaki kiállítás tematikájának fontossága, a bemutatandó kiállítási anyag színvonala 
alapján dönt. A kollégium előnyben részesíti a határon túli pályázatok esetében a magyar 
vonatkozású anyagokat bemutató kiállításokat. 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás 
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Nevezési díj összege, mértéke:   

A pályázó nevezési díj címén bruttó 20.000 Ft-ot – mely magába foglalja a 27%-os áfát –, köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt 
feltételeknek megfelelően. 

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető (jogcímek) kiállítás megvalósítása esetén: 

•     grafikai és látványtervezés, fordítás költségei, 
•     installáció tervezési és kivitelezési költségeire, 
•    szállítási költségre, 
•    szakmai anyagköltségre, 
•    reklám- és propaganda költségre, 
•    a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó műtárgyvédelmi eszközökre.  

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén: 

•    honoráriumra (fordítás), 
•    nyomdai előkészítésre, 
•    nyomdaköltségre, 
•    digitális megjelentetés esetén ezeken túl: 

o a tartalom elektronikus megjelentetésének költségeire, 
o CD/DVD gyártási költségekre. 

Pedagógiai program megvalósítása esetén: 

•    szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye), 
•    műtárgy-másolatok készítésre, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás), 
•    pr-költségre 

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden 
indokolnia kell.  Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium 
dönt! 

A pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

•     a kiállítás tématervét,  
•     a téma relevanciáját,  
•     a bemutatandó  tárgyak, dokumentumok leltári számmal illetve jelzettel ellátott jegyzékét,  
•     a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást, rajzot 
•     látványtervet (nyomtatott vagy elektronikus formában),  
•     kiállítási installáció készítésére vonatkozó árajánlatot, 
•     részletes pedagógiai programtervet, amely kitér a pedagógiai program kiállításhoz történő 

kapcsolódási pontjaira, 
•     közönséghasznosítási programtervet (abban az esetben is be kell csatolni, ha nem pályázik a 

pedagógiai program megvalósítására),   
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•     katalógus, kiállítás rövid vezetője, egyéb kiadvány esetén a kiadvány szinopszisát és 
tartalomjegyzékét,  

•     pedagógiai kiadvány esetén a kiadvány tervét, 
•     hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot, 
•     elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot, 
•     a kiállítás megvalósítására, a hozzá tartozó kiadványok megjelentetésére, valamint a 

pedagógiai programok megvalósítására egymástól egyértelműen elhatárolt költségtervet 
•     a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága                          
10032000- 01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső 
sarkában lévő „adatlapazonosító” (A…./N….) számot. 

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a #  jelet, valamint az utolsó 
3 pozícióban a 312 kódot feltüntetni. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek: 

•    ha a kiállítás ismertető kiadványai több nyelven vagy idegen nyelvű kivonatokkal készülnek,  
•    ha a pályázó időszaki kiállítása vándoroltatható, vagy oktatási intézményben, művelődési 

házakban, más közgyűjtemény-típusban kiállítható változatát is elkészíti és mellékeli a 
bemutatások programtervét is, 

•    ha a pályázó az időszaki kiállítás megvalósításába legalább egy más közgyűjtemény-típust 
aktívan bevon. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

•     a szakmai program értéke és megvalósításának realitása, 
•     az elérendő cél mérhetősége, 
•     a költségvetés realitása. 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

•     A kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges 
bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb 
programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció). 

•     A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és 
képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a 
szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai 
beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét. 

•     Pedagógiai program megvalósítása esetén a program rövid ismertetését, a célkitűzések 
megvalósításának értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, 
helyét és a résztvevők számát, fotódokumentációt (max. 10 felvétel) 

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti 
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értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az 
elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe, 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül.    

c) Több helyszínen, helyszínenként legalább két hónapig nyitva tartó vándorkiállításokra, a 
kapcsolódó pedagógiai programra 
 
                 Altéma kódszáma: 3506   
                                                            
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 33 millió forint 
 
Pályázók köre: 

•     országos és megyei múzeumok, 
•     határon túli muzeális intézmények és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, 
•     megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, 
•     köz- és nyilvános magánlevéltárak. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: a 2012. április 15.–2013. május 31. között megnyíló 
kiállítások.  

