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AA  NNÉÉPPMMÛÛVVÉÉSSZZEETTII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
MMEEGGHHÍÍVVÁÁSSOOSS  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTAA

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja

a FFoollkkllóórrffeesszzttiivváállookk  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  SSzzöövveettssééggéétt  ((CC..II..OO..FF..FF..  HHuunnggaarryy))
a 2004. augusztus 12–22. között megrendezésre kerülõ

Folkloriada

magyarországi elõkészítésének és programjainak megvalósítása támogatására.

A megpályázható összeg: 5500  000000  000000  Ft.

TTáámmooggaattááss  kkéérrhheettõõ::
– tiszteletdíjra, megbízási díjra és annak járulékaira,
– reklám- és propagandaköltségekre,
– útiköltségre,
– szállítási költségekre,
– bérleti díjakra (helyiség, hang-fénytechnika, színpad, színpadtetõ, díszlet, jelmez, székek,

padok, asztalok, sátrak).
A pályázathoz csatolni kell a programok részletes leírását, a teljes program részletes költ-

ségvetését, valamint azok programonkénti bontását.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11990077

A pályázat

2004. február 28-ig

beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapot
pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságren-
di minõsítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el.
A feltételeket nem teljesítõ pályázat érvénytelen!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázó figyelmét, hogy 2004-ben a pályázónak a pályázat
beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt
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követelmények szerint. Ha a pályázónak a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt
támogatott pályázata, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesül.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról
(www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.). Az
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,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el
átalányként a támogatás terhére.

A pályázatot a kollégium a 2004. március 25-i ülésén bírálja el. A végleges döntésrõl további,
legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

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.

Népmûvészeti Szakmai Kollégium

A pályázó a fenti kiírásról értesítést kapott. A felhívást tájékoztatásként közöljük. (A szerk.)
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AA  ZZEENNEEII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
MMEEGGHHÍÍVVÁÁSSOOSS  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTAA

Magyarországnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása méltó megünneplésére a Zenei
Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet

a Strém Koncert Kft. részére,
a Londoni Filharmónia Zenekar

2004. április 13-i,
a Kongresszusi Központban
megrendezendõ koncertjére.

Pályázni a fellépõ mûvészek honoráriumára lehet.
A megpályázható támogatás összege 3 millió Ft.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11443344

A pályázat

2004. március 1-jéig beérkezõen

nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapot
pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságren-
di minõsítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk le.
A feltételeket nem teljesítõ pályázat érvénytelen!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázó figyelmét, hogy 2004-ben a pályázónak a pályázat
beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt
követelmények szerint. Ha a pályázónak a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál a 2004. évben már volt
támogatott pályázata, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesül.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról
(www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.). Az
adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.
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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,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el
átalányként a támogatás terhére.

A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 10 napon belül bírálja el. A végleges
döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni
nem lehet.

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.

Zenei Szakmai Kollégium

A pályázó a fenti kiírásról értesítést kapott. A felhívást tájékoztatásként közöljük. (A szerk.)
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AA  LLEEVVÉÉLLTTÁÁRRII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA
AAZZ  11999955..  ÉÉVVII  LLXXVVII..  TTÖÖRRVVÉÉNNYY
3344//AA..  §§--AA  ((11))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSÉÉBBEENN  FFOOGGLLAALLTTAAKK  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSÁÁRRAA

A kollégium pályázatot hirdet magyarországi közlevéltárak, valamint a nyilvános magán-
levéltárak bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/A. §-a
(1) bekezdésében meghatározott, a vveesszzééllyyeezztteetteetttt  áállllaappoottúú  lleevvééllttáárrii  aannyyaagg  mmeeggmmeennttéésséétt  sszzoollggáállóó
ffeellaaddaattookk  elvégzésének, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai és technikai feltételek
megteremtésének 2004. évi támogatására.

