
 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz 
év keretében meghirdetett Közkincs Programjának 
térségi szintű pályázati felhívása 
 
 
 
I. Kistérségi Közkincs- Kerekasztalok megalakítása, működésük 
támogatása 
Pályázati keret: 50 MFt 
 
A pályázat célja 
A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés és 
cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források 
elnyerésére a kulturális fejlesztések területén is. Ezáltal a létrejött Kulturális Kerekasztal a 
kistérségi döntéshozók munkáját is segítse. 
 
 
1. Altéma kódszáma: Közkincs-I/1. 
 
A 2007. évben támogatott 58 Kistérségi Közkincs-kerekasztal közül azok további 
működését támogatjuk, melyek modell értékkel bíró, kidolgozott, cselekvést elindító és 
építkezést elősegítő programot valósítottak meg.                                                                                              
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 20 MFt 
Egy pályázó által pályázható összeg felső határa:  800 000 Ft   
Önrész: minimum 10%. 
 
Közkincs-kerekasztal feladata 

o részvétel a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban, 
o térségi/mikrotérségi szintű partnerségek kezdeményezése, pályázat készítése, 
o információ közvetítés a regionális közkincs  bizottság,  a megyei és kistérségi 

szakmai tanácsadást ellátó művelődési központok, intézetek,  könyvtárak, 
múzeumok és a térségben a kultúra területén dolgozó szakemberek között, 

o kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése, 
nyilvánossá tétele 

o kulturális/közművelődési stratégia elkészítésének koordinálása, részvétel annak 
megvalósításában 

o kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programok kezdeményezése, koordinálása. 



 

 
Pályázhat a 2007. évben Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozására nyertes 
pályázatot beadó  

o Települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása (továbbiakban: 
kistérségi társulások) 

o többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, 
alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, 
alapítvány, non-profit célú gazdasági társaság) 

 
Támogatás kérhető 

o szakmai anyagok költségeire, 
o előadók megbízási díjára  
o megbízási díjak számlás kifizetésére  
o utazási és szállítási költségekre, 
o PR- és reklámköltségekre. 

 
A pályázathoz csatolni kell  

o a pályázati űrlapot és az abban felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket, továbbá 
o a Közkincs-kerekasztal 2007. évben kidolgozott ülés-és programtervezete alapján 

elvégzett munka dokumentumokkal alátámasztott beszámolóját – részeként a 
kistérségi kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyagot  (középtávon 
tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések, lehetséges projektek, forrásoldali 
meghatározások, erőforrás és időtervek stb), és a kistérségi szintű közös 
pályázati tervet; 

o a Közkincs-kerekasztal 2008. évre kidolgozott ülés-és programtervezetét 
(résztvevőinek és együttműködőinek körét, időpont, hely megjelölése, esemény 
leírása, megvalósítási ütemterv, jogcímek szerint részletezett költségkalkuláció – 
maximum három oldal terjedelemben) 

 
Az elbírálás szempontjai 

o a Kerekasztal résztvevőinek összetétele,  
o a megvalósított és a tervezett program minősége, a kistérségi döntéshozók 

terveihez és a várható fejlesztési források dokumentumaihoz való viszonya, 
o az elért és 2008. évben elérendő cél mérhetősége, 
o a terv megvalósíthatósága, színvonala, 
o a gazdálkodás (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása). 

 
Előnyben részesül  
az ágazatok közötti, és a kulturális ágazaton belül több szakterület képviselőiből és a civil 
szektor bevonásával alakult Kerekasztal. 

 



 

2. Altéma kódszáma: Közkincs-I/2. 
 
Olyan új, térségi, mikrotérségi szinten együttműködni képes közösségek, kistérségi szintű 
kulturális szakmai érdekegyeztető Közkincs-kerekasztalok, alakulását támogatjuk, melyek a 
meglévő helyi közösségi értékeket a jövőbe mutató, a település és a térség egészében, 
szélesebb körben is érvényes célkitűzésekkel tudják összhangba hozni. 
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 30 MFt 
Egy pályázó által pályázható összeg:  600 000 Ft 
Önrész: minimum 10%. 
 