A kollégium kiemelten bírálja el azokat a pályázatokat, amelyeknél a kiállítást a közgyűjteményi 
intézménytípusok (múzeum, könyvtár, levéltár) közösen valósítják meg (ezeknél a pályázatoknál 
ki kell térni az intézménytípusok közötti feladatmegosztásra).  Kistelepüléseken megvalósuló 
kiállítás esetén a két hónapos nyitvatartási kötelezettségtől a kollégium könyvtárak esetében 
eltekinthet. A kollégium előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek anyaországi anyag 
határon túli, illetve határon túli anyag anyaországi bemutatását célozzák meg. 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege, mértéke:   

A pályázó nevezési díj címén bruttó 20.000 Ft-ot – mely magába foglalja a 27%-os áfát –, köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt 
feltételeknek megfelelően. 

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető (jogcímek) kiállítás megvalósítása esetén: 

•     grafikai és látványtervezés, fordítás költségeire, 
•     installáció tervezési és kivitelezési költségeire, 
•     szállítási költségre, 
•     szakmai anyagköltségre, 
•     reklám- és propagandaköltségre, 
•     a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó műtárgyvédelmi eszközökre.  
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Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén: 

•     grafikai tervezés, fordítás költségeire, 
•     nyomdai előkészítésre,  
•     nyomdaköltségre,  
•     digitális megjelentetés esetén ezeken túl: 

o a tartalom elektronikus megjelentetésének költségeire, 
o CD/DVD gyártási költségekre. 

Pedagógiai program megvalósítása esetén: 

•     szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye), 
•      műtárgy-másolatok készítésre, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás), 
•      pr-költségre 

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden 
indokolnia kell.  Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium 
dönt! 

A pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

•     a kiállítás tématervét,  
•     a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást, rajzot, 
•     látványtervet (nyomtatott vagy elektronikus formában),  
•     kiállítási installáció készítésére vonatkozó árajánlatot, 
•     a fogadó intézmény(ek) szándéknyilatkozatát, amelyben a projekthez történő hozzájárulás 

módját és mértékét (összegét) is megadják, 
•     részletes pedagógiai programtervet, amely kitér a pedagógiai program kiállításhoz történő 

kapcsolódási pontjaira, 
•     közönséghasznosítási programtervet (abban az esetben is be kell csatolni, ha nem pályázik a 

múzeumpedagógiai program megvalósítására),   
•     katalógus, kiállítás rövid vezetője, egyéb kiadvány esetén a kiadvány szinopszisát és 

tartalomjegyzékét,  
•     pedagógiai kiadvány esetén a kiadvány tervét, 
•     hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot, 
•     elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot, 
•     a kiállítás megvalósítására, a hozzá tartozó kiadványok megjelentetésére, valamint a 

pedagógiai programok megvalósítására egymástól egyértelműen elhatárolt költségtervet, 
•     a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatot. 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága                          
10032000- 01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső 
sarkában lévő „adatlapazonosító” (A…./N….) számot. 

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 
3 pozícióban a 312 kódot feltüntetni. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek: 
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•     ha a kiállítás új, vagy kevésbé ismert tudományos, illetve művészeti eredményeket ismertet,  
•     ha a kiállítás és ismertető kiadványai több nyelven vagy idegen nyelvű kivonatokkal 

készülnek (könyvtárak és levéltárak esetében a kollégium ettől eltekinthet), 
•     ha a pályázó a kiállítás megvalósításába legalább egy más közgyűjtemény-típust aktívan 

bevon. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

•      a szakmai program értéke és megvalósításának realitása, 
•     az elérendő cél mérhetősége, 
•     a költségvetés realitása. 

 A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

•     A kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges 
bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb 
programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció). 

•     A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és 
képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a 
szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai 
beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét. 

•     Katalógus megjelentetése esetén az ingyenes kiadványok megküldésről szóló nyilatkozatot, 
átvételi elismervényt. 

•     Pedagógiai program megvalósítása esetén a program rövid ismertetését, a célkitűzések 
megvalósulásának értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, 
helyét és a résztvevők számát, fotódokumentációt (max. 10 felvétel).  

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti 
értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az 
elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe, 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül.    