Pályázni az alábbi feladatokra, szakmai programokra és eszközcsoportokra lehet:

11..  MMiikkrrooffiillmmeezzééss  eellõõkkéésszzííttéésséérree

Elsõsorban XX. századi irategyüttesek rendezésére, átselejtezésére és mikrofilmezésére történõ
elõkészítésére.

Támogatás kérhetõ:
– honoráriumra és járulékaira.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22223388

22..  MMiikkrrooffiillmmeezztteettééssrree

A vonatkozó elõírásoknak megfelelõen elõkészített irategyüttesek mikrofilmeztetésére,
valamint biztonsági célú másolatokról kutatási célú másolatok készítésére.

A pályázathoz mellékelni kell a mikrofilmezõ mûhely nyilatkozatát, mely szerint a pályázatban
megjelölt iratok mikrofilmezését, illetve a mikrofilmek másolását 2005. június 30-ig elvégzi.

Támogatási kérhetõ:
– mikrofilmeztetésre.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22223399

33..  RReessttaauurráálláássrraa

Megrongálódott, pusztulásnak indult iratok, irategyüttesek restaurálására.
A pályázathoz mellékelni kell a restaurálómûhely nyilatkozatát, mely szerint a pályázatban

megjelölt iratok restaurálását 2005. június 30-ig elvégzi.
Támogatás kérhetõ:
– restaurálásra.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22221111
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44..  RRaakkttáárrii  eesszzkköözzöökk  ééss  bbeerreennddeezzéésseekk  bbeesszzeerrzzéésséérree

A levéltári anyag tárolásához, fizikai állapotának megóvásához szükséges eszközök be-
szerzésére.

Támogatás kérhetõ:
– savmentes irattároló dobozokra,
– mikrofilmek, tervrajzok, térképek és restaurált iratok tárolásához speciális szekrényekre,
– raktári állványzatra (ideértve az állványzat összeállításának költségeit is),
– raktári takarítógépre.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22220055

55..  RReepprrooggrrááffiiaaii  eesszzkköözzöökk  bbeesszzeerrzzéésséérree

Tájékoztatási, valamint kutatási célú másolatok készítéséhez szükséges reprográfiai eszközök
beszerzésére.

Támogatás kérhetõ:
– fénymásolóra,
– olvasó-másológépre,
– digitális fényképezõgépre.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22220055

66..  RReessttaauurráálláásshhoozz  ééss  mmiikkrrooffiillmmeezzéésshheezz  sszzüükkssééggeess  ggééppeekk,,  
mmûûsszzeerreekk  ééss  nnyyeerrssaannyyaaggookk  bbeesszzeerrzzéésséérree

Iratvédelmi (restauráló, mikrofilmezõ) mûhelyek kapacitásának jobb kihasználását és bõvítését,
valamint új iratvédelmi mûhelyek kialakítását segítõ beszerzésekre.

Új restauráló vagy mikrofilmezõ mûhely kialakítása esetén a pályázathoz mellékelni kell a le-
véltár fenntartójának arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a mûhely céljára alkalmas helyiségek
kialakítását, valamint a mûhely tervezett kapacitásához szükséges szakszemélyzet biztosítását és a
mûhely további folyamatos mûködtetését is vállalja.

Támogatás kérhetõ:
– az iratok restaurálásához és mikrofilmezéséhez szükséges nyersanyagok és vegyszerek vásár-

lására,
– mikrofilmezõ és restaurálógép és mûszerpark beszerzésére és üzembe helyezésére.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22220055

A pályázatok

2004. március 22-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve,
illetve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a támogatások nagyságrendi minõsítéséhez,
illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ
pályázatok érvénytelenek!

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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi
pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adat-
laphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnál a 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról
(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,
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 felülbírálatát
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.

Levéltári Szakmai Kollégium
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AA  KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII
FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A programot 2004. évben meg kell kezdeni, és legkésõbb 2005. június 30-ig meg kell valósítani.
A pályázati adatlapon a program pontos kezdõ és befejezési idõpontját kell feltüntetni.

