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1.

A pályázat alapvető célja

A konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén
alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel.
I/A komponens: nyilvános városi/községi közkönyvtárak fejlesztése
I/B komponens: iskolai könyvtárak fejlesztése
II. komponens: könyvtárbusz (megyei könyvtárak)
2.

Pályázók köre

I/A komponens esetében a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, vagy fenntartója;
amennyiben a nyilvános könyvtár városi vagy községi könyvtár.
I/B komponens esetében iskolai könyvtár, vagy annak fenntartója.
II. komponens esetében (könyvtárbusz beszerzésre) kizárólag az alábbi megyék megyei könyvtára pályázhat:
Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Baranya megye
Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatók
3.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:
I/a, valamint I/b komponens (nyilvános települési közkönyvtár, valamint iskolai könyvtár infrastruktúrafejlesztése) esetében:
1) Online könyvtári szolgáltatások kialakításához / igénybevételéhez szükséges hardvereszközök beszerzése
(pl. szerverek, munkaállomások, használói számítógépek; az újonnan beszerzett hardverek
működtetéséhez szükséges operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek)
2) A fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó
infrastruktúra-fejlesztések keretében az alább felsorolt három csoportból kötelezően választandó legalább
egy eszköz beszerzése vagy tevékenység megvalósítása
II. komponens (könyvtárbusz beszerzése) esetében:
A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztés: számítógéppel és internet
kapcsolattal ellátott, dokumentum-továbbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas, GPS
nyomkövető rendszerrel felszerelt speciális könyvtárbusz beszerzése és felszerelése a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer (KSZR) Kulturális Közlöny XLIX. évfolyam 7. számában megjelent koncepció alapján.

Választható tevékenységek, szolgáltatások és beszerzések:
Minden komponens esetében:

Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek, kiadványszerkesztő
szoftverek, (mint pl. Adobe Acrobat), karakterfelismerő szoftverek beszerzése, (mint pl. ABBYY
FineReader), könyvtári informatikai rendszerek működéséhez, összekapcsolásához szükséges
szoftverek;

Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése;

Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése;

RFID (Radio Frequency IDentification) rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése,
fejlesztése;
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Kizárólag az I/a, illetve I/b komponens esetében:

Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés, képzésekre
alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek
kialakítása, a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig.

Jelen pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez a Magyar Telekom Csoport többek közt az
alábbi eszközeit és szoftvereit ajánlja:

Hálózatfejlesztés

Eszközbeszerzés

 PC monitorral vagy notebook
 szerver
 projektor és multifunkciós
eszközök
 elektronikus olvasóazonosítás
(RFID)

 adatátviteli hálózat
 Internet hozzáférés
 könyvtári rendszerek
összekapcsolása

4.

Szoftverek és alkalmazások

 operációs rendszer és
felhasználói szoftverek
 könyvtári szoftverek
(OLIB rendszer)
 IT biztonsági megoldások: tűzfal,
vírusirtó
 elektronikus olvasóazonosítás
és önkiszolgáló kölcsönzés
(leltározás, beléptetés, lopás
gátló funkciók)

Igényelhető támogatás összege és aránya, minimális projektméret

Támogatás aránya: a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
Támogatási összeg:
 I/a, illetve I/b komponens esetében az (akár önállóan, akár konzorciumban benyújtott pályázat esetében)
egy projekt keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 5 millió forint, maximum 8 millió forint;
kivéve önállóan pályázó iskolai könyvtár esetében a támogatás mértéke maximum 5,5 millió forint.
 II. komponens esetében az egy projekt keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 80 millió,
maximum 130 millió 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. május 31-ig lehetséges.
További információ:
e-mail: eupalyazat@telekom.hu
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