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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium kiemelten támogatja:
– az Európai Unióhoz való csatlakozást elõkészítõ szakmai programokat, és az unióval kap-

csolatos innovatív könyvtári szolgáltatások létrehozását,
– a könyvtári szolgáltatások korszerû módszereinek kialakítását és használatát,
– a fogyatékkal élõk könyvtári ellátását segítõ eszközök beszerzését.
A kollégium ösztönzi a különbözõ könyvtárak, könyvtártípusok együttmûködésével létrejövõ

projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok elõnyben részesülnek.

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. évi szakmai és szolgáltatási felada-
tok támogatása céljából az alábbi témakörökben:

Szakmai innováció – szakmai erõforrások

1. Könyvtári innovációs projektekre
A kollégium ösztönzi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

könyvtári stratégiai tervének megvalósításában. Ennek érdekében pályázatot ír ki a különbözõ
könyvtártípusokban létrejött innovációk széles körû hasznosítására. A kollégium célja, hogy fel-
színre hozza az egyes szervezetekben meglévõ vagy bevezetésre kerülõ új megoldásokat. Különösen
fontosnak tartja az alábbi témák élenjáró tapasztalatainak támogatását:

Teljesítménymérés – a szolgáltatások hatékonyságát, a különbözõ célcsoportok használati
szokásait, igényeit megjelenítõ szakmai mutatók gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Könyvtáros életpálya – a hivatás el- és megismertetésével kapcsolatos koncepcionális és
módszertani kérdések.

Távmunka és könyvtár – a könyvtárosok távmunka-végzésének szervezési, vezetési és
ellenõrzési kérdései, valamint a könyvtár szerepe a hazai munkavállalók távmunkára való
felkészítésében.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait,
b) a vele együttmûködõ könyvtárak és/vagy szervezetek nyilatkozatát arról, hogy részt

vesznek a program kidolgozásában.
Pályázatot nyújthatnak be:
Könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
A pályázat elszámolásához csatolni kell:
– nyomtatott vagy elektronikus formában a projekt leírását (dokumentációját), a kidolgozott

javaslatokat, eredményeket.
Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és annak járulékára,
– szakmai anyagköltségre,
– utazási költségre,
– szállásköltségre.
Tervezett keret: 5 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2139
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2. Könyvtár-szakmai kiadványok elõkészítésére
Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok – kivéve bibliográfia és repertórium –, tanul-

mányok, könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus
formában.

Elõnyben részesülnek a különbözõ könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani munkák,
egy-egy sikeres projektet – különös tekintettel az európai uniós gyakorlatra – bemutatni szándékozó
írások.

A pályázathoz csatolni kell:
A munka egy kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.
Pályázatot nyújthatnak be:
Könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és annak járulékára,
– szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy).

Altéma kódszáma: 2140

3. Könyvtár-szakmai kiadványok megjelentetésére
Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok – kivéve bibliográfia és repertórium –, tanul-

mányok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történõ megjelen-
tetésére.

Elõnyben részesülnek a különbözõ könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani, egy-egy
sikeres projektet – különös tekintettel az európai uniós gyakorlatra – bemutató kiadványok.

A pályázathoz csatolni kell:
A teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább

75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.
Pályázatot nyújthatnak be:
Könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
Támogatás kérhetõ:
– szerkesztõi tevékenységre (szerkesztõk díja, szedés, tördelés, korrektúra),
– nyomdai munkálatokra, elõállításhoz szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy).
Tervezett keret (2. és 3. altémára): 25 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2112

4. Szakmai programokra
A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban idõszerû szakmai programok meg-

szervezését, lebonyolítását.
A pályázatokhoz részletes programot kell csatolni. Elõnyben részesülnek azok a pályázók,

ahol több könyvtártípus összefogása érvényesül.
4.1. Pályázatot nyújthatnak be a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak a

lakosság internet- és elektronikus szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tan-
folyamokra. A pályázathoz csatolni kell a tanfolyam tematikáját. Elõnyben részesülnek azok a
könyvtárak, ahol már korábban is szerveztek ilyen képzéseket.