A kollégium kiemelten támogatja:
• az európai uniós csatlakozással kapcsolatos programokat,
• a könyvtári szolgáltatások korszerûsítését,
• a kistelepülésen élõk könyvtári ellátásának javítását,
• a könyvtári szolgáltatások igénybevételének mérését, elemzését.

A kollégium kiemelt fontosságúnak tartja a különbözõ könyvtárak, könyvtártípusok
együttmûködésével létrejövõ projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályáza-
tok elõnyben részesülnek.

SSzzaakkmmaaii  iinnnnoovváácciióó  ––  sszzaakkmmaaii  eerrõõffoorrrráássookk

11..  KKöönnyyvvttáárrii  iinnnnoovváácciióóss  pprroojjeekktteekkrree

A kollégium ösztönzi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által meghirdetett könyvtári stratégiai terv megvalósításában, illetve új szolgáltatások kidolgozásában
a könyvtárosok széles körû szakmai tapasztalataira építve.

Témajavaslatok: 
– a felsõoktatási intézmények könyvtári hálózati modellje,
– a felsõoktatási intézmények tananyagaihoz való hozzáférés javítása,
– a kistelepülésen élõk könyvtári ellátásának korszerûsítése,
– a cigány lakosság könyvtárhasználati lehetõségeinek bõvítése.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait,
b) a pályázóval 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:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD),
– utazási költségre,
– szállásköltségre.
AA  ppáállyyáázzóó  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggkkööllttssééggggeell  eeggyyüütttt  rreezzssiikkööllttssééggeett  nneemm  sszzáámmoollhhaatt  eell..
Tervezett keret: 5 millió Ft

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22113399
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22..  KKöönnyyvvttáárrsszzaakkmmaaii  kkiiaaddvváánnyyookk  eellõõkkéésszzííttéésséérree

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok kéz-
iratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus formában. Elõnyben részesülnek a különbözõ
könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani kiadványok, a helyismereti Ki kicsoda?-összeállítások.

A pályázathoz csatolni kell:
A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.
Pályázatot nyújthatnak be:
Könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy).
AA  ppáállyyáázzóó  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggkkööllttssééggggeell  eeggyyüütttt  rreezzssiikkööllttssééggeett  nneemm  sszzáámmoollhhaatt  eell..

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22114400

33..  KKöönnyyvvttáárrsszzaakkmmaaii  kkiiaaddvváánnyyookk  mmeeggjjeelleenntteettéésséérree

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok
nyomtatott vagy elektronikus formában történõ megjelentetésére. Elõnyben részesülnek a különbözõ
könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani kiadványok, a helyismereti Ki kicsoda?-összeállítások.

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:
Hagyományos kiadvány költségeire
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

annak járulékai vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra;

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás).
Elektronikus kiadvány költségeire
– szerzõi honorárium és annak járulékai (írói, képek/fotók),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
= kódolás (HTML-nyelvre),
= korrektúra,
= adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
= publikáció megjelentetése (szolgáltatás).

Tervezett keret a 2. és 3. altémára: 30 millió Ft.
AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22111122
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44..  SSzzaakkmmaaii  pprrooggrraammookkrraa

A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban idõszerû szakmai programok megszervezését
és lebonyolítását.

A pályázathoz részletes programot kell csatolni. Elõnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol
több könyvtár összefogása érvényesül, illetve más forrásokat is bevonnak.

44..11..  Pályázatot nyújthatnak be a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak a
lakosság internet- és elektronikus szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tanfolyamokra.
Elõnyben részesülnek azok a könyvtárak, ahol már évek óta szerveznek ilyen képzéseket, így a lakosság
igénye folyamatos.

A pályázathoz csatolni kell: a tanfolyam részletes tematikáját.
44..22..  A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak

pályázatot nyújthatnak be a cigány gyermek és felnõtt lakosság számára szervezett olvasásnépsze-
rûsítõ vagy közhasznú információk igénybevételét növelõ programokra.

44..33..  Kistérségi központok könyvtárai a 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet értelmében
pályázhatnak olyan programsorozat megszervezésére, amely segítséget nyújt a lakosság egyes célcso-
portjainak (pl.: vállalkozók, pedagógusok, ifjúság) az európai uniós tagság lehetõségeinek megis-
merésére.

Támogatás kérhetõ az altéma egyes pontjainál:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– utazási költségre,
– tanfolyamköltségekre (oktatási segédanyag, terembérlet, eszközhasználat, csoportos étkezés,

szállásköltség),
– a gyermek- és felnõttprogramok szakmai költségeire (foglalkozások anyagai, jutalomtárgyak,

jutalomkönyvek).
Tervezett keret: 35 millió Ft.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22110044

55..  KKöönnyyvvttáárrii  rreennddeezzvvéénnyyeekkrree,,  kkiiáállllííttáássookkrraa

A pályázat célja olyan országos, regionális és több településen megtartott megyei rendezvények
megszervezésének támogatása, ahol a szakma eredményeinek mások számára történõ színvonalas
bemutatása széles körû kapcsolatteremtõ szándékkal érvényesül.

Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik az uniós és csatlakozó országok kulturális sok-
színûségét megismertetõ programot állítanak össze, illetve akik más forrásokat is be tudnak vonni a
megvalósításba.

Pályázatot nyújthatnak be:
Országos szakmai szervezetek, az ODR szolgáltató könyvtárai.
Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– utazási költségre,
– dokumentációs költségre,
– rendezvényköltségre (terembérlet, eszközhasználat),
– propagandaköltségre (meghívó, plakát, szóróanyag).
Tervezett keret: 45 millió Ft.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22110088
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66..  SSzzaakkmmaaii  eesszzkköözzffeejjlleesszzttééssrree,,  kkoorrsszzeerrûûssííttééssrree

Ebben a témakörben szereplõ valamennyi pályázathoz csatolni kell a fenntartó kötelezettségvál-
lalását az elõírt önrészrõl és egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a könyvtár-
ban helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközrõl mellékelni kell termékismertetõt és ár-
ajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet.

66..11..  A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítõ berendezések
beszerzésére pályázhatnak azok a nyilvános könyvtári jegyzékben szereplõ könyvtárak, illetve fenn-
tartóik, amelyek 2002., 2003. évben jelentõs épületbõvítést, -felújítást hajtottak végre, illetve 2004.
évben a bõvítés folyamatban van. A támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 50%-a,
de legfeljebb 1,5 millió Ft lehet.

A pályázathoz csatolni kell a felújítást, bõvítést igazoló dokumentumok másolatait.
66..22..  Fénymásoló gépre pályázhatnak azok a fiókkönyvtárakat mûködtetõ közkönyvtárak, szak-

könyvtárak – kivéve az ODR szakkönyvtárak –, egyházi könyvtárak, illetve fenntartóik, amelyek a
nyilvános könyvtári jegyzéken szerepelnek. A támogatás mértéke a gép vételárának 50%-a, de legfel-
jebb 350 ezer Ft lehet.

66..33..  Fénymásoló gép automatizáló berendezésre – legfeljebb két gép esetében – pályázhatnak
azok az ODR szolgáltató könyvtárak, amelyek havonta legalább 1000 oldal másolatot készítenek.
A támogatás a vételár 50%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft lehet.

66..44..  CD-DVD-íróra, CD-DVD-lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, nyomtatóra pályázhat-
nak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ egyetemi és iskolai könyvtárak. A támogatás – legfel-
jebb két eszközre lehet pályázni – az eszközök árának 50%-a, de legfeljebb 350 ezer Ft lehet.

