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Modern Endangered Archives Program (MEAP) merupakan program hibah dari 
Perpustakaan UCLA yang didanai oleh Arcadia.  
 
Kami bertujuan untuk mendigitalkan dan memungkinkan akses ke berbagai bahan 
kearsipan dari abad ke-20 dan ke-21 yang terancam punah, termasuk bahan tercetak, 
foto, film, audio, efemeral, dan objek yang berbentuk asal digital. Hibah MEAP mendanai 
organisasi, arsiparis, peneliti, dan spesialis warisan budaya untuk mendokumentasikan 
dan melestarikan warisan budaya yang terancam punah melalui proses digitisasi.  

 
 
MEAP berkomitmen untuk menyediakan akses terbuka ke bahan historis dan budaya dari 
seluruh dunia sebagai tantangan kepada narasi sejarah yang telah meminimalkan atau 
membungkam berbagai suara dan sudut pandang akibat politisasi dan nasionalisasi. Kami 
hendak mendanai proyek yang memperluas kapasitas pelestarian digital di seluruh dunia, 
terutama di beberapa wilayah dengan sumber daya pelestarian kearsipan terbatas. 
 
Panduan ini menjelaskan cakupan program dan ketentuan pemenuhan syarat untuk program 
hibah MEAP. Silakan baca ulang semua bagian sebelum mengirimkan permohonan ke MEAP. 
Perincian lengkap tentang MEAP, ketersediaan pendanaan hibah, dan prosedur MEAP dapat 
dilihat di meap.library.ucla.edu. 
 
Silakan ajukan pertanyaan apa pun ke meap@library.ucla.edu.  
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1. Ketersediaan Dana Hibah 

MEAP menerima pengajuan permohonan untuk dua jenis hibah yang berbeda. Pemohon 
hanya dapat mengirimkan satu permohonan untuk setiap putaran pendanaan. Harap lihat 
bagian “Proses Pengajuan Permohonan” untuk mengetahui informasi terperinci tentang 
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pengajuan permohonan. 
 

1.1 Hibah Perencanaan 
Dana hibah perencanaan senilai hingga $15.000 tersedia untuk mengevaluasi dan 
menyurvei koleksi untuk potensi digitisasi dan/atau kurasi. Hibah Perencanaan dapat 
tersedia hingga jangka waktu satu tahun. 
 
1.2 Hibah Proyek 
Dana hibah proyek senilai hingga $50.000 tersedia untuk mendigitalkan konten 
kearsipan atau kurasi bahan berbentuk asal digital. Hibah Proyek dapat tersedia hingga 
jangka waktu dua tahun. 
 
1.3 Dana Hibah Darurat 
MEAP menyediakan dana sebagai Dana Hibah Darurat yang akan diberikan di luar 
siklus pendanaan reguler. Pemohon harus mendapatkan undangan untuk mengirimkan 
permohonan hingga senilai $10.000 dan tersedia hingga 6 bulan untuk proyek digitisasi. 
Untuk informasi lebih lanjut, harap kirimkan surel ke meap@library.ucla.edu dengan 
menyertakan penjelasan tentang koleksi yang terancam punah dan alasan yang 
menyebabkan Anda sangat memerlukan siklus tinjauan penuh. 

 
1.4 Tenggat Permohonan 

● Permohonan harus dikirimkan sebelum tenggat yang diumumkan di 
meap.library.ucla.edu. 

● Tenggat Permohonan Pendahuluan biasanya pada bulan November. 
● Tenggat Permohonan Terperinci biasanya pada bulan Februari tahun kalender 

berikutnya (hanya bagi Pemohon yang Diundang). 
 
 
2. Pemenuhan Persyaratan 

Proyek harus memiliki satu pemohon utama yang bertanggung jawab untuk merencanakan 
dan melaksanakan proyek. Pemohon utama juga akan bertanggung jawab untuk mengelola 
keuangan dana hibah. Proyek boleh memiliki pemohon tambahan yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan proyek selama siklus kerjanya.  

 
2.1 Pemenuhan Persyaratan Pemohon 
Pemohon individual harus terasosiasi dengan lembaga dan tidak dapat memohon untuk 
pendanaan independen. Pemohon dapat berstatus: 

● Setiap dosen pengajar atau peneliti yang terakreditasi di universitas atau 
lembaga pendidikan tinggi serupa. 