4.2. A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak pályázatot nyújthatnak be a
gyermekek érzelmi intelligenciájának, kreativitásának fejlesztésére tervezett – irodalomközpontú –
programokra.
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A pályázathoz csatolni kell:
a) a programtól várt eredmények bemutatását,
b) a program folyamatossága és komplexitása, valamint a megfelelõ szakmai háttér leírását.
4.3. Pályázni lehet olyan szakmai továbbképzés megszervezését, amely a minõségbiztosítás

gyakorlati bevezetésére, a szakma korszerû ismereteinek átadására irányul. Elsõsorban a minõség-
biztosítási képzésen részt vett könyvtárosok gyakorlati tréningjére pályázhatnak könyvtárak, szak-
mai szervezetek és felsõfokú könyvtárosképzõ intézetek.

Támogatás kérhetõ az altéma egyes pontjainál:
– megbízási díjra és annak járulékára,
– útiköltségre,
– tanfolyamköltségekre (oktatási segédanyag, terembérlet, eszközhasználat, szervezett

étkezés, szállásköltség),
– a gyerekprogram szakmai költségeire (foglalkozások anyagai, jutalomtárgyak, könyvek).
Tervezett keret: 30 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2104

5. Könyvtári rendezvényekre, kiállításokra
A pályázat célja olyan országos, regionális és több településen megtartott megyei ren-

dezvények megszervezésének támogatása, ahol a szakma eredményeinek mások számára történõ
színvonalas bemutatása széles körû kapcsolatteremtõ szándékkal érvényesül.

A kollégium támogatásával segíti az uniós és csatlakozó nemzetek kulturális sokszínûségét
megismertetõ kezdeményezéseket.

Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik más forrásokat is be tudnak vonni a programok
megvalósításába.

Pályázhatnak országos szakmai szervezetek, az ODR szolgáltató könyvtárai.
Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és annak járulékára,
– útiköltségre,
– dokumentációs költségre,
– propagandaköltségre.
Tervezett keret: 35 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2108

6. Intézményi akkreditációra
Pályázatot nyújthatnak be azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak,

amelyek felnõttképzést folytatnak és intézményeiket akkreditáltatni szeretnék a 48/2001. (XII. 29.)
OM rendeletben foglaltak alapján. A támogatás – a 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet szerint –
kizárólag az akkreditációs díjra fordítható, így maximum 400 ezer Ft lehet.

Sikertelenség esetén a támogatást vissza kell fizetni.
Amennyiben az intézmény az akkreditációs tanúsítványt nem kapja meg, a támogatást vissza

kell fizetnie.
Tervezett keret: 5 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2141
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7. Elektronikus kommunikációra – digitális kultúrára
Pályázni lehet webes szolgáltatások kialakítására, új adatbázisok, információs szolgáltatások

létrehozásával. (Ez nem lehet dokumentumok katalogizálása). A szolgáltatást legalább két évig
elérhetõvé kell tenni a weben.

Pályázatot nyújthatnak be:
Könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények.
Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és annak járulékára,
– szakmai anyagokra (a szolgáltatás elõállításához szükséges papír, festékkazetta, floppy).
Szoftverek beszerzését a kollégium nem támogatja.
Tervezett költség: 5 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2122

8. Szakmai eszközfejlesztésre, korszerûsítésre
Ebben a témakörben szereplõ valamennyi pályázathoz csatolni kell a fenntartó

kötelezettségvállalását az elõírt önrészrõl és egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett
eszközt a könyvtárban helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközrõl mellékelni kell ter-
mékismertetõt és árajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet.

8.1. Ellátórendszert mûködtetõ (kistelepülésen letéti állományt biztosító) nyilvános könyvtári
jegyzéken szereplõ közkönyvtárak pályázhatnak új gépkocsi beszerzésére a vételár 50%-áig, de
maximum 2 millió Ft-ig.

A pályázatban nevesíteni kell azokat a településeket, amelyek rendszeres ellátásban ré-
szesülnek.

8.2. Fénymásoló gépre pályázhatnak nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ területi munka-
helyi könyvtárak, az ötezer lakos alatti városok könyvtárai, községi könyvtárak, valamint az orszá-
gos szakmai szervezetek. A támogatás mértéke a gép árának maximum 50%-a, de legfeljebb
300 ezer Ft lehet.