Közkincs-kerekasztal feladata 

o részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban, 
o térségi/mikrotérségi szintű partnerségek kezdeményezése, pályázat készítése, 
o információ közvetítés a regionális közkincs bizottság, a megyei és kistérségi 

szakmai tanácsadást ellátó művelődési központok, intézetek, könyvtárak, 
múzeumok és a térségben a kultúra területén dolgozó szakemberek között, 

o kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése, 
és nyilvánossá tétele 

o kulturális/közművelődési stratégia elkészítésének koordinálása, részvétel annak 
megvalósításában 

o kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programok kezdeményezése, 
koordinálása. 

 
Pályázhat 

o többcélú kistérségi, mikrotérségi társulás, 
o többcélú kistérségi, mikrotérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; 

bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú 
egyesület, alapítvány, non-profit célú gazdasági társaság. 

 
Támogatás kérhető 

o szakmai anyagok költségeire, 
o előadók megbízási díjára, 
o megbízási díjak számlás kifizetésére  
o utazási és szállítási költségekre, 
o PR- és reklámköltségekre. 

 
A pályázathoz csatolni kell  

o a pályázati űrlapot és az abban felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket,  
o a többcélú kistérségi társulás megbízását (ha nem maga a pályázó) a pályázat 

beadására, 
o mikro-térségi pályázó esetében a kistérségi társulással kötött, 

feladatmegosztáson alapuló együttműködési megállapodást, 
o az együttműködésben résztvevők írásos szándéknyilatkozatát, 
o meglévő együttműködés esetén az alapítási/létrehozási dokumentumot, 
o a Közkincs-kerekasztal kidolgozott ülés-és programtervezetét (résztvevőinek és 

együttműködőinek körét, időpont, hely megjelölése, esemény leírása, 

 



 

megvalósítási ütemterv, jogcímek szerint részletezett költségkalkuláció – 
maximum három oldal terjedelemben). 

 
Az elbírálás szempontjai 

o a Kerekasztal résztvevőinek összetétele,  
o a program minősége, a kistérségi döntéshozók terveihez és a várható fejlesztési 

források dokumentumaihoz való viszonya, 
o az elérendő cél mérhetősége, 
o a terv megvalósíthatósága, színvonala, 
o a gazdálkodás (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása). 

 
Előnyben részesül  
az ágazatok közötti, és a kulturális ágazaton belül több szakterület képviselőiből és a civil 
szektor bevonásával alakult Kerekasztal. 

 
A támogatás elszámolásakor a Kerekasztalnak minimum rendelkeznie kell:  

o a kistérségi kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyaggal (középtávon 
tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések, lehetséges projektek, forrásoldali 
meghatározások, erőforrás és időtervek stb), 

o kistérségi/ mikrotérségi szintű közös pályázati tervvel. 
 
Az altémára egy kistérségből több Mikrotérség abban az esetben pályázhat, ha a hozzá 
tartozó települések száma meghaladja a húszat. Más esetben, egy kistérségben egy 
pályázat nyújtható be. 
Figyelem! A 2007-ben, e témában nyertes pályázók a Közkincs-I/2 altémára nem 
adhatnak be pályázatot.  
 
 
 
II. Kulturális szolgáltató Központok működésének támogatása 
Pályázati keret: 255 MFt 

 
A program a térségben élők kulturális javakhoz történő hozzáférésének javítását kívánja 
elérni a közművelődési szakmai tanácsadás, szolgáltatás, a múzeumi feladatellátás 
kistérségi szintű vállalásának, a települési könyvtárak fejlesztésének támogatásával.   
 
 
1. Kistérségek reneszánsza Altéma kódszáma: Közkincs-II/1. 
 
A pályázat célja  
A személyi feltételek megteremtése és az infrastrukturális fejlesztések támogatásával 
ösztönözni a többcélú kistérségi társulásokat a közművelődési és múzeumi tevékenységek 
térségi szintű vállalására.  
 