● Arsiparis atau pustakawan yang bertanggung jawab atas koleksi khusus di 
lembaga kearsipan, perpustakaan nasional atau riset, atau lembaga sejenis. 

● Pimpinan terafiliasi organisasi nirlaba atau organisasi masyarakat yang 
menyimpan bahan warisan budaya yang berisiko punah. 
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2.1.1 Jika pemohon hibah tidak terafiliasi dengan tempat penyimpanan yang 
menyimpan/memiliki bahan, maka pemohon wajib mengirimkan Formulir Mitra 
Kearsipan bersama dengan Permohonan Terperinci.  

 
2.2 Pemenuhan Persyaratan Lembaga 
Hibah diberikan melalui lembaga asal (bukan individu) yang melakukan kontrak dengan 
UCLA. Lembaga induk harus berupa organisasi masyarakat, universitas, lembaga 
kearsipan, perpustakaan, lembaga penelitian atau budaya.  

 
2.2.1 Permohonan dari lembaga negara yang meminta bantuan untuk 
pelestarian bahan arsip mereka sendiri harus membuktikan kontribusi nyata 
mereka, seperti penyediaan waktu, pelatihan, atau ruang kerja bagi para staf. 
 
2.2.2 Setiap proyek wajib memiliki kontak administratif yang memiliki otoritas 
keuangan dan penandatanganan (ini dapat merupakan pemohon utama atau 
individu lain di lembaga yang menerima pendanaan).  

 
2.3 Pemenuhan Persyaratan Proyek 
MEAP akan mendukung proyek yang mengorganisasi, mengumpulkan, mengonversi, 
dan menjelaskan bahan kearsipan, aset digital yang telah ada, atau bahan berbentuk 
asal digital. Bahan tersebut harus sesuai dengan ruang lingkup berikut. 

 
2.3.1 Terancam Punah - Konten kearsipan harus terancam punah dalam waktu 
dekat akibat kondisi lingkungan, ketidakpastian politik, media yang sejatinya 
tidak berkelanjutan, penyimpanan tidak layak, dan/atau perubahan sosial dan 
komunal. 
 
2.3.2 Usia Bahan - Bahan kearsipan yang akan didigitalkan atau disurvei harus 
berasal dari awal abad ke-20 hingga saat ini, diutamakan jika mayoritas bahan 
berasal dari sejak tahun 1950-an atau sesudahnya. 
 
2.3.3 Konten - Bahan tersebut harus mendokumentasikan berbagai aspek 
sejarah, masyarakat, budaya, dan politik, diutamakan dengan penekanan pada 
keadilan sosial, hak asasi manusia, serta masyarakat yang kurang 
terdokumentasikan. 
 
2.3.4 Fokus Geografis - Bahan dari wilayah di luar Amerika Utara dan Eropa 
lebih diutamakan. Kami mendorong pemohon dari Afrika, Karibia, Amerika 
Tengah, Amerika Selatan, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia 
Tenggara, serta Oseania. Pemohon dari Amerika Utara dan Eropa dapat 
memohon hanya jika memiliki keterbatasan sumber daya untuk melestarikan 
bahan kearsipan dan sumber pendanaan lain telah habis. 
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2.3.5 Format - Materi bisa dalam berbagai format, termasuk bahan tercetak, 
audio, video, foto, efemera, dan berkas yang berbentuk asal digital (termasuk 
namun tak terbatas pada blog, fotografi digital, video ponsel, laman situs web, 
gambar 3D, pita magnetis, serta konten media sosial). 
 

2.4 Pendanaan Terkait 
2.4.1 MEAP dan EAP (Program Arsip Langka) tidak akan mendanai proyek yang 
tumpang tindih dalam satu tahun pendanaan yang sama, dan pelamar hanya dapat 
mengajukan permohonan kepada satu program per putaran pendanaan. Ini meliputi:  

● Proyek dengan Pemohon Utama dan Pemohon Pendamping yang sama 
● Proyek yang mendigitalisasi bahan dari koleksi yang sama 
● Proyek dari lembaga yang sama dan mengandalkan tim proyek yang sama.  