8.3. CD-íróra, DVD-lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, nyomtatóra pályázhatnak a nyil-
vános könyvtári jegyzéken szereplõ városi és fõiskolai könyvtárak. A támogatás az eszközök árának
maximum 50%-a lehet. Egy pályázó legfeljebb két eszközre pályázhat, maximum 250 000 Ft ér-
tékben.

Az altéma egyes pontjainál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Tervezett költség: 75 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2105

9. A fogyatékkal élõk könyvtári szolgáltatásának támogatására
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ könyvtárak pályázhatnak olyan dokumentumok

(hangoskönyv, öregbetûs könyvek), eszközök (nagyító, olvasóléc, kerekesszék stb.) költségeire,
amelyek a fogyatékosok könyvtári ellátását javítják. A támogatás a pályázat költségeinek maximum
50%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft lehet.

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Tervezett költség: 10 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2142
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10. Nemzetközi kapcsolatokra
10.1. Hazai és határon túli könyvtárak együttesen pályázhatnak a határon túli könyvtárakban

lévõ, a magyar kulturális örökség részét képezõ dokumentumállomány elektronikus feldolgozására.
A pályázatot azoknak a magyarországi könyvtáraknak kell – részletes szakmai programterv kidol-
gozásával – benyújtania, amelyek koordinálják a szakmai programot. Elõnyben részesülnek azok,
akik egy megkezdett munka befejezésére pályáznak.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és annak járulékára,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– szervezett étkeztetésre,
– a feldolgozó munkához szükséges anyagköltségre.
10.2. Hazai könyvtárak, könyvtárosképzõ intézmények pályázhatnak – mindkét fél nyi-

latkozatával alátámasztott – nemzetközi együttmûködésen alapuló könyvtár-szakmai program
lebonyolítására. A támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai
könyvtárügyben felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, elektronikus doku-
mentum, internet), amely elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és annak járulékára,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– szervezett étkeztetésre,
– a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta,

floppy).
A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!
Tervezett költség: 15 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2103

11. Állománybõvítésre
A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelten fontosnak tartja a lakosság tájékozódási, olvasási

lehetõségeinek támogatását a nyilvános könyvtári rendszer könyvállományának bõvítésével.
A program elsõ lépéseként a 2003. évben a 10 ezer lakos feletti városok nyilvános könyvtári

jegyzéken szereplõ önkormányzati fenntartású könyvtárai nyújthatnak be pályázatot állományuk
bõvítésére.

A pályázat teljes költsége legfeljebb 400 ezer Ft lehet, amelynek 30%-át önrészként a
pályázónak kell vállalnia, a támogatási összeg maximum 280 000 Ft.

A pályázathoz csatolni kell a fenntartó önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a teljes költség
30%-a a könyvtár rendelkezésére áll a költségvetésben tervezett állománygyarapítási kereten felül,
valamint hogy a könyvtár a dokumentumok beszerzése után az áfát visszaigényli-e.

A pályázathoz csatolni kell a könyvtár 2002. évi statisztikai jelentésében szereplõ forgalmi
adatait:

– egy lakosra jutó beszerzési keretet (lakos/Ft),
– egy kölcsönzõre jutó kölcsönzött kötetet (kölcsönzõ/kölcsönzött kötet),
– a település lakosainak számát.
Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.

Altéma kódszáma: 2110
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A pályázatok

2003. április 3-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati
témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve
az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvény-
telenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gaz-
dasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázó-
nak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabály-
ban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben
az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz
csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA hon-
lapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca
20–22.) Adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével –
az NKA Igazgatóságától.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
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fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján
– a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás
terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a
döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés
nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM DÖNTÉSE
AZ EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL

A Zenei Szakmai Kollégium 2003. január 13-án ülést tartott. Erre az idõpontra 2 pályázat
érkezett be, amelyeknek elbírálása során a pályázatoknak 9 000 000 forint vissza nem térítendõ
támogatást ítélt meg a kollégium.

