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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

Általános cél

Általános  cél  a  magyar  gazdaság  versenyképességének  növelése  a  felsőoktatás  és  a
kutatás fejlesztése által és a felsőoktatás oktató és kutató tevékenysége, az akadémiai
kutatóhálózat intézményei, a költségvetési és a nonprofit kutatóhelyek kutató
tevékenysége szakirodalmi információs hátterének javítása.

Projektcél

A projekt célja a már kiépítés alatt álló első nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis
(Magyar Tudományos Művek Tára, továbbiakban: MTMT) teljes kiépítése,
adatvagyonának lényeges bővítése és használatának kiterjesztése a felsőoktatás teljes
területére.

A projekt az eddig az akadémiai intézményeknek nyújtott szolgáltatást terjeszti ki a
felsőoktatásra.

Az MTMT központi informatikai rendszerének fejlesztésével, szolgáltatási területének
országos kiterjesztésével és az adatbázishoz csatlakozó felsőoktatási intézmények
adatbevitelének sokoldalú segítésével lehetővé válik a hazai felsőoktatási intézmények,
akadémiai és más kutatóhelyek tudományos tevékenységének minél teljesebb és
hitelesebb megjelenítése az első nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban.

Az MTMT a láthatóság, kereshetőség jelentős javításával fog hozzájárulni a felsőoktatás
és a kutatás versenyképességének növeléséhez is.

Rendelkezésre álló forrás

A kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre
álló keretösszeg: 307 999 900 Ft.

B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE

Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be
projektjavaslatot önállóan vagy konzorciumban (KSH besorolással, a statisztikai számjel
elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

311 Központi költségvetési irányító szerv 312. Központi költségvetési szerv
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv 342 Köztestületi költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület 541 Kamara
549 Egyéb köztestület 561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye 569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit

szervezet

Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, az együttműködő partner
támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
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A  jelen  kiírás  keretében  a  fent  felsorolt  szervezetek  konzorciumai  is  benyújthatnak
projektjavaslatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési
megállapodást kell kötni a Kiemelt Projekt Útmutató B/6. számú mellékletét képező
megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok
arra  vállalnak  kötelezettséget,  hogy  a  projektet  annak  támogatása  esetén  a
projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja
csak  olyan  szervezet  lehet,  amely  Kiemelt  Projekt  Felhívásban  meghatározott
követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy
az  aláírt  konzorciumi  együttműködési  megállapodást  szkennelt  formában  kell  a
projektjavaslatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).

A konzorciummal szemben támasztott feltételek:

Ø A konzorciumi tagok maximális száma: 3 (konzorciumvezető + 2 tag).
Ø Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti

finanszírozással történik.

A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Kiemelt
projekt felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt
vesz a projektjavaslat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban
részesül.

C. PROJEKTTERV TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre

I. Projekt előkészítés

· Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés.

· Az  Megvalósíthatósági  Tanulmány  elkészítése  és  annak  keretébe  az  alábbi  tartalmi
elemek kidolgozása:

o MTMT rendszer követelmény specifikáció és a műszaki specifikáció
elkészítése

o hazai repozitóriumok minősítésének kidolgozása a nemzetközi
ajánlásoknak megfelelően (Open Archives Initiative – Repository Explorer).

· Közbeszerzési eljárás előkészítése (Ajánlati felhívás, Műszaki specifikáció, Szerződés
tervezetek elkészítése).

II. Szakmai megvalósítás

1. Az adatgyűjtés szervezése és végrehajtása

A felsőoktatási intézményeknél legalább 2007-től keletkezett rekordok retrospektív,
teljes körű feltöltése, illetve a tudományos közlemények bibliográfiai adatainak
bevitele és összekapcsolása a repozitóriumban/intézményi tudástárban elhelyezett
eredeti művekkel. Ennek keretében:

- Retrospektív tudományos publikációs rekordfeltöltés az MTMT
tagintézményei által - 2007-ig visszamenőlegesen teljes formában.
Kiemelt kutatók esetében teljes életmű biztosítása a projekt idején
felmerült igények alapján;
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- Intézményi tudástárak összekapcsolása az MTMT rendszerrel és
metaadatok cseréje szabványos protokollal (OAI-PMH); (a repozitóriumban
elhelyezett dokumentumok metaadatainak automatikus átemelésének
biztosítása);

- Szabványos adatkapcsolat kialakítása az intézményi (akadémia,
felsőoktatási intézmények, nonprofit kutatóhelyek) releváns információs
rendszereivel.