 
2.4.2 Pemohon dengan koleksi yang meliputi materi substansial dari sebelum dan 
setelah pertengahan abad kedua puluh dapat mengajukan permohonan kepada EAP 
dan MEAP untuk proyek yang mengerjakan koleksi yang sama, tetapi tidak pada tahun 
permohonan yang sama. Dengan demikian, pemohon bisa memilih untuk membuat 
rencana proyek terkait untuk permohonan mereka ke setiap program. Pendanaan dari 
satu program harus sudah dimulai sebelum permohonan ke program lain  
dipertimbangkan. Pemohon dengan proyek jenis ini harus menghubungi staf EAP atau 
MEAP untuk berdiskusi. 
 
2.4.3 Pengelola lembaga yang menangani pendanaan atau pelatihan dapat menjadi 
anggota lebih dari satu tim per tahun. 

 
 
3. Praktik Pengumpulan 

 
3.1 Negara Asal 
MEAP mendukung kegiatan di berbagai situs arsip seluruh dunia. Koleksi dilestarikan 
melalui digitisasi dan harus tetap berada di negara asal mereka. Dana hibah ditawarkan 
dengan syarat bahwa bahan orisinal sebisa mungkin ditempatkan di mitra kearsipan 
lokal. 
 
3.2 Penyimpanan Bahan Koleksi 
MEAP mengantisipasi kemungkinan bahwa sebagian besar koleksi saat ini disimpan di 
lembaga kearsipan. Jika terdapat koleksi yang disimpan oleh pihak swasta, MEAP 
mengharapkan bahan tersebut akan dipindahkan ke lembaga kearsipan lokal selama 
atau di akhir proyek.  

 
3.2.1 Jika koleksi tersebut akan ditempatkan di lembaga berbeda dari tempat 
ditemukannya, lembaga kearsipan yang akan menyimpan bahan tersebut harus 
mengonfirmasi keterlibatan mereka dengan mengisi Formulir Mitra Kearsipan. 
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Pernyataan ini harus memuat komitmen lembaga baru tersebut terhadap standar 
penyimpanan, dokumentasi, akses, dan pelestarian jangka panjang. 
 
3.2.2 MEAP mengakui bahwa dalam sejumlah kasus, relokasi bahan tidak 
mungkin dilakukan dan bahwa pemilik lembaga atau swasta dari bahan 
kearsipan mungkin tidak bersedia untuk menyerahkan kepemilikan bahan asli. 
Dalam situasi ini, MEAP akan menerima permohonan hibah untuk mendigitalkan 
bahan dalam rangka meningkatkan keamanannya serta memungkinkan akses 
yang lebih luas ke konten tersebut. Lembaga kearsipan dan pemilik yang terkait 
dapat memiliki salinan digital dari hasil penelitian berdasarkan permintaan. 

 
3.3 Koleksi Nasional 
MEAP memerlukan konfirmasi bahwa departemen pemerintahan terkait telah dihubungi 
ketika proyek melibatkan catatan nasional atau yang dimiliki negara. Dalam kasus ini, 
lembaga pemerintah terkait harus menyetujui digitisasi dan publikasi semua bahan ini 
sebelum Permohonan Terperinci dikirimkan. Ini dapat dinyatakan dalam bagian Hak 
dalam Permohonan MEAP atau dengan mengirimkan surat dukungan yang 
ditandatangani dengan segel atau stempel pemerintah.  
 
3.4 Salinan Digital 
Salinan digital wajib disimpan di lembaga yang tepat dan telah diakui di negara asal. 
Jika memungkinkan, salinan digital juga harus dapat diakses secara terbuka. Sebuah 
salinan digital wajib dikirimkan ke Perpustakaan UCLA. [Lihat Bagian 9: Acuan 
Pencapaian Proyek dan Persyaratan Berkas Digital untuk perincian tentang metode 
pengiriman.] 

 
 
4. Pengeluaran Anggaran 

Semua dana yang diberikan oleh MEAP adalah dalam Dolar Amerika ($). Kurs dan inflasi 
harus diperhitungkan. 

 
4.1 Pengeluaran yang Diizinkan 

 
4.1.1 Gaji - Wajib secara langsung mendukung pekerjaan digitisasi dan 
pelestarian. Ini termasuk tugas mencari, menemukan, serta mengumpulkan 
bahan, membuat gambar, dan mendigitalkan bahan, serta menciptakan dan/atau 
menerjemahkan metadata. 

● Harus mencerminkan komitmen membangun kapasitas keahlian lokal 
dan keadilan pembayaran bagi seluruh anggota tim.  

● Harus diestimasikan sesuai dengan skala gaji resmi di negara tempat 
pekerjaan akan dilakukan. Menyertakan perincian bayaran relevan dalam 
di penjelasan anggaran. 