Támogatott pályázó és pályázat Megítélt összeg

Filharmónia Budapest és Felsõ-Dunántúl 
Koncertszervezõ és Rendezõ Kht. (Budapest)
Best of London – Nagy-Britannia leghíresebb kórusának 
és kamarazenekarának vendégszereplésére 4 000 000 Ft
Évadzáró hangversenyekre: a Szentpétervári Szimfonikus Zenekar 
és a Fülöp-szigetek Filharmonikus Zenekarának vendégszereplésére 5 000 000 Ft

Összesen: 9 000 000 Ft

Ittzés Mihály s. k.,
a Zenei Szakmai Kollégium elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ
A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PERIODIKA-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Múzeumi Szakmai Kollégium 2003. február 18-án elbírálta a 2003. január 20-i beérkezési
határnapra kiírt periodika-pályázatát. Erre az idõpontra 66 pályázat érkezett be, amelyeknek
elbírálása során 3 pályázat érvénytelennek bizonyult. A kollégium 53 pályázatnak 44 150 000 forin-
tot ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként a periodikák 2003. évi megjelentetésére.

Pályázók és támogatott periodikák Megítélt összeg

Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc)
A Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis 
20. számának megjelentetésére 400 000 Ft
A Bakony Természettudományi Kutatásának Eredményei címû periodika 
27. számának megjelentetésére 300 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet (Kecskemét)
A Cumania címû periodika 19. kötetének megjelentetésére 900 000 Ft

Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (Békéscsaba)
A Békés Megyei Múzeumok közleményei 24–25., összevont kötetének 
megjelentetésére 800 000 Ft
A Natura Bekesiensis címû periodika 5. számának megjelentetésére 500 000 Ft

BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (Budapest)
A Tûzoltó Múzeum címû periodika IV. kötetének megjelentetésére 600 000 Ft

Budapesti Történeti Múzeum (Budapest)
A Budapest Régiségei címû periodika 37. kötetének megjelentetésére 800 000 Ft

Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány (Rudabánya)
Az Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 30. számának 
megjelentetésére 200 000 Ft

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága (Székesfehérvár)
Az Alba Regia címû periodika XXXII. kötetének megjelentetésére 700 000 Ft

Gödöllõi Városi Múzeum (Gödöllõ)
A Gödöllõi Múzeumi Füzetek címû periodika V. számának megjelentetésére 300 000 Ft

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (Gyõr)
Az Arrabona címû periodika 41. kötetének megjelentetésére 900 000 Ft
A Hansági Múzeum Évkönyve címû periodika III. számának megjelentetésére 150 000 Ft
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Haáz Rezsõ Múzeum (Székelyudvarhely)
Az Isis címû Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 
3. számának megjelentetésére 700 000 Ft

Herman Ottó Múzeum – 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (Miskolc)
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLII. kötetének megjelentetésére 1 000 000 Ft

Heves Megyei Múzeumi Szervezet (Eger)
Az Agria címû periodika XXXIX. számú kötetének megjelentetésére 800 000 Ft
A Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 27. kötetének megjelentetésére 700 000 Ft

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
A Hadtörténeti Múzeum Értesítõje címû periodika 
6. számának megjelentetésére 800 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szolnok)
A Tiszazugi Füzetek címû periodika VII. számának megjelentetésére 300 000 Ft
A Múzeumi Levelek címû periodika 78–79., összevont számának 
megjelentetésére 400 000 Ft
A Tisicum címû periodika XIII. kötetének megjelentetésére 750 000 Ft

Komárom-Esztergom Megye Múzeumainak Igazgatósága (Tata)
A Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei címû periodika 
10. kötetének megjelentetésére 700 000 Ft
A Tudományos Füzetek címû periodika 7. számának megjelentetésére 400 000 Ft

Közlekedési Múzeum (Budapest)
A Közlekedési Múzeum Évkönyve címû periodika 
XIII. számának megjelentetésére 2 000 000 Ft

Magyar Mezõgazdasági Múzeum (Budapest)
A Magyar Mezõgazdasági Múzeum Közleményei 
2001–2002. címû periodika 2003. évben történõ megjelentetésére 900 000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
A Múzeumi Hírlevél 2003. évben megjelenõ 11 számának megjelentetésére* 1 500 000 Ft

Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány (Zalaegerszeg)
A Magyar Olajipari Múzeum Közleményei címû periodika 
17. kötetének megjelentetésére 500 000 Ft

Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest)
A Folia Entomologica Hungarica címû periodika 
64. kötetének megjelentetésére 1 800 000 Ft
A Studia Botanica Hungarica címû periodika 34. kötetének megjelentetésére 600 000 Ft
A Fragmenta Palaeontologica Hungarica címû periodika 
21. kötetének megjelentetésére 1 000 000 Ft
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Az Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici
címû periodika 95. kötetének megjelentetésére 2 500 000 Ft

Magyar Vegyészeti Múzeum Alapítvány (Várpalota)
A Magyar Vegyészeti Múzeum Kiadványai címû 26. kötetének 
megjelentetésére 300 000 Ft
A Magyar Vegyészeti Múzeum Kiadványai címû periodika 27. kötetének 
megjelentetésére 300 000 Ft

Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma
(Szeged)
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Historica 6. számának 
megjelentetésére 700 000 Ft
A Múzeumi Füzetek címû periodika 6. számának megjelentetésére 200 000 Ft
A Makói História címû folyóirat 4 számának megjelentetésére 300 000 Ft
A Múzeumi Mûhely címû periodika II. számának megjelentetésére 400 000 Ft
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica IX. kötetének
megjelentetésére 1 500 000 Ft

Néprajzi Múzeum (Budapest)
A Tabula címû néprajzi és antropológiai tudományos periodika 
2 számának megjelentetésére* 800 000 Ft
A Néprajzi Értesítõ címû periodika LXXXV. kötetének megjelentetésére* 1 200 000 Ft

Nógrád Megyei Múzeum (Salgótarján)
A Nógrád Megyei Múzeumi Évkönyv 27. kötetének megjelentetésére 750 000 Ft

Országos Mûszaki Múzeum (Budapest)
Az Öntödei Múzeumi Füzetek 11. és 12. számainak 
2003. évben történõ megjelentetésére* 300 000 Ft

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)
A Studia Comitatensia (Tanulmányok Pest megye múzeumaiból) 
címû évkönyv 28–29. kötetének megjelentetésére 2 000 000 Ft

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár)
A Natura Somogyiensis címû periodika 5. számának megjelentetésére 400 000 Ft

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
A Ház és Ember címû periodika 16. kötetének megjelentetésére* 1 300 000 Ft
A Téka címû periodika 2003. évi 1. és 2. számának megjelentetésére* 400 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága (Nyíregyháza)
A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 
XLV. kötetének megjelentetésére 1 000 000 Ft

Szántó Kovács János Regionális Múzeum (Orosháza)
A Szántó Kovács János Múzeum évkönyve VI. kötetének megjelentetésére 300 000 Ft
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Szépmûvészeti Múzeum (Budapest)
A Bulletin címû periodika 96., 97. és 98. számainak megjelentetésére 5 000 000 Ft

Textilmúzeum Alapítvány (Budapest)
A Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum évkönyve 
XI. számának megjelentetésére 400 000 Ft

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely)
Savaria – a Vas Megyei Múzeumok értesítõje 27. kötetének megjelentetésére 800 000 Ft

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém)
A Pápai Múzeumi Értesítõ címû periodika 8–9., összevont számának 
megjelentetésére 500 000 Ft

Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárd)
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum évkönyve 
XXV. kötetének megjelentetésére 800 000 Ft

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága (Zalaegerszeg)
A Zalai Múzeum címû periodika 12. kötetének megjelentetésére 800 000 Ft

Összesen: 44 150 000 Ft

Bencze Géza s. k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget

kiküszöbölendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Könyvtári Szakmai Kollégium 2003. február 25-én elbírálta a 2003. január 20-i beérkezési
határnapra kiírt meghívásos folyóirat-pályázatát. Erre az idõpontra 5 pályázat érkezett be, ame-
lyeknek elbírálása során a kollégium 14 800 000 forintot ítélt meg vissza nem térítendõ támo-
gatásként a meghívott folyóiratok 2003. évi megjelentetésére.