Az altéma egyes pontjainál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Tervezett keret: 55 millió Ft.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22110055

77..  NNeemmzzeettkköözzii  kkaappccssoollaattookkrraa

77..11..  Hazai és határon túli könyvtárak együttesen pályázhatnak olyan tartalomszolgáltatások
elõállítására (közösen létrehozott közérdekû adatbázis, szolgáltatásismertetõk stb.) – kivéve doku-
mentumok katalogizálása –, amelyek webes szolgáltatásként bárki számára legalább két évig
elérhetõek. A pályázatot azoknak a magyarországi könyvtáraknak kell – részletes szakmai programterv
kidolgozásával – benyújtania, amelyek koordinálják a szakmai programot.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– csoportos étkezésre,
– a szolgáltatás elõállításához szükséges anyagköltségre

(papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD).

77..22..  Hazai könyvtárak, könyvtárosképzõ intézmények pályázhatnak – mindkét fél nyilatkozatá-
val alátámasztott – nemzetközi együttmûködésen alapuló könyvtárszakmai program lebonyolítására.
A támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai könyvtárügyben fel-
használható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, elektronikus dokumentum, internet),
amely elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának.
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Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– csoportos étkezésre,
– a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre

(papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD).
A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!
AA  ppáállyyáázzóó  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggkkööllttssééggggeell  eeggyyüütttt  rreezzssiikkööllttssééggeett  nneemm  sszzáámmoollhhaatt  eell..
Tervezett keret: 15 millió Ft.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22110033

88..  ÁÁlllloommáánnyybbõõvvííttééssrree

A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelten fontosnak tartja a lakosság tájékozódási, olvasási
lehetõségeinek támogatását a nyilvános könyvtári rendszer feltételeinek javításával. 2004-ben a kol-
légium – a program második lépéseként – pályázatot ír ki a kistelepülésen élõ lakosság könyvtári
ellátásának korszerûsítésére.

Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a megyei könyvtárak, amelyek a kistelepülésen élõknek állományt biztosítanak letéti

rendszerben vagy valamilyen ellátási formában, illetve azok a megyei könyvtárak, amelyek megkezdik
ennek a szolgáltatásnak a biztosítását 2004. évben.

A pályázathoz csatolni kell:
Az ellátásban részesülõ települési önkormányzat nyilatkozatát a szolgáltatás igénybevételérõl

vagy az érvényes szolgáltatási szerzõdést.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatásból legalább 60%-ban magyar szerzõk

mûveit szerzi be, valamint olyan korszerû számítógépes adatbázisban tárja fel az állományt, amely
lelõhely szerint webes felületen visszakereshetõ.

A kért támogatás összege ellátandó kistelepülésenként legfeljebb 300 ezer forint, de
összességében nem haladhatja meg a 4 millió forintot megyénként.

Tervezett keret: 65 millió Ft
AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22111100

99..  KKöönnyyvvttáárrii  sszzoollggáállttaattáássookk  mméérréésséérree,,  eelleemmzzéésséérree

A kollégium meghívásos pályázatot ír ki a könyvtári forgalmi adatok (beiratkozott olvasó, láto-
gató, webhasználat, kölcsönzések, a kölcsönzött dokumentumok) átfogó elemzésére, azoknak a
könyvtáraknak az egységes adatszolgáltatására építve, ahol számítógépes adatrögzítés, -feldolgozás
folyik.

PPáállyyáázzaattoott  nnyyúújjtthhaatt  bbee::  aazz  IInnffoorrmmaattiikkaaii  ééss  KKöönnyyvvttáárrii  SSzzöövveettsséégg
A pályázathoz csatolni kell:
a létrehozandó munkacsoport várható összetételét és célkitûzéseit, az elemzés munkafolya-

matának fõbb szempontjait.
Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– utazási költségre,
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– a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy,
CD, DVD).

A pályázat elszámolásához csatolni kell:
nyomtatott vagy elektronikus formában az elemzés, a szakmai összesítés leírását, a kapott ered-

mények dokumentációját.
A támogatás összege: 2 millió Ft

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22113311

A pályázatok

2004. március 24-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve,
illetve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez,
illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ
pályázatok érvénytelenek!

