Muzeális intézmények szakmai támogatása – Kubinyi Ágoston Program
Elnyerhető támogatás
a.) alcél esetén:
intézményenként max.: 30 millió Ft
b.) alcél esetén:
intézményenként max.: 4 millió Ft.
Támogatás jellege
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás intenzitása
a.) alcél esetén: 90%
b.) alcél esetén: 100 %
Rendelkezésre álló forrás
a.) alcél esetén: 270 millió Ft
b.) alcél esetén: 100 millió Ft
Önrész
a.) alcél esetén: 10%
b.) alcél esetén: 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 Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, nettó módon kell elszámolnia.
Előnyt jelentő döntési szempontok
 a 2019. évben előkészítésre vagy a
fejlesztés megvalósításának első
vagy második ütemére támogatásban részesült települési önkormányzat pályázata;
 a Magyarországi Tájházak Szövetsége vagy a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete ajánlásával rendelkező pályázat;
 nemzetiségi feladat ellátása esetén
a bizottság országos nemzetiségi
önkormányzatot képviselő tagjának
ajánlásával rendelkező pályázat;
 állományvédelmi bejárás keretében megfogalmazott állományvédelmi javaslatokat teljesítő fejlesztési terv.
Megvalósítási időszak
Támogatói döntéstől 2021.12.31-ig.
A benyújtás kezdő és záró időpontja
2020.06 22. – 2020.07.22.
A benyújtás módja
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a Magyar Államkincstár által
üzemeltetett elektronikus rendszeren
(ÖNEGM) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.
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A Felhívás célja és tárgya
A Felhívás célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.
A Felhívás alcéljai
a.) Múzeumok szakmai támogatása
aa) állandó kiállítás előkészítése, létrehozása;
ab) állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése;
ac) a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatása.
b.) Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek
szakmai támogatása:
ba) a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, különösen állandó kiállítások
megvalósítása és felújítása,
bb) infrastrukturális fejlesztések, különösen a kiállításoknak, gyűjteményeknek helyet biztosító épületek állagvédelmi felújítása, valamint a humán komfort feltételeinek javítása.
Támogatást igénylők köre
Szakmai támogatásban az a települési önkormányzat (Pályázó) részesülhet, amely:
 a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fenn, vagy
 a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes vagy jogi személy fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 1 millió Ft-al támogatja, és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy
további 5 éven keresztül évente legalább 500 ezer Ft-al / Ft értékben fogja támogatni.
Ha egy Pályázó több, általa fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai támogatására is pályázatot kíván benyújtani, minden pályázatot külön adatlapon kell benyújtania.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amelynek:
 a benyújtáskor az Aht. 50. (4) szerint adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozása van;
 adósságrendezési eljárás alatt áll;
 más hazai vagy uniós forrásból megegyező célra támogatásban részesült.
Elszámolható költségek köre
Csak a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység” ill. a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Az 1. a) pont szerinti pályázati alcél esetén
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.
Az 1. b) pont szerinti pályázati alcél esetén
a támogatás a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások vásárlására, külső szakértők díjazására, restaurálási tevékenységre, a megvalósítással összefüggő személyi jellegű kifizetésekre, infrastrukturális beruházásra fordítható.
Nem elszámolható költségek köre
Késedelmi pótlék, kötbér; büntetések, pótdíjak költségei; gépjárművásárlás; használteszköz
vásárlás.
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