 
2. Önálló közgyűjteményi pedagógiai programok és nem formális és informális oktatási 
    programok kialakítására, megvalósítására 
 
                                                                                                                            Altéma kódszáma: 3559                                                          
A rendelkezésére álló tervezett keretösszeg: 10 millió forint 

Pályázók köre: 

• országos és megyei múzeumok, 
• ODR könyvtárak, 
• köz- és nyilvános magánlevéltárak. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: a 2012. április 15.–2013. május 31. között 
megvalósuló programok.  
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A kollégium kiemelten támogatja az olyan pályázatokat, amelyek a közgyűjteményi 
szolgáltatásoknak az alap- és középfokú oktatásba történő integrálását (iskolai óracsomagok 
kialakítása, a közgyűjtemények anyagának beépítése a tantervbe, szoros együttműködés az 
oktatási intézményekkel), továbbá az élethosszig tartó tanulás keretében az időskorúak részére 
szóló programcsomagok kialakítását és megvalósítását célozza meg, illetve helytörténeti, a helyi 
identitás növelését elősegíteni célzó programokat valósít meg. 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege, mértéke:   

A pályázó nevezési díj címén bruttó 5.000 Ft-ot – mely magába foglalja a 27%-os áfát –, köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt 
feltételeknek megfelelően. 

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető (jogcímek): 
 

• szakmai anyagköltségre (a foglalkozási alapanyag és fogyóeszköz igénye) 
• műtárgy-másolatok készítésére, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás) 
• pr-költségre, 
• honoráriumra, 
• nyomdai előkészítésre, 
• nyomdaköltségre,  
• digitális megjelentetés esetén ezeken túl: 

o a tartalom elektronikus megjelentetésének költségeire, 
o gyártási költségekre. 

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden 
indokolnia kell.  Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium 
dönt! 

A pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

• részletes középtávú pedagógiai/oktatási programtervet, valamint az egyes évekre lebontott 
programtervet, 

• pedagógiai, oktatási programcsomag kidolgozására irányuló pályázat esetén a program 
koncepcióját, 

• a hosszú távú projektben résztvevőkkel kötött megállapodási szerződés/ek másolatait,  
• a hosszú távra tervezett kiadvány illetve pr-tervét,  
• az előzetes költségvetési tervet,   
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága                          
10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 
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A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső 
sarkában lévő „adatlapazonosító” (A…./N….) számot. 

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 
3 pozícióban a 312 kódot feltüntetni. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek: 

• ha a pedagógiai programot legalább két közgyűjteményi terület együttesen valósítja meg. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 
 

• a szakmai program értéke és megvalósításának realitása, 
• az elérendő cél mérhetősége, 
• a költségvetés realitása, 
• a pályázat igényessége. 

 A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

• A pályázó intézménynek a megvalósult projektről készült részletes ismertetőt (leírást és 
képeket), és ezt az intézmény honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló 
benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai beszámolónak 
tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét. 

•  A program rövid ismertetését, a célkitűzés megvalósulásának értékelését a célcsoportok 
szempontjából, a foglalkozások időpontját, helyét és a résztvevők számát, fotódokumentációt 
(max. 10 felvétel), 

• A programcsomagok kidolgozására irányuló pályázatok esetében a kidolgozott részletes 
szakmai anyagot. 

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  
•     a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe, 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül.    

3. Külföldi konferenciákon való részvételre, országos, regionális vagy megyei szintű   
    konferenciák, szakmai rendezvények, továbbképzések rendezésére 
 
a.) Külföldi konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvételre 
 

      Altéma kódszáma: 3503                                                            
A rendelkezésére álló tervezett keretösszeg:  2 millió forint 

Pályázók köre:  

• könyvtári, múzeumi, levéltári szakmai szervezetek. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: a 2012. április 15.– 2013. május 31. között 
megvalósuló programok.  
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A kollégium a külföldi konferenciákon való részvétel esetében csak az előadást tartó költségeihez 
járul hozzá, kivétel ez alól a jelentős nemzetközi szervezetek tagságával járó részvételi 
kötelezettség (pl. vezető testületi tagság), szakmai szervezetek nemzetközi együttműködésen 
alapuló kölcsönös kötelezettségei. 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege, mértéke:   

A pályázó nevezési díj címén bruttó 5.000 Ft-ot – mely magába foglalja a 27%-os áfát –, köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt 
feltételeknek megfelelően. 

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető (jogcímek): 

• utazási költségre, 
• szállásköltségre,  
• regisztrációs költségre. 

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden 
indokolnia kell.  Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium 
dönt! 

A pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

• a rendezvény meghívóját, 
• az előadás témáját, rövid vázlatát, 
• a konferencia, tanácskozás célját, helyét, időpontját, 
• a megvalósítani kívánt szakmai külkapcsolati programtervet, 
• nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell  az  NKA  Igazgatósága                          
10032000- 01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső 
sarkában lévő „adatlapazonosító” (A…./N….) számot. 

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 
3 pozícióban a 312 kódot feltüntetni. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a részvétel mérhetősége (mennyire segíti a hazai közgyűjtemények szakmai munkáját) 
• a pályázat igényessége. 
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 A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

• A pályázónak a programon résztvevő kiküldött által készített részletes ismertetőt (leírást és 
képeket) mellékelnie kell és a központi működtetésű portálon, illetve saját honlapján közzé 
kell tennie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább öt évig ott kell 
tartania. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét. 

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  
•     a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe, 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül.    

b) Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések  
     rendezésére  

 
      Altéma kódszáma: 3508                                                            

A rendelkezésére álló tervezett keretösszeg:  75 millió forint  

Pályázók köre: 

• hazai muzeális intézmények,  
• köz- és nyilvános magánlevéltárak, 
• múzeumi, levéltári, könyvtári szakmai szervezetek, 
• megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, ODR tagkönyvtárak,  
• olvasásszakmai szervezetek. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: a 2012. április 15.–2013. május 31. között 
megvalósuló programok.  

A kollégium csak országos,  megyei/fővárosi, regionális szintű, illetve határ-menti országok 
közgyűjteményeivel közös rendezvények lebonyolításához nyújt támogatást. A kollégium 
kiemelten támogatja múzeumok esetében a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, könyvtárak esetében 
az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez, levéltárak esetében az intézményi naphoz 
kapcsolódó pályázatokat. A kollégium kiemelten támogatja a több közgyűjteménytípus által 
közösen megvalósítandó rendezvényeket. 

Könyvtárak esetében az országos szakmai szervezetek – országos, regionális és megyei 
programok megrendezésére, (tagszervezeteik nevében nem). Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 
valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfeljebb 3-3 (külön-külön adatlapon), a többi 
országos könyvtár- és olvasásszakmai szervezet 1-1 rendezvényre nyújthat be pályázatot. A 
Kollégium ebben az altémában támogatja az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó 
rendezvények megvalósítását, amelyre a megyei könyvtárak a megyéik egész területére, illetve a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros egészére irányuló program megvalósítására nyújthat 
be pályázatot. 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás 
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Nevezési díj összege, mértéke:   

A pályázó nevezési díj címén bruttó  5.000 Ft-ot  – mely magába foglalja a 27%-os áfát –,  köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt 
feltételeknek megfelelően. 

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető (jogcímek): 

• utazási költségre, 
• szállásköltségre,  
• bérleti díjra (teremdíj, technikai eszközök díja),  
• előadók tiszteletdíjára, 
• szakmai anyagköltségre, 
• csoportos étkezésre, 
• dokumentációs költségre (fotó, videó, hangfelvétel, munkadíjára, ill. anyagköltségére), 
• pr-költségekre (beleértve a meghívó és plakát nyomda- és anyagköltségét, valamint a 

könyvtár- és olvasás-népszerűsítő programok, vetélkedők díjazását is). 

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden 
indokolnia kell.  Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium 
dönt! 

A pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

• a rendezvény forgatókönyvét, (cél, hely, idő, előadók megjelölésével)  
•     a résztvevők számát, összetételét, 
•     a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága                          
10032000- 01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső 
sarkában lévő „adatlapazonosító” (A…./N….) számot. 

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 
3 pozícióban a 312 kódot feltüntetni. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a tervezett rendezvény indokoltsága, megalapozottsága, 
• a rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke, 
• a költségvetés realitása, 
• több közgyűjteménytípus által történő megvalósítás. 
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 A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

• A pályázónak a tanácskozásról/rendezvényről készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) 
mellékelni kell és a központi működtetésű portálon, illetve saját honlapján közzé kell tennie, 
továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább öt évig ott kell tartania. A 
szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét. 

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  
•     a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe, 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül.    

c) Szakmai továbbképzések szervezésére, lebonyolítására 

      Altéma kódszáma: 3504                                                         
A rendelkezésére álló tervezett keretösszeg:  10 millió forint 
 
Pályázók köre: 
 

• hazai muzeális intézmények,  
• ODR tagkönyvtárak 
• köz- és nyilvános magánlevéltárak, 
• múzeumi, levéltári, könyvtári szakmai szervezetek. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: a 2012. április 15.–2013. május 31. között 
megvalósuló programok. 

