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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt
egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási
problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük
várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul
hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői
által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított
súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza
azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál
versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási
képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és
technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a
gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való
alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb
eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő
befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos
fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása
szempontjából.
Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy erősítse a
könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű
IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az
infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások
fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz
történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor jelen felhívás keretében az elszámolható közkiadásokra1
rendelkezésre álló keretösszeg 1.610.595.337 forint, , az alábbi felosztás szerint:
Pályázati komponens
I/a komponens
Nyilvános városi/községi közkönyvtárak
I/b komponens
Iskolai könyvtárak
II. komponens
Könyvtárbusz (megyei könyvtár)

Elkülönített keretösszeg
508.000.000 Ft
322.595.337 Ft
780.000.000 Ft

1

Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az
Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális
alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott
bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy
társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak
tekintendő.
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Amennyiben a II. komponensre nem érkezik be elegendő számú megfelelő pályázat, a
fennmaradó keret az I. komponensre is felhasználható; a fennmaradó forrást
elsődlegesen a települési nyilvános közkönyvtárak (I/a komponens) fejlesztésére kell
fordítani.
Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A felhívás alapján nyújtható támogatás kulturális célú támogatásnak minősül, amely
esetben a támogatási intenzitás 100 %-os lehet. Az Európai Bizottság ezen programot
N293/08 számon hagyta jóvá.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében pályázhat:
I/a komponens esetében a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár1,
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-MosonSopron, Komárom-Esztergom, Vas és Baranya megye.
Amennyiben a könyvtár nem önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó
szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartója is
benyújthatja. Ebben az esetben a támogatás kizárólag jelen pályázat feltételei szerint,
annak a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szervezeti egységnek, illetve az iskolai
könyvtárnak a fejlesztésére fordítható, amelynek fejlesztésére a pályázatot benyújtották.
A II. komponens, azaz könyvtárbusz beszerzésre csak önállóan nyújthat be pályázatot
megyei könyvtár (vagy fenntartója).
Egy pályázó intézmény saját magára vonatkozóan egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás
keretében; kivéve több saját fenntartású intézményét fejlesztő fenntartó esetében egy
pályázó maximum 4 pályázatot nyújthat be. Miközben egy pályázatban megvalósulhat
ugyanazon intézmény több tagintézményének/fiókkönyvtárának stb. fejlesztése,
ugyanazon fejlesztési helyszín nem szerepelhet két pályázatban!

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi jogi formával rendelkező, fentieknek megfelelő
szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és
nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény alapján:
I/a és II. komponens (nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak)
esetén:
·

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
§ Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
§ Központi költségvetési szerv (KSH 312)

·

Helyi
§
§
§

önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
Helyi önkormányzat (KSH 321)
Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)

1

(64/1999.(IV.28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről, jegyzék:
http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/kulturaert-felelosallamtitkarsag/hirek/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke ,
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§ Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
§ Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
§ Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
·

Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
§ Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
§ Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)

·

Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
§ Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
§ Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)

·

Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
§ Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó
szerv (381)
§ Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe
tartozó szerv (382)

·

Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi együttműködési csoportosulás
§ Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
§ Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)

·

Non-profit szervezetek közül:
§ Egyéb egyesület (KSH 529)
§ Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
§ Nonprofit részvénytársaság (KSH 573).
I/b komponensre, iskolai könyvtár fejlesztésére pályázhat az iskola könyvtára,
amennyiben az iskola
· Az 1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról (a továbbiakban) Kt. 20. § (1)
szerinti alábbi OM-azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények:
általános
iskola;
szakiskola;
gimnázium,
szakközépiskola;
alapfokú
művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény valamint
· A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú
tevékenységet folytató intézményegységével.
ÉS az iskola az alább felsorolt szervezetek valamelyikének fenntartásában áll (KSH
besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.)
KSH közlemény alapján):
·

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
§ Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
§ Központi költségvetési szerv (KSH 312)