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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi
pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adat-
laphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. 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 jogszabályban
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.
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A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról
(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,
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 felülbírálatát
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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AA  KKÉÉPPZZÕÕMMÛÛVVÉÉSSZZEETTII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004. évre a kortárs magyar
képzõmûvészet hazai, határon túli és nemzetközi eseményeinek, illetve rendezvényeinek támo-
gatására, a mûvészeti és mûvészettörténeti alkotómunka segítésére.

A kollégium kiemelten kezeli az EU-csatlakozással kapcsolatos pályázatokat.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

11..  CCssooppoorrttooss  ééss  eeggyyéénnii  kkiiáállllííttáássookk  mmeeggvvaallóóssííttáássáárraa,,  
vvaallaammiinntt  kkaattaallóógguuss  kkiiaaddáássáárraa

A pályázathoz csatolni kell a kiállítás/kiállítások pontos idõpontjának megjelölésével:
– a pályázó/pályázók munkásságát bemutató referenciaanyagot és képi dokumentációt,
– katalógus kiadása esetén legalább két nyomda árajánlatát,
– a kiállítás/kiállítások helyszínének befogadó nyilatkozatát,
– külföldi kiállítás esetén a meghívólevelet.
Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és azok járulékaira,
– szállításra, installációra,
– propagandaköltségre,
– külföldi kiállítás esetében útiköltségre és a mûvek biztosítási költségére is;
katalógus esetén
– honoráriumra és annak járulékaira (szerzõi, fotózás, fordítói, lektorálási, szerkesztõi, ter-

vezõi),
– nyomdai elõkészítésre (szkennelés, szedés, tördelés, szerkesztés, optimalizálás, korrektúra),
– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,

kötés).
AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11660066

22..  KKééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  aallkkoottóótteelleeppeekk,,  aallkkoottóómmûûhheellyyeekk  ééss  sszziimmppóózziiuummookk  sszzaakkmmaaii  pprroo--
ggrraammjjaaiinnaakk  mmeeggvvaallóóssííttáássáárraa,,  vvaallaammiinntt  ffoottóónn,,  vviiddeeóónn  vvaaggyy  CCDD--nn  ttöörrttéénnõõ  ddookkuummeenn--
ttáálláássáárraa

A pályázathoz csatolni kell a programban részt vevõ mûvészek névsorát.
Támogatás kérhetõ
– a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
– az elõadók tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– utazási, szállítási és szállásköltségre,
– valamint a dokumentáció költségeire.
(A dokumentációra igényelhetõ maximális összeg 200 000 Ft)

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11661166
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33..  NNeemmzzeettkköözzii  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  rreennddeezzvvéénnyyeekk,,  iilllleettvvee  ccsseerreepprrooggrraammookk  mmeegg--
vvaallóóssííttáássáárraa,,  ddookkuummeennttáálláássáárraa

A pályázathoz mellékelni kell a részletes programot és költségvetést, külföldi rendezvény
esetén az érvényes meghívólevelet.

Támogatás kérhetõ
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– szakmai anyagok költségeire,
– szállás- és utazási költségekre,
– szállításra, a mûvek biztosítására,
– részvételi díjra, valamint
– a dokumentálás költségeire.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11660077

A pályázatok

2004. március 29-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve,
illetve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez,
illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ
pályázatok érvénytelenek!

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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi
pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adat-
laphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk, és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.
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Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
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 honlapjáról
(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,
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 felülbírálatát
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.

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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AA  LLEEVVÉÉLLTTÁÁRRII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A kollégium pályázatot hirdet 2004. I. félévére, a magyar történelem levéltári kutatására és az
eredmények közzétételére az alábbi témákban:

11..  LLeevvééllttáárrii  iissmmeerrtteettõõkk,,  sseeggééddlleetteekk  kkéésszzííttéésséérree

Levéltári ismertetõk és a tartalmi feltárást elõsegítõ egyéb segédletek készítése, számítógépre
vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak és levéltárosok.