Támogatott lapok Megítélt összeg

Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás 2 800 000 Ft
Könyvtári Levelezõ/Lap 4 000 000 Ft
Könyv és Nevelés 1 500 000 Ft
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 3 500 000 Ft
Könyvtári Figyelõ 3 000 000 Ft

Összesen: 14 800 000 Ft

Ramháb Mária s. k.,
a Könyvtári Szakmai Kollégium elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ
A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT- ÉS PERIODIKA-PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium 2003. február 20-án elbírálta a 2003. február 3-i
beérkezési határnapra kiírt folyóirat-pályázatát. Erre az idõpontra 8 pályázat érkezett be, ame-
lyeknek elbírálása során a kollégium 8 folyóiratnak 26 000 000 forintot ítélt meg vissza nem térí-
tendõ támogatásként a lapok 2003. évi megjelentetésére.

Támogatott lapok Megítélt összeg

Operaélet 500 000 Ft
Criticai Lapok 500 000 Ft
Zene-Zene-Tánc 4 000 000 Ft
Táncmûvészet 10 000 000 Ft
Táncmámor 700 000 Ft
Színház 3 300 000 Ft
Ellenfény 6 000 000 Ft
Zsöllye 1 000 000 Ft

Összesen: 26 000 000 Ft

Lõrincz Katalin s. k.,
a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI

Kollégium Beadási határnap

Mozgókép április 10.

Könyvtár április 23.

Népmûvészet–Tánc május 29.

Zene (orgonarestaurálás, hangszertervezés) szeptember 15.
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Pályázó!

Pályázati tájékoztatónkkal szeretnénk önnek segítségére lenni, ezért kérjük, hogy a pályázati
adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást és a pályázati tájékoztatónkat szíveskedjen figyelmesen
elolvasni a pályázatának sikere érdekében.

A pályázati adatlap kitöltésének hiányossága, illetve az elõírt mellékletek csatolásának
elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amit feltétlenül szeretnénk elkerülni,
de ez csak a tisztelt pályázó közremûködésével lehetséges.

A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók:
1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága által 2003. évre kiadott

pályázati adatlapon és csak postai úton lehet. A pályázati adatlapot, továbbá egyes pályázatoknál a
betétlapot és a csatolandó mellékleteket is egy-egy példányban, írógéppel vagy nyomtatott betûkkel
– olvashatóan – kell kitölteni.

2. Minden pályázati témára (ld. a pályázati felhívást) külön pályázati adatlapot kell kitölteni.
3. Kérjük, hogy az adatlapot áttanulmányozni és minden pontját megfelelõen kitölteni, az

elõírt mellékleteket pedig becsatolni szíveskedjen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az általánosan
kötelezõ mellékleteken kívül a pályázati felhívásban esetenként elõírt további mellékletek is a
pályázat szerves részét képezik.

Külön felhívjuk figyelmét az adatlap 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8., 1.10., 2.1., 2.2., 2.3.,
2.5., 3.1., 3.3., 4.1.1., 4.1.2., 4.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 6., 6.6., 7.1., 7.2. és
10. pontjaira (az adatlapon bekeretezve jelölve), amelyek kitöltésének, illetve az elõírt kötelezõ
mellékletek hiányossága/hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minõsül.

4. Pályázó csak természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság lehet. (Lásd: pályázati adatlap 1.7.)

5. Magánszemélynek személyi jövedelemadó-köteles támogatás (pl. alkotói támogatás)
igénylése esetén, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföl-
di székhelyû jogi és magánszemély pályázónak minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell
felkérnie. A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Hazai jogi személy pályázó lebonyolítót általában nem vehet igénybe, kivéve a részben önál-
lóan gazdálkodó költségvetési szervet, amelynek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

6. A magánszemélynek, ha nincs pénzügyi lebonyolítója, és az általa igényelt támogatásra
nem az 5. pont vonatkozik (nem személyi juttatásra kap támogatást), közvetlenül csak külön e célra
nyitott, elkülönített bankszámlára történhet átutalás. Az elkülönített számla számát és az errõl
szóló banki igazolást az adatlaphoz csatolni kell.