·

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
§ Helyi önkormányzat (KSH 321)
§ Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
§ Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
§ Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
§ Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
§ Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)

·

Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
közül
§ Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
§ Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)

·

Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek közül
§ Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)

5

§

Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)

·

Területfejlesztési tanácsok közül:
§ Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
§ Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
§ Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
§ Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)

·

Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi együttműködési csoportosulás
§ Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
§ Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)

·

Nonprofit szervezetek:
o Egyesületek közül:
- Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH
521)
- Egyéb egyesület (KSH 529)
o Egyház, egyházi intézmények közül
- Egyház (KSH 551)
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- Egyház önálló szervezete (KSH 553)
- Egyházak szövetsége (KSH 554)
- Egyéb egyházi szervezet( KSH 559)
o Alapítvány
- Közalapítvány (KSH 561)
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
o Nonprofit gazdasági társaság
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
o Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet:
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)

A jelen kiírás keretében I. komponensre a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is
benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési
megállapodást kell kötni az útmutató 5/a. számú mellékletét képező megállapodás minta
alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak
kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban
meghatározott módon közösen megvalósítják. Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt
konzorciumi együttműködési megállapodást (5/a melléklet) szkennelt formában kell a
pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni. A konzorciumok esetében valamennyi
konzorciumi tagnak meg kell felelnie a pályázati útmutatóban meghatározott
követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának
megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. A nyertes pályázatok finanszírozása
konzorciumi pályázatoknál tagonként történik.
A konzorcium minimum 2, maximum 5 tagból állhat, beleértve a konzorciumvezetőt is;
továbbá közkönyvtár (vagy fenntartója) konzorciumi együttműködési megállapodást csak
közkönyvtárral (vagy annak fenntartójával), illetve iskolai könyvtár (vagy fenntartója)
csak iskolai könyvtárral (vagy annak fenntartójával) köthet.

Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.
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C.

PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre
I/a komponens: települési (nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő városi és községi
könyvtárak) könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára
biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése.
I/b komponens: iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők
számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése.
II. komponens: könyvtárbusz beszerzése és felszerelése, kizárólag a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer /KSZR/ rendszerben szolgáltató megyei könyvtárak számára.

C1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
I/a, valamint I/b komponens (nyilvános települési közkönyvtár, valamint
iskolai könyvtár infrastruktúra-fejlesztése) esetében:
Minden pályázó esetében - konzorciumi pályázat esetén minden egyes konzorciumi tag
számára - kötelezően megvalósítandó tevékenység:
Ø Online könyvtári szolgáltatások kialakításához / igénybevételéhez szükséges
legalább egy eszköz beszerzése az alább felsoroltakból:
· könyvtári munkatársak részére munkaállomás és a működtetéséhez szükséges
operációs rendszer, továbbá a felhasználói szoftverek közül az alábbiak: Microsoft
Office vagy ezzel egyenértékű programcsomag; Nero, Adobe Master Collection
(programjai akár külön is: Acrobat Professional, Photoshop, Illustrator,
Dreamweaver, Indesign, Flash, Fireworks…) Microsoft FrontPage, Corel Draw vagy
ezzel egyenértékű szoftverek; a munkaállomások biztonságos működéséhez
szükséges szoftverek: Kaspersky internet security, ESET NOD vagy ezzel
egyenértékű szoftverek;
· szerver, a működtetéshez szükséges operációs rendszer, illetve a biztonságos
működéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök (Windows Server, Exchange
Server, valamint adatmentő program: Symantec Backup Exec for Windows
Servers vagy ezzel egyenértékű, vírusirtó, tűzfal stb.);
· vékonykliens;
· külső háttértároló: nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas háttértárolók és
azok működéséhez szükséges kiegészítő eszközök (pl. RACK szekrény, router,
elosztók), szalagos meghajtó (streamer);
· storage;
· wifi router, Access Point, WPA2 (wifi protected acces 2.);
· használói számítógép;
· projektor;
· többfunkciós nyomtató: scanner-nyomtató-fénymásoló;
· használói számítógép beszerzése esetén Windows XP vagy ezzel egyenértékű
operációs rendszer (Linux alapú is), Microsoft Office programcsomag vagy ezzel
egyenértékű irodai programcsomag, PDF creator, HTML szerkesztő szoftver,
grafika szerkesztő szoftver, Vírusellenőrző szoftverek ;
· egyéb – könyvtári szolgáltatás nyújtásához szükséges – egyenként 100.000 Ft
alatti informatikai eszközök, felszerelések (pl. scanner, nyomtató, szünetmentes
áramforrás, kábelek, hosszabbító, elosztók).
Ø 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:
1. a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök, pl.:
felolvasógép,
Braille-nyomtató,
Braille-kijelző,
képernyőolvasó
szoftver,
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beszédszintetizátor, képernyőnagyító szoftver, szövegfelismerő program, digitális
nagyító, olvasótévé;.
2. a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök, pl. hangostérkép, Braille feliratok, hangos lift, burkolati vezetővonalak, értelmi sérülteket
segítő piktogramok, stb.
3. a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső
épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés a projekt elszámolható költségeinek
legfeljebb 25%-áig.
Ø 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.
A könyvtárbusz feleljen meg az alábbi előírásoknak:
·
·
·

