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Tisztelt Képviselő-testület!
A Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívást tett közzé, amelynek
keretében kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére,
korszerűsítésére lehet pályázni.
Pályázati feltételek: a pályázó a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA)
portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100 000 000,- Ft.
Igényelhető támogatás: maximum 3 000 000 Ft/pályázat.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 90%.
Pályázók köre:



Nyilvános könyvtári jegyzékeken szereplő közkönyvtárak.
Megyei könyvtárral Könyvtárellátási Szerződést kötött települések
önkormányzatai.

A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben – telephelyén vagy
fiókkönyvtárában – elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések,
infokommunikációs eszközök beszerzésére pályázhatnak a felsorolt
intézmények, amelyek 2014-ben jelentős könyvtárépület- vagy nyilvános
könyvtári szolgáltató tér fejlesztést hajtottak végre, vagy 2015-ben ilyen
fejlesztésük folyamatban van, és annak befejezését követően a bútorok
beszerzése és elhelyezése megtörténik 2016. augusztus 31-ig.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. június 1.–2016. augusztus 31.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló,
vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály
lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címén 10 00,- Ft-ot – mely
magában foglalja a 27%-os áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával
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egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati
tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés
eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és
igazolását a kollégium előírja.
Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum
10%-a.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:




könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök,
infokommunikációs eszközök, melyre az igényelt támogatás összegének
legfeljebb 10%-a fordítható,
szállítási költség.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
A lebonyolító nyilatkozata minta letölthető az NKA-portál
Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással (átutalási
megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA
Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára
teljesíteni.
Elbírálás szempontjai:






formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok,
nyilatkozatok, mellékletek megléte),
költségvetés realitása, arányossága,
tervezett fejlesztés átfogó jellege,
fejlesztési célok és a pályázói környezet összhangja,
könyvtári célra történő megfelelés az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjteményi Főosztály által kiadott Ajánlás a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer működéséről című dokumentumban megfogalmazottak szerint.

A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a
Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául
szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet alapján támogatásban részesülnek.
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A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül
történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az
NKA-portál Felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a
támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének
feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi
feltételeknek megfeleljen. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a
feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.
Javasolom, hogy a pályázati lehetőséggel éljünk, a formai és tartalmi
szempontoknak megfelelő – előzetes kötelezettség vállalást még nem igénylő –
pályázati előkészületeket már végre hajtottuk. Így a regisztrációt már elvégeztük,
továbbá a pályázat feltöltéséhez szükséges mellékletek összeállítása is folyamatban
van.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2015. március 25.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (III. 25.) határozata
A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat
benyújtásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ A könyvtár
szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyújtása” című napirend
előterjesztését és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közgyűjtemények
Kollégiuma
által,
a
kistelepülések
könyvtárainak
szakmai
eszközfejlesztésére, korszerűsítésére kiírt nyílt pályázati felhívásra,
pályázatot nyújt be.
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a maximum 3 000 000,Ft/pályázathoz a 10%-os önerőt (maximum 300 000,- Ft-ot) a 2015. évi
költségvetésében a 2014. évi szabad költségvetési maradványa terhére
biztosítja, amely összeg a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor beépítésre kerül.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, a
10 000,- Ft nevezési díj befizetését teljesítse.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
1. és 3. pontban: a pályázat benyújtási határideje, 2015. április 1.
2. pontban: 2015. április 29.

Eplény, 2015. március 25.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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