Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
Elnyerhető támogatás
Legfeljebb 5 millió Ft.

A Felhívás célja és tárgya

Támogatás jellege
Vissza nem térítendő támogatás.

raktári egységek állományvédelmi fejlesztésére lehet támogatást igényelni a kulturális örökség

Rendelkezésre álló forrás
136 000 000 Ft

A támogatásból a megelőző állományvédelem modellértékű jó gyakorlatainak kialakítására,
megóvása érdekében.
Támogatást igénylők köre
Az előirányzatból a múzeumot fenntartó járásszékhely települési önkormányzatok, Budapest

Önrész
Nem releváns.
Biztosíték
Nem releváns.
Benyújtandó pályázati díj
Nem releváns.
ÁFA-val összefüggő szabályok
A támogatás bruttó összeg, melyből
ÁFA nem igényelhető vissza. Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.
Támogatási döntést megalapozó
főbb értékelési szempontok
 az állapotfelmérés szakszerűsége, a
beavatkozási pontok, intézkedési
tervek helyessége, szakmaisága;
 a hosszú távú, több lépcsős állományvédelmi stratégiába illeszkedő
fejlesztési igények, a veszélyeztetett
vagy unikális tárgycsoportot érintő
intézkedések;
 az elérni kívánt célok realitása, a tervezett fejlesztés fenntarthatósága,
a védett kulturális javak érdekei;
 a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság fejlesztésre vonatkozó véleménye;
 elsőbbséget élveznek azon pályázatok, melyek megvalósítása során az
érintett műtárgyállomány digitalizálásra és publikálásra kerül.
Megvalósítási időszak
Támogatói döntéstől 2021.12.31-ig.
A benyújtás kezdő és záró időpontja
2020.06 22. – 2020.07.22.
A benyújtás módja
Az ÖNEGM rendszerben letöltött pályázati adatlapot és a benyújtandó dokumentumokat elektronikus hitelesítéssel
ellátva kell benyújtani a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen.
PRO INVENTO Kft.
HUNGÁRIA ÚT 49. 1. EM. 5.
1192 BUDAPEST,
INFO@PROINVENTO.HU
PROINVENTO.HU

Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok igényelhetnek támogatást.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amelynek:
a)

a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. (4) bekezdése szerint adó-, járulék-, illeték-, vagy
vámtartozása van;

b)

adósságrendezési eljárás alatt áll;

c)

más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült.

Támogatható tevékenységek
A fejlesztés keretében - hosszú távú, több lépcsős állományvédelmi stratégiába illeszkedve egyes raktári egységek állományvédelmi helyzetének átfogó rendezése valósítható meg, melynek során:
 a raktárhelyiség/raktári egység állagvédelmi felújítása, átalakítása;
 raktárhelyiség nyílászáróinak fény- és hóvédelmének biztosítása, rovarhálók, IR és UV mentes műtárgybarát izzók beszerzése, felszerelése;
 kulturális javak biztonságos tárolásához az állományvédelmi előírásoknak megfelelő nyitott vagy zárt bútorzat beszerzése;
 műtárgykörnyezetet szabályozó-ellenőrző berendezések beszerzése, melyek rendszeres
üzemszerű használatra alkalmasak, hitelesíthetők vagy kalibrálhatók;
 légtisztító és levegőfertőtlenítő berendezések beszerzése, melyek ózont nem bocsátanak
ki, tartós, üzemszerű használatnak megfelelnek;
 meglévő berendezések javítása, karbantartása, szűrők cseréje;
 kártevő mentesítés, fertőtlenítés (elsőbbséget élveznek a vegyszermentes megoldások)
valósítható meg.
Elszámolható költségek köre
A támogatás felhasználása során kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi
tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon
elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Nem elszámolható költségek köre
 késedelmi pótlék, kötbér;
 büntetések, pótdíjak költségei;
 gépjárművásárlás;
 használteszköz vásárlás.
1. oldal