·

·
·

rendelkezik legalább 3, internetkapcsolattal ellátott használói számítógéppel,
projektorral;
olvasósarok kialakítása;
dokumentumállománya minimum 2000 db (könyv, folyóirat, hangoskönyv,
öregbetűs könyv, DVD és egyéb információhordozó stb.);
· közösségi térként is működtethető, lehetővé teszi kisebb képzések és programok
lebonyolítását is;
minimálisan 25 db települést lát el, amelyből min. 20 db 1000 fő lakosságszám
alatti; kéthetente mindegyik társult települést meg kell látogatnia, egy-egy helyen
legalább 1,5 órát tartózkodik. A könyvtárbusz olyan települések külterületeinek
könyvtári ellátását is biztosíthatja, ahol a település külterületén a lakosság több
mint 2%-a él (KSH adatok alapján). Ez utóbbi esetben legalább 20 megállót kell
meglátogatnia, s egy-egy megállóban legalább 1 órát tartózkodik, s kéthetente
mindegyik megállót meg kell látogatnia.
a beépített GPS rendszer segítségével a busz útja interneten (a pályázó könyvtár
honlapján) is nyomon követhető.
akadálymentesített
hozzáférés
a
szolgáltatáshoz,
minimális
elvárás:
kerekesszékkel megközelíthető legyen; felolvasószoftver, indukciós hurok.

Ø I/a és II. komponens esetében: amennyiben a pályázatban nyilvános
könyvtár fejlesztése valósul meg ÉS a nyilvános könyvtár részére legalább egy
használói munkaállomás beszerzése történik, a nyilvános könyvtárnak vállalnia
kell, hogy MaNDA Ponttá válik. (MaNDA: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet). Egy intézmény több helyszínen történő fejlesztése esetében az egyik
helyszín esetében kötelező a vállalás. A MaNDA ponttá válás követelményeit az
útmutató C1.3 pontja tartalmazza.
MaNDA Pont működtetését iskolai könyvtár is vállalhatja, amennyiben teljesíti a
MaNDA Ponttá válás előírásait. (A MaNDA Pontokon a MaNDA teljes digitális
állománya jogszerűen elérhető.)
Ø Könyvvizsgálat: Amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás
összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt befejezésekor kötelező a
projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás
részeként szükséges benyújtani.
Ø Horizontális elvekre vonatkozó előírás
Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az
esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív
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Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban
előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés
biztosításához.
A pályázónak az alább kötelezően vállalandó szempontként feltüntetetteket a
végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges.
a) Esélyegyenlőség
A kiírás keretében a pályázónak kötelezően vállalnia kell az Esélyegyenlőségi szempont
érvényesítésére
vonatkozó
vállalások
közül
az
„Infokommunikációs
akadálymentesítés” szempont teljesítését.
b) Fenntarthatóság
A kiírás keretében a pályázónak kötelezően vállalnia kell a Környezeti Fenntarthatóság
horizontális szempont érvényesítésére vonatkozó vállalások közül a ”Környezeti
szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások
beszerzésénél” pontok teljesítését.
Ø Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
A kedvezményezett (konzorcium esetén a konzorciumvezető) a projekt megvalósítása
során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági
kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott
módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra
vonatkozó
követelményeket
a
Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
(www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye
fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az
előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra
elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
Ø Projekt menedzsment, és adminisztratív tevékenységek.

