PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ
Muzeális intézmények szakmai támogatására
(Kubinyi Ágoston Program 2018)
A pályázat célja

Rendelkezésre álló
keretösszeg
Támogatást
igénylők köre

Nem részesülhet
támogatásban az a
pályázó, amelynek:
Pályázat benyújtása

Miniszteri döntés
határideje
Támogatás formája,
mértéke, összege

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai
támogatása érdekében.
Pályázati alcélok:
a) Múzeumok szakmai támogatása
b) Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai
támogatása
370M Ft, a) alcél esetében 270M Ft, b) alcél esetében 100M Ft.
Települési ökormányzat, mely
- a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező muzeális
intézményt tart fent,
- a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes vagy jogi személy fenntartásában
működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 1M Ft-tal
támogatja és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 éven keresztül évente
legalább 500e Ft-tal/ Ft értékben fogja támogatni.
- köztartozása van
- adósságrendezési alatt áll
- más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részeült.
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.
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30. nap
(2018.05.08.)
A benyújtási határidőt követő 75. nap.
Vissza nem térítendő támogatás.
Az a) alcél esetében a támogatás mértéke max. 30M Ft, a saját forrás mértéke a teljes fejlesztési ktg legalább
10%-a.
A b) alcél esetében a támogatás igény valamint a megítélt támogatás muzeális intézményenként nem haladhatja
meg a 4M Ft-ot.

Támogatás
felhasználása

A támogatás bruttó összeg, melyből az ÁFA nem igényelhető vissza, ÁFA levonási jog esetén a támogatás
felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.
a) alcél esetében a támogatás a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó
szolgáltatások vásárlására, külső szakértők díjazására, restaurálási tevékenységre, a megvalósítással összefüggő
személyi jellegű kifizetésekre valamint a kiállítótér felújítására fordítható.
b) alcél estében a támogatás a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó
szolgáltatások vásárlására, külső szakértők díjazására, restaurálási tevékenységre, a megvalósítással összefüggő
személyi jellegű kifizetésekre valamint infrastrukturális beruházásra fordítható.

Pályázati
dokumentáció

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
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