7. Az adatlap 7.1. pontjánál jogi dokumentációként az egyes pályázónak, lebonyolítós
pályázó esetén a lebonyolítónak is a következõ alapdokumentumokat kell feltüntetni és a
pályázathoz mellékelni:

– költségvetési intézmény – az alapító okirat másolatát (az NKA honlapján a Pályázatok –
Intézmények listája menüpont alatt felsorolt költségvetési intézmények alapító okiratát – amenny-
iben azt a 2002. év folyamán támogatott pályázatához már beküldte – csak változás esetén kell mel-
lékeni!), 30 napon belül kiállított hiteles aláírási címpéldányt (8. pont),
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– egyesület, párt, szakszervezet, köztestület, (köz)alapítvány, egyházi intézmény, egyéb jogi
személyiségû nonprofit szervezet – az érvényes alapító okirat (alapszabály) másolatát, 30 napon
belül kiállított bírósági számítógépes kivonatot (az illetékes bíróságon szerezhetõ be), és az
aláírási címpéldány másolatát (8. pont), egyház, egyház önálló szervezete (szerzetesi szervezet
stb.) – a 30 napon belül kiállított bírósági számítógépes kivonatot és az aláírási címpéldány
másolatát (8. pont),

– közhasznú társaság (kht.), gazdasági társaság [közös vállalat, korlátolt felelõsségû társaság
(kft.), részvénytársaság (rt.), közkereseti társaság (kkt.), betéti társaság (bt.)], szövetkezet, állami
vállalat, egyéb vállalat, egyéni cég, egyesülés, egyéb jogi személyiségû vállalkozás – 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldány másolatát (8. pont),

– egyéni vállalkozók a vállalkozói igazolványról 30 napon belül kiállított hatósági
bizonyítványt,

– határon túli jogi személynek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társasági formában
mûködõ pályázónak az alapító okirat (alapszabály) másolatát, valamint a pályázó létezését iga-
zoló, a helyi hatóság (pl.: bíróság, kamara) által kiállított hiteles okiratot, továbbá az aláírási cím-
példány másolatát (8. pont) és ezek magyar fordítását.

8. Aláírási címpéldányként elfogadunk bank, illetve közjegyzõ által kiállított aláírási cím-
példányt, banki igazolást, kincstári aláírás-bejelentõt.

9. Azok a pályázók (lebonyolítók), akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben
már volt támogatott pályázata (lásd: pályázati adatlap 8.1. pont) és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt (lásd: pályázati adatlap 8.2.), a jogi dokumentáció ismételt becsatolása
alól mentesülnek.

10. Az adatlap 5.1.2. pontjánál a fedezetül felajánlott biztosítékokat kell konkrétan megjelöl-
ni, mint pl. költségvetési intézmények esetén a felügyeleti szerv kezességvállalása; vállalkozás és
magánszemélyek esetén bankgarancia.

11. A pályázókkal/lebonyolítókkal a pályázati kiírásban foglalt cél megvalósítására, illetve a
támogatás összegének folyósítására az NKA Igazgatósága szerzõdést köt. A támogatás szerzõdés
szerinti felhasználását a pályázatot kiíró szakmai kollégium (a miniszteri keret esetében az NKA
Bizottságának elnöke) és az Igazgatóság együttesen ellenõrzi.

12. A támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra
(a 13. pontban foglalt kivétellel), alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél javára
nem ruházható át.

13. A támogatás terhére – ha a pályázati felhívás vagy a pályázóval kötött szerzõdés másként
nem rendelkezik – fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (rezsire) a pályázó vagy a lebonyolító – a
pályázóval történõ megállapodás alapján – legfeljebb a jóváhagyott támogatási összeg 5%-át ter-
vezheti, illetve számolhatja el átalányként.

Ügyfélszolgálatunk hétfõtõl csütörtökig 9 órától 15 óráig, pénteken 9 órától 12 óráig tele-
fonon ad felvilágosítást. Telefon: 351-5461/141-es mellék.

Ügyfélszolgálatunk hétfõtõl-csütörtökig 9 órától 15 óráig,
pénteken 9 órától 12 óráig telefonon ad felvilágosítást.

Telefon: 351-5461/141-es mellék

· Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága ·
Cím: H-1062 Budapest, Bajza u. 32. Tel.: 351-5461 Fax: 342-8703, e-mail: igazgatosag@nka.hu

http:// www.nka.hu
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