C1.2 Választható tevékenységek, szolgáltatások és beszerzések
Minden komponens esetében:
· Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek1, dokumentumküldő szoftverek,
kiadványszerkesztő szoftverek, (mint pld. Adobe Acrobat), karakterfelismerő
szoftverek beszerzése, (mint pld. 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;
Kizárólag I/a, illetve I/b komponens esetében:
· Épületen
belüli
korszerűsítés:
olvasói
terek
bővítése,
átalakítása,
világításkorszerűsítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi

1

Célszerű az országos központi könyvtári szolgáltatások eléréséhez és az országos lelőhely-nyilvántartás
elveihez igazodó könyvtári integrált rendszerek beszerzése. (További információ: http://ww3.mokka.hu;
http://odr.lib.unideb.hu/)
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foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása, a projekt
elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig.

Projekt területi korlátozása
Jelen pályázatban támogatandó tevékenységek Magyarország hat konvergencia
régiójának területén valósíthatók meg. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió
területén megvalósuló fejlesztések.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az a helyszín, ahol a pályázó a projektet
megvalósítja.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
Támogatás összege
·

·

I/a, illetve I/b komponens esetében az (akár önállóan, akár konzorciumban
benyújtott pályázat esetében) egy projekt keretében igényelhető támogatás mértéke:
minimum 5.000.000 forint, maximum 8.000.000 forint; kivéve önállóan (azaz nem
konzorciumban) pályázó iskolai könyvtár esetében a támogatás mértéke maximum
5.500.000 forint.
II. komponens esetében az egy projekt keretében elnyerhető támogatás mértéke
minimum 80.000.000, maximum 130.000.000 Ft.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban
közzétett befogadási, jogosutsági és egyéb feltételek alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan nyújtható be.
Konzorciumban megvalósuló pályázatok/projektek esetében partnerenkénti (részletes) és
egy projekt szintű összesített költségtervezési tábla és partnerenkénti szöveges indoklás
elkészítése és benyújtása kötelező.
A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot
kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt
adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az .xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres
és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot (7. sz. melléklet) papír alapon és cégszerűen aláírva
kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy könnyített elbírálású támogatás esetén az
NFÜ támogatói okiratot bocsát ki, tehát nem kerül sor Támogatói szerződés mindkét fél
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általi aláírására, így a cégszerű aláírást a pályázóknak oly módon kell megtenniük, ahogy
az kötelezettségvállaláshoz szükséges.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD
lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt
nyilatkozattal
együtt
zárt
csomagolásban,
ajánlott
küldeményként
vagy
gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás
igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Kódszám: TIOP-1.2.3-11/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az „ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci
út 45. „C” épület” címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás
kódszámát (TIOP-1.2.3-11/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött
adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, 2012. március 12. – 2012. május 31.
között lehetséges (legkésőbb 2012. május 31-i postabélyegzővel).
A pályázatok elbírálása folyamatos.
A
pályázati
kiírással
kapcsolatos
további
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.

dokumentumok

az

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése
alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik
napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra
ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését
követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti
az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem
minősül hiánypótlásnak
További felvilágosítás: az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, a 0640/638-638 telefonszámon, valamint személyesen a 1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22. címen található ügyfélszolgálatnál.
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