Egy pályázó által pályázható összeg: 10 millió Ft. 
Kötelező önrész: minimum 10% 

 



 

 
Pályázni lehet 
a) 

b) 

kistérségi közművelődési-múzeumi referens foglalkoztatásának költségére 
 A kistérségek kulturális közszolgáltatási funkcióinak kiteljesítése érdekében pályázni lehet 
olyan közművelődési, múzeumi közművelődési, illetve kulturális menedzser szakember 
alkalmazására, aki az adott kistérségben szakmai tanácsadással és közvetlen 
tevékenységével biztosítja a kulturális intézményrendszer – kiemelten a közművelődési és 
múzeumi rendszer együttműködése által – a kulturális szolgáltatások körének bővítését és 
színvonalának emelését. Működése során szem előtt tartva az adott kistérség igényeit, 
fejlesztési lehetőségeit, kulturális sajátosságait és társadalmi jellemzőit. 

funkcióbővülést eredményező új szolgáltató terek kialakítására, berendezésére 
Pályázat nyújtható be a kistérségi feladatellátás infrastrukturális feltételeit megteremtő, azt 
bővítő, korszerűsítő szolgáltató terek  kialakítására – azon intézményben, amely feladat-
ellátási megállapodás alapján ezt a funkciót betölti. 
 
Kistérségi közművelődési-múzeumi szakmai referens feladatköre 
A szakemberek alkalmazási feltételeinek megállapításakor irányadónak - de nem 
kizárólagosnak - tekintjük a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló a 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott szakmai követelményeket. 
 
A kistérségi közművelődési-múzeumi referens tevékenységi köre az alábbi feladatokra 
terjedhet ki  
a:  a szakmai tanácsadás területén: 

o segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások közművelődési és muzeális 
intézményeit érintő döntések előkészítésében, 

o szakmai tanácsot ad, és segíti a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések 
nagyobb rendezvényeinek lebonyolítását, 

o szakmai tanácsot ad, és segíti a kistérségben, mikrotérségben működő 
közművelődési és muzeális intézmények munkáját (munkatervkészítés, 
statisztikai adatszolgáltatás, pénzügyi tervezés), 

o segítséget nyújt a pályázati lehetőségek feltárásában, a pályázatok 
koncepciójának előkészítésében, 

o segíti a kistérségben, mikrotérségben működő civil szervezetek közművelődési, 
múzeumpedagógiai munkáját,  

o szakmai napokat, továbbképzéseket szervez és koordinál, 
o segíti a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések hagyományainak 

feltárását, újraélesztését és ezek közművelődési programokon keresztül történő 
megismertetését az adott közösségekkel,   

o kapcsolatot tart a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
regionális irodáival, a szentendrei Múzeumismereti Oktatási és Képzési 
Központtal, illetve ennek regionális koordinátoraival és a múzeumi közművelődési 
szakfelügyelet tagjaival.  

 

 



 

b: a kulturális szolgáltatások területén: 
o koordinálja a kistérséghez, mikrotérséghez tartozó települések közművelődési- és 

múzeumpedagógiai programjait, és gondoskodik e programok és 
kezdeményezések propagálásáról és kommunikációjáról, 

o feltérképezi, adatbázisba rögzíti a kistérségben, mikrotérségben működő amatőr 
művészeti-, népművészeti csoportokat, alkotókat,  

o megszervezi a kistérségben, mikrotérségben a körműsorok, színházi előadások 
látogatását,  

 A kistérségi közművelődési-múzeumi referens alkalmazható a kistérségi társulás, vagy a 
feladatellátással megbízott intézmény munkatársaként is. 
 
Támogatás kérhető 

o megbízási díjra, munkadíjra és annak járulékaira, 
o új térségi szolgáltatások bevezetéséhez és végzéséhez szükséges szolgáltató 

terek felújítására, kialakítására és berendezésére,    
o a felújításhoz kötődő, tárgyi, technikai eszközök vásárlására, a támogatás 10%-áig,  
o szakmai anyagokra a támogatás 10%-áig. 

