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A Balatoni Regionális Törté neti Kutatóinté zet, Könyvtár é s Kálmán
lmre EmIé kház szakmai beszámolója Á!lományvé delmi é s

restauráIási tevé kenysé ghez szüksé ges szakmai anyagok é s
eszközök beszerzé sé re c. pályázat megvalósí tásáról

Adatlap azonosí tó: A2025/N6528

P ály ázati azonosí tó . 204105i03448

Megí té lt támogatási összeg: 't 100 000 Ft

A Balatoni Regionális Törté neti Kutatóinté zet, Könyvtár é s Kálmán lmre Emlé kház az
NKA Állományvé delmi é s restaurálási tevé kenysé ghez szüksé ges szakmai anyagok
é s eszközök beszerzé sé re cí mű (alté ma 204105) cí mű pályázatán elnyeft összegből
a gyűjtemé nyi raktár eszköz állományát é s anyagát bőví tette. A megvásárolt
bú torokkal egy ré góta fennálló hiányt pótoltunk.

A pályázat kereté ben az alábbi berendezé si tárgyak kerültek beszerzé sre:

- 2 darab té rké pszekré ny
- 1 darab függőmappa taÉ ó szekré ny
- 250 mé ter fehé r pamutvászon
- 25 m2 UV szűrő ablakfólia
- klí ma

Az Emlé kház emeleti raktárában elhelyezé sre kerül ké t darab Al-es mé retű
té rké pszekré ny, melyben az operett bemutatók é s előadások plakátjai,
aprónyomtatványok, belé pőjegyek, kották é s Kálmán lmre é leté hez kapcsolódó iratok
kapnak helyet.
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A függőmappa tároló szekré nybe a mú zeum é leté vel kapcsolatos adattári
dokumentumok lesznek elhelyezve.

A pályázat kereté ben beszerzé sre került 250 mé ter fehé r pamutvászon, melyet a
ké pzőművé szeti é s né prajzi gyűjtemé ny tárgyainak, festmé nyeknek, grafikáknak a
csomagolására használj u nk fel.

Az állandó é s az időszaki kiállitás mindegyik ablakára UV szűrő fólia került
felhelyezé sre, ami a kiállí tótermekben kiállí tott tárgyakat vé di a napsugárzástól.

Az emeleti raktárhelyisé gben felszerelé sre kerül egy hőmé rsé kletet é s páratartalmat
szabályozó fali klí ma, ezzel a helyisé gben megfelelő körülmé nyeket tudunk biztosí tani
a műtárgyaknak,

A szakmai beszámoló elé ré si ú tvonala honlapunkon:
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Alátámasztó nyi latko zatok.
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N§MZETI KULTUí ú tl§ ALAP

Közg5ú  jtemé nyek Kollé giurna

Pályázati azonosí tó: 2§+t05 l O344S

Nyilatkozat

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezmé nyezett ré szé re nyú itandó
támogatásra törté nó alkalrnazhatóságáról

Alu'lí rott Lőcser Edit |pályáző ké pviseleté re iogosult] a Balatoni Regionális Törté neti
Kutatóinté zet, Könyvtár é s Kálmán lmre Emlé kház fpályázó neve] ké pviseleté ben eljárr,,a

kiielentem, hogy az általam megvalósí tott tevé kenysé g tekinteté ben az Európai Unió műkódé sé rőt
szóló szerződé s I"07. cikké nek (1) bekezdé sé ben emlí tett állami támogatás fogalmáról szóló
bizottsigi közlemé ny (2016 /C262/a! 34, pon§ában meghatározott, az alábbiakban felsorolt
felté tel tellesült:

- a támogatandó tevé kenysé g nem minősül gazdasági tevé kenysé gnek az általam
benyujtott pályázatba foglalt t€vé kenysé gek kapcsán piaci bevé teleim nem é rik eI

rnűködé si költsé gek legalább felé t.

Jelen nyilatkozattal kötelezettsé get vállalok arra, hogy az általam benyú jtott beszámolóban a fenti
felté tel telesülé sé t alátáma§ztó té nyeket, körülmé nyeket é s bizony,í té kokat helyszí ni ellenőrzé s
eseté n rendelkezé sre bocsátom, továbbá a pé nzú gri elszánrolás során a támogatott
tevé kenysé ggel kapcsolatban í elmerült költsé geket jogcí mek szerinti bontásban, ré szletesen
bemutátom.

Kelt siófok zazL. 1,2, 08,



Megva lósulás fotódokumentációja :

Té rké pszekré nyek



Függőmappa tartó szekré ny



250 mé ter fehé r pamutvászon



25 m2 UV szűrő ablakfólia



Klí ma

Siófok, 2021, 12, 08, Lőcser Edit

igazgató