Támogatás kérhetõ:
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ-programozó)

honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
– futtató program megvételére,
– nyomdai elõkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre:

= szöveg- és képbevitelre, írásra, szkennelésre,
= kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
= képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúrára,

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, kör-
bevágás, csomagolás).

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22223333

22..  HHoonnllaapp  kkéésszzííttéésséérree,,  ffeejjlleesszzttéésséérree  ééss  ffrriissssííttéésséérree

Intézményi közhasznú információk internetes megjelentetésére pályázhatnak közlevéltárak és
nyilvános magánlevéltárak.

Támogatás kérhetõ:
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
– szerzõi jogdíjakra,
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
– szerkesztõi (tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ, programozó) honoráriumra és járulékaira,

vagy számlás kifizetésre,
– program megvételére (szoftver),
– weboldal grafikai tervezésének tiszteletdíjára és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
– szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés),
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
– korrektúrára,
– kódolásra (HTML-nyelv, adatfeltöltés),
– publikáció megjelentetésére (szolgáltatás),
– frissítésre (új HTML, kódolás, adatfeltöltés).

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22222288
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33..  FFoorrrráásskkiiaaddvváánnyyookk  eellõõkkéésszzííttéésséérree

A közgyûjteményekben õrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok
– nyomtatott és elektronikus formában – történõ elõkészítésére pályázhatnak szakirányú
tevékenységet végzõ intézmények, illetve személyek.

Támogatás kérhetõ:
hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra

és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,

CD-n történõ megjelentetés esetén
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra

és járulékaira, vagy számlás kifizetésre.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22223311

44..  FFoorrrráásskkiiaaddvváánnyyookk  kköözzzzééttéétteelléérree

A közgyûjteményekben õrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok –
nyomtatott és elektronikus formában – történõ közzétételére pályázhatnak szakirányú tevékenységet
végzõ intézmények, illetve személyek.

Támogatás kérhetõ:
hagyományos megjelentetés esetén
nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
– szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés),
– kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
– korrektúrára,
– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, kör-

bevágás, csomagolás).

CD-n történõ megjelentetés esetén
– szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés),
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
– korrektúrára,
– gyártási és csomagolási költségre [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltségre

(floppy, CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás].
Támogatást igényelni nyomdaköltségre, CD-sokszorosításra csak a kézirat, illetve master-

lemez beadásával lehet. A pályázathoz nyomdai, illetve nyomtatási árajánlatot mellékelni kell.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22223311
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55..  LLeevvééllttáárrii  rreennddeezzvvéénnyyeekkrree

Nemzetközi, országos, regionális, határon túli szakmai konferenciák, tapasztalatcserék, tovább-
képzések rendezésére pályázhatnak magyar levéltári szakmai szervezetek és levéltárak. Kiemelten
kezeli a Kollégium az EU-s csatlakozással kapcsolatos pályázatokat.

Támogatás kérhetõ:
– útiköltségre,
– szállásköltségre,
– részvételi díj költségére,
– Magyarországon szervezett nemzetközi, vagy országos rendezvények étkezési költségeire.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22220077

66..  ÉÉvvkköönnyyvveekk  ééss  ggyyûûjjtteemméénnyyeess  kköötteetteekk  mmeeggjjeelleenntteettéésséérree

Évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, gyûjtemények, valamint idegen nyelven megjelenõ
reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak levéltárak.

Támogatás kérhetõ:
– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,

kötés, csomagolás).
A pályázathoz mellékelni kell: a lektorált kéziratot, tartalomjegyzéket, nyomdai árajánlatot.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22221122

77..  LLeevvééllttáárrii  aannyyaaggookk  vváássáárrlláássáárraa

Maradandó értékû magánlevéltári anyagok megvásárlása közlevéltárak és nyilvános magán-
levéltárak részére.

Támogatás kérhetõ:
– vásárlásra.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22220099

A pályázatok

2004. április 5-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden
pályázati témához adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve
az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a
költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályáza-
tok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. 