 
 Pályázhat 

o többcélú kistérségi társulás, 
o többcélú kistérségi társulás által meghatalmazott, közművelődési intézményt, 

vagy múzeumot fenntartó települési önkormányzat. 
 
A pályázathoz csatolni kell 

o a pályázati űrlapot, és az abban felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket, 
o  továbbá 
o a térségi feladatellátásra vonatkozó nyilatkozatot, megállapodást, 
o a közművelődési-múzeumi referens feladatkörének részletes leírását, 
o nyilatkozatot a funkció és a kistérségi referens alkalmazásának 3 éves 

fenntarthatóságára,  
 
Az elbírálás szempontjai 

o a térségi feladatellátás és az érintettek köre,  
o a tervezett fejlesztés, szolgáltatás bemutatása, várható színvonala, kulturális 

jelentősége a kistérségben, 
o társadalmi fontossága, közösség-építő, erősítő szerepe, 
o a korszerűsítés, bővítés (önrész és más források megléte, költségvetés realitása). 

 
Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be, de az tartalmazhatja mind a két – 
a) és b) –  pályázati témakört is. 
 
Előnyben részesülnek - b) témakörben - a többfunkciójú kulturális intézmény infrastrukturális 
fejlesztését tervező pályázatok.  

 



 

 2.  Kistelepülések könyvtárainak megújítása  Altéma kódszáma: Közkincs-II/2 
  
A pályázat célja 
a 3000-5000 lakos közötti települések nyilvános könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, 
könyvtári épület felújítása, ill., könyvtári szolgáltatások végzésére alkalmas terek kialakítása 
és berendezése. 
Egy pályázó által pályázható összeg: 6 millió Ft. 
Kötelező önrész: minimum 10% 
 
Pályázhatnak 
A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárakat fenntartó önkormányzatok 
 
Pályázni lehet 

o Könyvtári épület felújítására,                                                                                                             
o a könyvtárak közösségi és szolgáltató színtereinek felújítására, bővítésére,   
o új szolgáltatások bevezetéséhez és végzéséhez szükséges szolgáltató terek 

kialakítására és berendezésére,    
o berendezések, tárgyi, technikai eszközök beszerzésére, a meglévők felújítására, 

korszerűsítésére, pótlására. 
 

A kiírás egészére vonatkozó fontos tudnivalók  
o A megvalósítás ideje: 2008. május 21-től  2009. május 21-ig terjedő időszak. 
o A támogatás formája: vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású támogatás 
o (A Közkincs-II/1. kiírás esetében a munkabér és járulékai részfinanszírozására 

lehetőség lesz.) 
o Egy pályázó témakörönként egy pályázatot adhat be. 
o Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg – a beérkezett 

pályázatok mennyiségének és minőségének függvényében – szakértő bizottsági 
javaslatra módosítható és átcsoportosítható.  

 
A pályázatok kizárólag postai úton adhatók be a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére hét 
gépelt (egy eredeti) példányban és egy CD-n. 
 
A pályázatok postára adásának határideje 2008. március 21. 
 
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség. A határidőn túl érkező pályázatok 
érvénytelenek. 
A pályázat Értékelő Bizottsága támogatási javaslatát a hét Regionális Közkincs Kulturális 
Bizottság előterjesztése alapján teszi meg. A támogatásról az OKM minisztere dönt a 
pályázatok beérkezésétől számított 60 napon belül. 
Az eredményéről a pályázók levélben, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
honlapján és az ERIKANET-ten legkésőbb 2008. május 21-ig értesülnek. 
 
A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és 

 



 

Képzőművészeti Lektorátus köt a 2007. évben kapott támogatás szakmai-és pénzügyi 
beszámoló, ill. elszámolás elfogadása után. 
 
 
 
Budapest, 2008. február 12. 
 
 
                                                                                  Dr. Hiller István 
                                                                      oktatási és kulturális miniszter 
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