
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
„Reneszánsz év 2008”
programja keretében pályázatot hirdet könyvtárak számára
„Magyar Digitális Képkönyvtár” címmel.

A könyvtári stratégiában kiemelt helyet foglal el a tartalomszolgáltatás fejlesztése, különösen
a digitalizált tartalmak hozzáférhetővé tétele, amely egyszerre elégíti ki a művelődés, az
oktatás és az élethosszig tartó tanulás igényeit, és lehetőséget teremt a digitalizált tartalmak
további kreatív felhasználására.
A Magyar Digitális Képkönyvtár a magyar könyvtárakban már digitalizált kódexekből,
térképekből, metszetekből, plakátokból, illusztrációkból, fényképekből álló digitális
gyűjteményeket teszi közzé egy olyan felhasználóbarát felületen, amelyen bárki, többféle
szempont szerint könnyen tud keresni a különböző témák között.

A pályázat célja:

a lehető legszélesebb körben, a legkorszerűbb eszközökkel hozzáférhetővé tenni a
könyvtárakban őrzött magyar kulturális képörökséget.

Pályázni lehet:
 a digitális tartalmak meghatározott formában történő konvertálásához és
tartalmi feltárásához szükséges kiadásokra, valamint
  a digitális tartalmak szolgáltatását lehetővé tevő számítástechnikai
eszközökre.

Pályázatot nyújthatnak be:
a nemzeti és a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az ODR-ben szolgáltató állami egyetemi
könyvtárak, az országos szakkönyvtárak, az egyházi könyvtárak és a múzeumi könyvtárak.

Lehatárolás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megvalósuló könyvtárfejlesztési
programokkal:
Nem kaphat támogatást informatikai infrastruktúra fejlesztésére az az intézmény,

- amely kedvezményezettként szerepel a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program (TIOP) 1.2.3. „Tudásdepó Expressz – összehangolt könyvtári
szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése” c. konstrukcióban

- amelynek fenntartója kedvezményezettként szerepel a Közép- Magyarországi
Operatív Program (KMOP) 4.6.2. „Települési és mozgókönyvtárak, valamint
közművelődési intézmények fejlesztése” c. konstrukcióban



- amelynek fenntartója kedvezményezettként szerepel a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program (TIOP) 1.3.4. „Regionális Tudástárak: a fejlesztési pólus-,
illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó
könyvtárfejlesztések” c. konstrukcióban

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani, az abban megjelölt mellékletekkel és
példányszámban.
A pályázat kizárólag postai úton adható be „Magyar Digitális
Képkönyvtár” megjelöléssel a következő címre:

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Fejezeti Pályáztatási Osztály

1388 Budapest, Pf. 82.

Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi év(ek)ben
az NKÖM/OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással
nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az
elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem
fogadta el.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Jogi dokumentáció:
o alapító okirat fenntartó által hitelesített példánya, amely 30 napnál

nem régebbi, pecséttel, dátummal, aláírással ellátott
dokumentum, vagy

o a szervezet nyilvántartásban szerepléséről 30 napnál nem régebbi igazolás,
illetve annak a bíróság által hitelesített másolata.

2. Írásbeli nyilatkozat az államháztartás működési rendjéről szóló
többször módosított (217/1998./XII. 30.) Kormányrendelet 83. §-a
alapján cégszerű aláírással 2 példányban.

3. Eredeti aláírási címpéldány.
4. Költségterv az igényelt támogatás felhasználására (nyomtatvány

mellékelve). Amennyiben több szakmai program megvalósítására
kéri a támogatást, feladatonként külön költségvetést kell
mellékelni. A nyomtatvány sokszorosítható.

5. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes
leírása.

A pályázatot egy küldeményben (csomagban), az első példányt
megkülönböztetett jelzéssel ellátva, a következők szerint kérjük
megküldeni:



— egy eredeti példányban (elkülönített egységben): a jogi
dokumentációt, nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről,
bankszámlaszám vezetéséről igazolást és banki aláíró karton
másolatát vagy cégszerű aláírás igazolását, a költségvetést, a
pályázat megvalósításának részletes szakmai leírását, az űrlapot.

— öt példányban (öt elkülönített egységben): a költségvetést, a
pályázat megvalósításának szakmai leírását, az űrlapot.

A pályázat elbírálása, felhasználása és elszámolása
A pályázaton felosztható összeg 220 millió Ft. Forrása: OKM fejezet 11/31/7/4 A könyvtárügy
reneszánsza c. sor. A pályázat előfinanszírozott, amelyhez saját forrás nem kell. A megítélt
támogatás személyi kiadásokra nem használható fel.
A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a pályázat
beküldési határideje után nincs mód. A szakmai javaslattevő bizottság a pályázat
elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30
munkanapon belül készíti el. A támogatás mértékéről a bizottság döntési jegyzőkönyvben
rögzített javaslata alapján a miniszter dönt. A kedvezményezettek névsora a döntést követő
15 napon belül az OKM honlapján olvasható, illetve a döntésről a pályázók levélben
értesítést kapnak.

Az NKA Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Csoportja a nyertes pályázóval
— a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről,
rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a
szerződésszegés következményeiről — a szerződésben állapodik meg. A
pályázó az elnyert összeget kizárólag a támogatott feladat megvalósítására
fordíthatja, amelynek felhasználásáról köteles szöveges beszámolót,
valamint tételes és hiteles elszámolást készíteni és azokat a hitelesített
pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő
bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.) másolatának
egyidejű csatolásával a szerződésben foglalt határidőig az NKA
Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Csoport címére 1388 Budapest, Pf. 82.
megküldeni.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg rendeltetésszerű
felhasználását és a beszámolót jogszabályban meghatározott szervek ellenőrzik (1992. évi
XXXVIII. tv. 13/A.§; 121.§; 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §. (1).

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyűjteményi Főosztálya (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.), telefonszámán (473-7083)
kérhető.



A pályázat beadási határideje: 2008. március 31.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter


