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Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, 
renoválására, helyreállítására kiírt pályázat támogatása  

 

A Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány pályázni szeretne a nagycenki temetőben 

található első világháborús emlékművek helyreállítására.  

 

A pályázat főbb tudnivalói az alábbiakban találhatók:  

 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század 

Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús 

Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháború történelmi 

emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására.  

 

1. A pályázat célja  

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első 

világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A 

pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos 

társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán 

alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. 

 

2. Pályázat benyújtására jogosultak  

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok és civil 

szervezetek pályázhatnak. A pályázat benyújtását - civil szervezet esetén is - az 

önkormányzati képviselőtestületnek támogatnia kell.  

 

3. Támogatható tevékenységek  

- I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;  

- az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek 

elhelyezése;  

- az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása  

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:  

- kivitelezési költségek;  

- restaurálási költségek;  

- szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők);  

- tervezői díjak;  

- Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 

megjelöl, és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell  

 

4. Támogatási időszak  
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2014. 

január 15.-2014. december 31.  

 

5. Az elnyerhető támogatás mértéke  
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 (azaz ötmillió) forint.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  

A támogatás módja: előfinanszírozás.  

A támogatáskezelőnek lehetősége van, hogy az Első Világháborús Centenáriumi 
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Emlékbizottság döntése alapján e pályázati konstrukció keretében "kiemeltté" nyilvánítson 

pályázatokat, melyek támogatási összegének felső határa az Emlékbizottság döntése alapján 

eltérhet a támogatás összegének felső határától.  

 

6. Beadható pályázatok száma  
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.  

 

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje  
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati 

támogatásközvetítő alábbi címére:  

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány  

XX. Század Intézete  

Budapest, 1122 Határőr út 35.  

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e-mail címen fogadja:  

palyazat@elsovilaghaboru.com  

Beadási határidő: folyamatos  
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet.  

 

8. Benyújtandó dokumentumok  
A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap mellett az alábbi dokumentumok 

csatolása szükséges:  

- kitöltött pályázati adatlap  

- képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia 

szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);  
- 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap (amennyiben a pályázó nem azonos a 

tulajdonossal, akkor a tulajdoni lap mellé a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulása is szükséges);  

- engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, 

úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori 

szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni).  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nagyon nemes cél az, amit az alapítvány felvállal tevékenységével, hiszen a múlt emlékeit, 

őrzi, ápolja. Javasolom, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a pályázat beadásához. 

 

…../2014.(…) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagycenk Beszélő 

Kőemlékei Alapítvány pályázatának beadását az első világháború történelmi emlékeit őrző 

emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: igény szerint 

 

 

Nagycenk, 2014. február 21. 

  

 

     Csorba János 

      polgármester 


