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Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
(2018)
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázat célja

Rendelkezésre álló keretösszeg
Támogatást igénylők köre

Nem részesülhet támogatásban az
a pályázó, amelynek:

Pályázat benyújtása

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása – 2018
Jelen pályázat a jó gyakorlatok kialakítását és terjesztését célzó, a kulturális javakhoz
való korszerű hozzáférést és a látogatói igények kiszolgálását biztosító, online
szolgáltatásokat nyújtó, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadágról szóló Infotv. előírásainak megfelelő honlapok létrehozását vagy
meglévő honlap említett törvénynek megfelelő átalakítását, fejlesztését támogatja.
Kötelező legalább egy szolgáltatás biztosítása az alábbiak közül:
- gyűjteményi adatbázis kialakításának és közzétételének elősegítése,
- online tudományos, kulturális és oktatási tartalmak létrehozása,
- múzeumi blog, kapcsolódó közösségi oldal létrehozása, korszerű
médiaeszközök felhasználásának támogatása.
136M Ft.
Az előirányzatból a múzeumot fenntartó járásszékhely települési önkormányzatok,
Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok igényelhetnek
támogatást.
- köztartozása van
- adósságrendezési alatt áll
- más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra
támogatásban részesült.
Elektronikus úton a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, a
mellékelt adatlap szerint (lsd felhívás melléklete)
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon, valamint
CD/DVD lemezen a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára kell eljuttatni.

Miniszteri döntés határideje
Támogatás formája, mértéke,
összege

Támogatás felhasználása

Pályázati dokumentáció

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: a pályázati felhívás
megjelenésétől számított 30. nap (2018.05.08.)
A benyújtási határidőt követő 65. nap
Vissza nem térítendő támogatás.
Egy pályázó max. 4M Ft-ban részesülhet.
A támogatás bruttó összeg, melyből az ÁFA nem igényelhető vissza, ÁFA levonási jog
esetén a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia
A támogatás
- digitális tartalom-előállítás költségeire,
- a szolgáltatásfejlesztés költségeire,
- a tartalomszolgáltatáshoz szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésére,
- a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások vásárlására,
- tárhely-szolgáltatásra, valamint
- külső szakértők díjazására fordítható.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2019.december 31. Az e határnapig fel
nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse

Avantázs Kft., Székhely: 6728 Szeged, Baktói u. 72., Telephely és postázási cím: 6726 Szeged, Jobb fasor 6-10., e-mail: iroda@avantazs.hu
www.avantazs.hu