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi
pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adat-
laphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. 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 jogszabályban
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 honlapjáról
(www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap 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,
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 benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

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

Levéltári Szakmai Kollégium
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AA  NNÉÉPPMMÛÛVVÉÉSSZZEETTII  ÉÉSS  TTÁÁNNCCMMÛÛVVÉÉSSZZEETTII  
SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMOOKK  
KKÖÖZZÖÖSS  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Népmûvészeti és a Táncmûvészeti Szakmai Kollégiumok közös pályázatot hirdetnek a 2004.
évben is folyamatosan és magas színvonalon mûködõ, nem  hivatásos, alternatív tánccsoportok és két
évnél nem régebben minõsített néptáncegyüttesek részére, kizárólag repertoárjuk új táncmûvekkel
való bõvítésére.

A pályázathoz csatolni kell:
– a koreográfus szakmai önéletrajzát,
– a bemutatandó koreográfia leírását (tánctípus, táncdialektus, cím, szinopszis),
– néptáncegyüttesek minõsítõ oklevelének másolatát,
– alternatív táncmûvészeti csoportok kétéves, folyamatos szakmai tevékenységének leírását.
Pályázni lehet:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira (koreográfus, zenei kíséret, betanítás),
– terembérlet.
Az igényelhetõ támogatás összege: maximum 400 000 Ft

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  88111177

A pályázatok

2004. április 26-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden
pályázati témához adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve
az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a
költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok
érvénytelenek!

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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója. 
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Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi
pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációját az adat-
laphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról
(www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap 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,
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 benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

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

Népmûvészeti és Táncmûvészeti
Szakmai Kollégium
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TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  
AA  MMÚÚZZEEUUMMII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
MMEEGGHHÍÍVVÁÁSSOOSS  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTÁÁNNAAKK  EELLBBÍÍRRÁÁLLÁÁSSÁÁRRÓÓLL

Beérkezési határnap: 2004. január 9.
AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  ddááttuummaa::  22000044..  jjaannuuáárr  1166..
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 7
Érvénytelen (tartalmi, ill. formai okokból): nem volt
TTáámmooggaattootttt  ppáállyyáázzaatt::  77
VViisssszzaa  nneemm  ttéérríítteennddõõ  ttáámmooggaattááss  öösssszzeeggee::  337799  000000  000000  FFtt

JJeelleennttõõss  nneemmzzeettkköözzii  kkiiáállllííttáássookk  mmeeggvvaallóóssííttáássáárraa

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

BBuuddaappeesstt  TTöörrttéénneettii  MMúúzzeeuumm  ((BBuuddaappeesstt))
Az áttörés kora – Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között 
címû kiállítás megvalósítására 64 500 000 Ft
A Mariazell és Magyarország címû kiállítás és a hozzá tartozó 
katalógus megvalósítására* 34 500 000 Ft

HHuunnggaarrooffeesstt  NNeemmzzeettii  RReennddeezzvvéénnyysszzeerrvveezzõõ  KKhhtt..  ((BBuuddaappeesstt))
A Luxemburgi Zsigmond és kora címû kiállítás 2004. évi elõkészítésére 44 500 000 Ft

MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiaa  ((BBuuddaappeesstt))
Az Európai Grafika 1900–1930 címû kiállítás megrendezésére 
a Magyar Nemzeti Galériában és a Stuttgarti Staatsgalerie-ben 16 000 000 Ft

MMaaggyyaarr  TTeerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii  MMúúzzeeuumm  ((BBuuddaappeesstt))
Dino-madarak, repülõ õshüllõk Kínából címmel a londoni 
Természettudományi Múzeum vendégkiállításának megrendezésére 50 000 000 Ft

SSzzééppmmûûvvéésszzeettii  MMúúzzeeuumm  ((BBuuddaappeesstt))
Giacometti életmû-kiállítás megvalósítására 69 500 000 Ft
A Kopt mûvészet címû kiállítás 2004. évi elõkészítésére 100 000 000 Ft

dr. 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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