Tájékoztató
a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő, 2015. évi támogatások iránti kérelem
benyújtásáról és elbírálásáról
A támogatásra jogosultak körét és a támogatás feltételeit a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről
szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a és 5/A. §-a tartalmazza.
A támogatási kérelem tartalmi és formai követelményei
1. A támogatásra jogosult az alábbi dokumentumokat köteles a támogatónak benyújtani:
a) Szakmai program és költségterv, amelynek tartalmaznia kell
aa) a nemzeti emlékhelyen tervezett
- állagmegóvás,
- felújítás,
- fejlesztés,
- a nemzeti emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény
megszervezésének, valamint
- az egyéb, a nemzeti emlékhely bemutatását célzó tevékenység
ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális hatását;
ab) a megvalósítani tervezett tevékenység tervezett időbeni ütemezését és költségvetését.
b) Közzétett használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését,
amelynek teljesítését a tervezett tevékenység célozza. Amennyiben a helyszín nem rendelkezik
közzétett használati tervvel, a támogatási kérelem a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló
302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § g)-h) pontjában foglalt célokra irányulhat.
c) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának,
vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó
egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy meghatározott, a nemzeti
emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor az érintett
ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra
jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát.
A fentiek szerint meghatározott dokumentumokat benyújtó szervezeteknek a támogató támogatási
igénydokumentációt küld ki. Az 1. pontban megjelölt dokumentumok, valamint a kitöltötten és
aláírtan benyújtott támogatási igénydokumentáció együttesen tekinthetőek támogatási kérelemnek.
A támogató a támogatási kérelmekről a benyújtást követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot
bocsájt ki, amely kizárólag a kérelmek kézhezvételét tanúsítja.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje, helye és módja
Az 1. pontban megjelölt dokumentumokat a jelen tájékoztató közzétételét követő 30 napon, a
támogatási igénydokumentációt az azt kiküldő levélben megjelölt határidőben kell benyújtani a
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztályára (postacím: 1357 Budapest, Pf. 6., illetve
elektronikusan: peter.ivicsics@me.gov.hu) egy eredeti példányban, valamint elektronikusan a
Miniszterelnökséget vezető miniszternek címezve.
Hiánypótlás
Ha a kérelmező a támogatási kérelmet hibásan, hiányosan nyújtotta be, a támogató – a hibák és
hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – 8 napos határidő tűzésével, egy alkalommal felszólítja
hiánypótlásra. Ha a kérelmező a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesíti, a támogató a
kérelmet elutasíthatja.

A támogatási kérelmek elbírálása:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a támogatási kérelmekről a benyújtási határidőt követő 60
(hatvan) napon belül dönt, és a döntéséről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 15 napon belül
írásban értesíti.
Támogatás összege és mértéke:
Az elnyerhető vissza nem térítendő költségvetési támogatás mértéke: 3-5 millió Ft
A támogatás folyósítása a beszámoló elfogadását követően (utófinanszírozás), vagy a beszámoló
elfogadását megelőzően (támogatási előleg) részletekben vagy egy összegben történik. A benyújtott
pénzügyi ütemezésnek megfelelő részletekben történik a folyósítása annak a támogatási előlegnek,
amely meghaladja az ötmillió forintot, kivéve, ha:
a) a támogatott tevékenység időtartama nem haladja meg a hatvan napot,
b) a támogatás nyújtása kincstári körbe tartozó kedvezményezett részére, vagy a Kincstárnál vezetett
fizetési számlára való folyósítással történik.
A támogatási intenzitás mértéke 100 %.
A Támogató a kedvezményezettel – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben, valamint a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak kezeléséről és
felhasználásáról szóló rendeletben meghatározott, szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és
dokumentumok kedvezményezett általi benyújtását követően – legkésőbb 2015. május 31-éig
támogatási szerződést köt.
A támogatási szerződés feltételei
A támogatási kérelemnek egyebekben meg kell felelnie az Ávr. 69. § (1) bekezdésében foglaltaknak –
az Ávr. 73. § (3) bekezdése alapján. A támogatás nyújtásának a feltétele az Áht. 50. §-ában foglaltak
fenn nem állása, és az Ávr. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, amelyek tekintetében
a kérelmezőnek a Miniszterelnökség támogatási igény formanyomtatványának kitöltésével kell
nyilatkoznia.
A támogatásra jogosultak az alábbi címen kaphatnak felvilágosítást:
Miniszterelnökség
Kulturális Örökségvédelmi Főosztály
1357 Budapest, Pf. 6.
Tel: +36-1-7957970