A kollégium azokat a szakmai továbbképzéseket támogatja, amelyek szükségességét a pályázó 
intézmény előzetes felmérésével indokolni tudja. 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege, mértéke:   

A pályázó nevezési díj címén bruttó 5.000 Ft-ot – mely magába foglalja a 27%-os áfát –, köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt 
feltételeknek megfelelően. 

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető (jogcímek): 
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• utazási költségre, 
• szállásköltségre,  
• bérleti díjra (teremdíj, technikai eszközök díja),  
• előadók tiszteletdíjára, 
• csoportos étkezésre. 

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden 
indokolnia kell.  Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium 
dönt! 

A pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

• a továbbképzésre irányuló felmérést,  
• a továbbképzés tematikáját, (cél, hely, idő, előadók megjelölésével) 
• a résztvevők számát, összetételét,  
• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága                          
10032000- 01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső 
sarkában lévő „adatlapazonosító” (A…./N….) számot. 

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 
3 pozícióban a 312 kódot feltüntetni. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek: 

•  ha a pályázó olyan szakmai továbbképzést kíván megvalósítani, amely több közgyűjteményi 
területet együttesen érint 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a tervezett rendezvény indokoltsága, megalapozottsága, 
• a rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke, 
• a költségvetés realitása.  

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

• A pályázónak a tanácskozásról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) mellékelni kell 
és a központi működtetésű portálon, közzé kell tennie, továbbá a szakmai beszámoló 
benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai beszámolónak 
tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét. 

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  
•     a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
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feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe, 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül.    

4. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására 

      Altéma kódszáma: 3505                                                          

A rendelkezésére álló tervezett keretösszeg: 70 millió forint 

Igényelt támogatási összeg pályázatonként: max. 2 millió forint. 

Nem pályázhatnak azok az intézmények, amelyek erre a bővítésre korábban az NKA Könyvtári 
Szakmai Kollégiumánál már támogatásban részesültek. 

Pályázók köre: 

• a nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő közkönyvtárak,  
• a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott könyvtári szolgáltató helyeket fenntartó 

települési önkormányzatok, 
• fiókkönyvtári hálózatot működtető települési könyvtárak. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: a 2012. április 15.–2013.szeptember 1. között 
megvalósuló programok.  

Ennél az altémánál a pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 
10%-a.  
Saját forrás a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet72. § (3) bekezdése aa), ab),ac) pontjai alapján 
kerülhet meghatározásra.  
Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik. 

A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések 
(kivétel: technikai eszközök) beszerzésére pályázhatnak a felsorolt intézmények, amelyek 2011-
ben jelentős könyvtári szolgáltató tér bővítést hajtottak végre, vagy 2012-ben ilyen bővítésük 
folyamatban van és annak befejezését követően a bútorok beszerzése és elhelyezése megtörténik 
2013. szeptember 1-jéig. 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. 

Nevezési díj összege, mértéke:   

A pályázó nevezési díj címén bruttó 5.000 Ft-ot – mely magába foglalja a 27%-os áfát –, köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt 
feltételeknek megfelelően. 

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
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 Támogatás kérhető (jogcímek): 

•     berendezési tárgyak (pl. bútor) 
•    szállítás. 

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden 
indokolnia kell.  Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium 
dönt! 

Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!  

A pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

• a nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett bútort, kiegészítő berendezést az adott 
közintézményben helyezi el, valamint azt hogy a kötelező önrésszel rendelkezik, (a 
fenntartó által benyújtott illetve pénzügyi lebonyolítóval történő pályázatok esetében a 
nyilatkozatot a fenntartónak illetve a lebonyolítónak kell megtenni-e), 

•     korrekt berendezési tervet ( a bővítés előtti állapot és a bővítést követő – a tervezett 
berendezések elhelyezését tartalmazó – állapot bemutatása A/4-es méretben), 

•    tételes bútor-, termék-, eszközlistát, valamint az ehhez kapcsolódó árajánlatokat; 
•    az épület felújítását, bővítését igazoló dokumentumot (pl. testületi határozat), ennek        

hiányában a   pályázó intézmény vezetőjének nyilatkozatát a szolgáltató tér bővítéséről, a  
konkrét négyzetméter (m²) növekedés feltüntetésével, 

• a pályázat szakmai indoklását. 
•    nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága                          
10032000- 01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső 
sarkában lévő „adatlapazonosító” (A…./N….) számot. 

