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1.

A pályázat alapvető célja

A múzeumok és levéltárak - a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként megvalósuló - oktatásiképzési szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér
megteremtése.
A) komponens: Oktató múzeum és levéltár
B) komponens: Látványtár (B1 komponens) és tanulmányi raktár (B2 komponens)
C) komponens: Virtuális pontok az oktató múzeumhoz és levéltárhoz

2.

Pályázók köre

1997. évi CXL. törvény 39. § (2) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények
és az 1995. évi LXVI. törvény szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak
3.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

A) komponens: Oktató múzeum és levéltár
A múzeum- és levéltárpedagógiai szolgáltatások oktatási infrastruktúrájának fejlesztése: közösségi terek,
oktatótermek, gyermekfoglalkoztatók kialakítása, fejlesztése, ill. minden korosztály részére alkalmassá tétele
B) komponens: Látványtár (B1 komponens) és tanulmányi raktár (B2 komponens)
Látványtárak (B1 komponens) és tanulmányi raktárak (B2 komponens) kialakítása, illetőleg meglévő
gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogathatóvá tétele (tanulmányi raktárrá, látványtárrá fejlesztése): múzeumi
épület belső terének vagy a múzeum részét képező egyéb tér átalakítása, funkcióváltása, korszerűsítése,
belsőépítészeti ki- vagy átalakítása, indokolt esetben épületbővítés. Támogatható továbbá a látványtár illetve
tanulmányi raktár működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközbeszerzés: berendezések, tároló
rendszerek beszerzése, továbbá műtárgy- és őrzésvédelmi berendezések beszerzése, kialakítása, felújítása,
korszerűsítése.
C) komponens: Virtuális pontok az oktató múzeumhoz és levéltárhoz
Korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, internet-csatlakozással rendelkező informatikai pont(ok) vagy
korszerűen berendezett önálló részlegek kialakítása: IKT eszközök (szerver, képernyő, nyomtató, szoftver,
számítógép, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az
informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök (az indoklást kérjük a
költségvetés szöveges indoklásában részletesen kifejteni), illetőleg az IKT-eszközök használatához szükséges
segítő berendezések, bútorok beszerzése.
Elszámolható költségek:
1) Projekt előkészítés költségei (pl. műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok, közbeszerzési költségek)
2) Projektmenedzsment költségei (bérköltség, megbízási díj)
3) Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (bérköltség, megbízási díj)
4) A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (pl. mérnöki és szakértői költség, hatósági eljárási
díj)
5) Egyéb szolgáltatások költségei (pl. könyvvizsgálat, közbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság költsége)
6) Beruházások költségei
Építési/felújítási költségek

az A), B1) és B2) komponensek esetében a fejlesztésbe bevonandó tér, valamint az
ahhoz szorosan kapcsolódó, annak rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen
kiszolgálóhelyiségek (ruhatár, mellékhelyiség, raktár) kivitelezésével (felújítási, átalakítási,
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7)
8)
4.

bővítési munkák) kapcsolatos költségek, amelyek végrehajtása nélkül az
épületek/építmények nem alkalmasak a projektben tervezett szerep ellátására

a B1) és B2) komponensek esetében biztonságtechnikai, állományvédelmi és
közönségfogadási
feltételek
megteremtését
szolgáló
építési,
közművesítési,
belsőépítészeti munkarészek költségei

a fogyatékkal élők múzeum-, illetve levéltárhasználatához szükséges, kis léptékű belső
épület-átalakítás, korszerűsítés a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 10%-áig
Eszközbeszerzés (a komponensenként támogatható tevékenységekkel összhangban): új eszközök
(gépek, berendezések, felszerelések) beszerzésének és beüzemelésének a költségei:

bútorzat

oktatási célú bemutatást szolgáló tároló eszközök

audio-vizuális eszközök

technikai és demonstrációs eszközök

IKT eszközök

egyéb – a tevékenység végzéséhez szükséges – kisösszegű eszközök, felszerelések,
segédanyagok

immateriális javak
Csak a B1) és B2) komponensek esetében:

állományvédelmi eszközrendszerek (világítás, a megfelelő hőmérsékletet, páratartalmat
és szellőzést biztosító berendezések, mérőműszerek)

műtárgytároló rendszerek

mechanikus és elektronikus őrzés-védelmi, ill. biztonsági eszközrendszer (figyelő- és
riasztó berendezések, fizikai zárhatóság)

a művelődéstörténeti háttérinformációk közvetítéséhez (képi és szövegbeli
megjelenítéséhez) szükséges installációs eszközök
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség (pl. telefonköltség, postaköltség,
elkülönített bankszámla díja)
Tartalékképzés
Igényelhető támogatás összege és aránya, minimális projektméret

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás minimum és maximum összege komponensenként került
meghatározásra az alábbiak szerint:

A) komponens: 5–30 M Ft

B1) komponens: 20–70 M Ft

B2) komponens: 30–100 M Ft

C) komponens: 5–20 M Ft
5.

Előleg igénylése

Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben előleg nyújtható a támogatás 25%-ának megfelelő
összegben.
6.

Fenntartási kötelezettség

A pályázó a beruházást a projekt befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti
7.

Pályázatok benyújtása

A pályázatok benyújtása 2012. március 30-ig lehetséges.
További információ:
e-mail: eupalyazat@telekom.hu
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