2. Az MTMT számára új központi szoftver fejlesztése
Többrétegű szerver/kliens architektúrára épülő rendszer fejlesztése.

A Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatandó követelményspecifikációnak ki
kell terjednie az alábbiakra:

- Az egyéni szerzői adatbevitel biztosítása
- Az intézményi (akadémia, felsőoktatási intézmények, nonprofit

kutatóhelyek) információs rendszereikkel való szabványos adatkapcsolat
biztosítása

- Az országos K+F rendszerekkel való szabványos adatkapcsolat biztosítása
- Web-szerviz (SOAP) szabványos megoldások alkalmazása

3. Az MTMT információinak strukturált elemzése, adatszolgáltatási formák,
indikátorok fejlesztése

· Strukturális tudománymetriai elemzések: A hazai tudományra és
tudományos közösségre jellemző trendek feltárása (dinamikusan fejlődő
kutatási területek, témák, a tudományos együttműködés trendjei
nemzetközi összehasonlításban). Rendszeres szolgáltatás biztosítása az
E1 pontban megjelölt minimum riportjelentési számnak megfelelően.

· Riportok: Rendszeres riportkészítések, és a lekérdezési metódusok
finomítása. A felhasználói lekérdezéseket meghaladó adat,- információ,-
kvalitatív elemzés iránti igények kielégítésére való felkészülés biztosítása.
Rendszeres szolgáltatás biztosítása az E1 pontban megjelölt minimum
riportjelentési számnak megfelelően.

4. Kapcsolódó képzések és kommunikációs tevékenységek

Képzés
Az MTMT projekt végrehajtásához kapcsolódó, a szervezeten belül megvalósuló
belső képzés tartása azon szakmai megvalósítók részére, akik saját
munkavállalók.

Szakmai kommunikációs tevékenység nyújtása

A projekt megvalósítása által érintett, a közvetett célcsoporthoz tartozó
intézmények kiemelt kutatóinak, oktatóinak szakmai workshop tartása, évente 1
alkalommal.

A projekt szempontjából releváns konferenciákon való megjelenés:

· NetWorkShop 2012 és 2013;
· Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlés 2012 és 2013;
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· Public Knowledge Project - Scholarly Publishing Conference / OpenAIRE
project - Open Access to European Research Conference 2012 és 2013.

Projekt területi korlátozása

A projektnek Magyarország területén kell megvalósulnia.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Támogatás összege

A jelen kiemelt projekt felhívás keretében igényelhető támogatás összege: legfeljebb 307
999 900 Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A projektjavaslat elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati
útmutatóban közzétett befogadási, jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi
szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A projektjavaslat benyújtásának módja, helye és határideje

A projektjavaslatot (kitöltött projekt adatlapot és a Kiemelt Projekt Felhívásban, valamint
a Kiemelt Projekt Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag
egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a projektjavaslati felhívás részét képező,
kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott
küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) szállítás igénybevételével 1 példányban a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kódszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)

1385 Budapest, Postafiók 818.
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Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az „ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci
út 45. C. épület” címzést kell feltüntetni.

Kérjük,  hogy  a  CD/DVD lemezen  és  tokján  jól  láthatóan  tüntesse  fel  a  Kiemelt  Projekt
Felhívás kódszámát (TÁMOP-4.2.5.A-11/1) a pályázó nevét és címét! Kérjük, ellenőrizze
a  kitöltött  adatokat,  és  győződjön  meg  a  kitöltés  sikerességéről,  az  adathordozó
épségéről!

A projektjavaslatok benyújtása 2011. október 20-tól 2011. december 31-ig lehetséges. A
projektjavaslatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

A Kiemelt Projekt Felhívással kapcsolatos további dokumentumok az
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638
telefonszámon kapható.
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