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a #  jelet, valamint az utolsó 
3 pozícióban a 312 kódot feltüntetni. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok, nyilatkozatok 
mellékletek megléte), 

•     a költségvetés realitása, arányossága, 
•     a tervezett fejlesztés átfogó jellege, 
•     a fejlesztési célok és a pályázói környezet összhangja. 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

•     a tételes bútor- és terméklistát,  
•     az újonnan berendezett térről, illetve az előző állapotról készült fotókat. 

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 

•     az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  
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• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 
megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti 
értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az 
elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe, 

•     a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül.    

 
5. Magyar vonatkozású határon túli kultúrkincsek (hungarika) számbavételére,   
    hozzáférést lehetővé tévő   katalógusok, adattárak, segédletek előkészítésére 

                                                                                         Altéma kódszáma: 3550                                                          

 A rendelkezésére álló tervezett keretösszeg: 10 millió forint 

Pályázók köre: 

• országos és megyei múzeumok,  
• megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, 
• köz- és nyilvános magánlevéltárak, 
• könyvtári, múzeumi, levéltári szakmai szervezetek, 
• határon túli muzeális intézmények és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: a 2012. április 15.–2013.szeptember 1. között 
megvalósuló programok.  

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege, mértéke:   

A pályázó nevezési díj címén bruttó 5.000 Ft-ot  – mely magába foglalja a 27%-os áfát –,  köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt 
feltételeknek megfelelően. 

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő 

Támogatás kérhető (jogcímek): 

• utazási költségre, 
• szállásköltségre, 
• fordításra (honorárium), 
• szerkesztői, lektorálási tiszteletdíjara. 

 
Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden 
indokolnia kell.  Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium 
dönt! 
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A pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Országos Levéltár, a Magyar Nemzeti Múzeum, vagy a 
NEFMI Közgyűjteményi Főosztályának igazolását arról, hogy a feltárni kívánt kultúrkincs 
hungarikának minősül és annak feltárása még nem történt meg. 

A nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága                          
10032000- 01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. 

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső 
sarkában lévő „adatlapazonosító” (A…./N….) számot. 

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 
3 pozícióban a 312 kódot feltüntetni. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a kutatás indokoltsága, megalapozottsága, 
• a pályázat igényessége, 
• a költségvetés realitása. 

 A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

•        A pályázónak a feltárásról részletes ismertetőt (hungarika-jegyzéket, leírást és segédlet 
jellegéhez igazodóan képeket) kell mellékelnie és ezt a központi működtetésű portálon, 
közzé kell tennie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig 
ott kell tartania. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk 
elérhetőségét.  

 
    A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 

•     az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti 
értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az 
elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe, 

•     a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül.    
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TÁJÉKOZTATÁS 

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:   

 A pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében 
- a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az 
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.  

a./ A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén 
kötelező. 

b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, 
úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. 
(A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi 
kérelem.)  

Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga 
után. 

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.  A 
hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által 
meghatározott -  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  - központi portálon. 

 A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak 
végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség 
megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális 
célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú 
határozatában hagyott jóvá. 

*** 
Felhívjuk pályázóink figyelmét   
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több 
helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét: 
 
- a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési 

eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.  
 
- a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 

a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések 
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, 
valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet. 

 
- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az 

attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés 
mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett 
támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§-a részletesen tartalmazza. 

 
- a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez 

képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, 
több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a 
hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét. 

 
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő 
megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek. 
 
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető általános 
forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!  
 
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja 
fel. 
 
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a 
szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell. 
 
Pályázati adatlapot elkészíteni a portál („pályáztatás” cím alatt) „Aktuális pályázati felhívások” 
menüpontban található felhívások elején lévő „Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. „ Minta” 
pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon „Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az 
adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet. 
 
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely 
megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt. 
 

*** 
A pályázatok 1 példányban 2012. április 13-ig (feladási határidőig) 
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.  
( H – 1388 Budapest, Pf. 82). 
 
A határidőn túl benyújtott (postára adott) pályázatok érvénytelenek.  
 
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak. 
 
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről 
a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. 
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül. 
 
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal 
támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a 
támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen.  A 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 76.§-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem 
köthető támogatási szerződés 
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