● Dapat mengikutsertakan tunjangan mengajar (sebagai “Pengganti Gaji”) 
bagi peneliti utama berlatar belakang akademis yang perlu menghabiskan 
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waktu cukup lama di lapangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas 
mengajar resminya, serta kontribusi yang menutup biaya gaji untuk 
arsiparis yang harus berada di lapangan untuk jangka waktu yang lama. 
Penggantian gaji akan mensyaratkan penjelasan tambahan: Mengapa 
ilmuwan atau arsiparis tersebut merupakan orang terbaik untuk 
memimpin pekerjaan ini?  

 
4.1.2 Tangkapan Digital dari Bahan - Biaya digitisasi bahan orisinal dapat terdiri 
dari pembelian perlengkapan yang diperlukan dan/atau relokasi serta instalasi 
bahan dalam arsip.  

● Untuk Dana Hibah Perencanaan, ini dapat termasuk biaya 
pengorganisasian, pembuatan inventaris, dan penyusunan bantuan 
pencarian. 

● Dana Hibah Proyek harus sudah memiliki inventaris pada saat proyek 
dimulai dan anggaran tidak boleh menyertakan biaya pembuatan 
inventaris atau bantuan pencarian. 

 
4.1.3 Perjalanan dan Biaya Hidup - Perjalanan dan biaya hidup untuk anggota 
tim atau individu yang melaksanakan pelatihan. Perjalanan harus secara 
langsung terkait dengan pekerjaan pelestarian, digitisasi, survei, atau pembuatan 
metadata.  

● Biaya perjalanan dapat mencakup tarif taksi pengeluaran mobil 
perorangan sebagai pencegahan terhadap Covid-19 di lokasi yang 
transportasi publiknya tidak aman. 

 
4.1.4 Pelatihan - MEAP bertujuan untuk meningkatkan keahlian profesional staf 
lokal, untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam melestarikan dan mengelola 
koleksi mereka untuk jangka panjang. Pemohon didorong untuk menyertakan 
pelatihan dan pengembangan profesional dalam proposal hibah mereka. 
Pelatihan dapat berfokus pada beberapa area seperti manajemen pengumpulan 
bahan kearsipan, pelatihan teknis dalam teknik digitisasi, atau pembuatan 
metadata. 

● Pelatihan dapat dilaksanakan secara virtual atau langsung. Untuk 
keduanya, pelatih harus diberikan kompensasi. 

 
4.1.5 Biaya Lain - Biaya lain yang secara langsung mendukung pelestarian dan 
penyebarluasan proyek dapat diikutsertakan ke bagian 'biaya lain' dalam 
permohonan. Contoh dari situasi ini adalah sebagai berikut: 

● Sejumlah tindakan pelestarian dasar bahan orisinal, seperti kotak 
penyimpanan bebas asam. 

● Acara yang melibatkan komunitas dimaksudkan untuk mengundang 
kesadaran komunitas tentang proyek serta partisipasi dalam 
mendokumentasikan koleksi. Acara ini dapat meminta anggota komunitas 
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untuk berkontribusi dalam pembuatan metadata atau mendiskusikan 
akses terbuka dan izin yang diperlukan. 

● Biaya pengembangan situs web proyek untuk menampung koleksi digital. 
Biaya situs web harus mewakili sebagian kecil saja dari jumlah total hibah 
dan tidak boleh melebihi jangka waktu pemberian hibah. 

● Penyebarluasan hasil proyek, termasuk diskusi konferensi atau pameran 
umum/pendidikan, khususnya yang ditujukan untuk menginformasikan 
masyarakat setempat. 

 
4.2 Pengeluaran Tidak Memenuhi Syarat 

 
4.2.1 Biaya tak langsung dan umum lembaga. 
 
4.2.2 Proyek peremajaan dan pembangunan modal. 
 
4.2.3 Segala jenis pekerjaan konstruksi dan pembangunan. 
 
4.2.4 Biaya administratif, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya 
pelaksanaan dan biaya umum kearsipan, administrasi keuangan untuk 
pengelolaan dana hibah, pendingin atau pemanas udara. 
 
4.2.5 Konservasi fisik dari bahan orisinal. Meski sejumlah proyek mungkin 
memerlukan intervensi konservasi selama proses digitisasi, MEAP tidak 
mendanai proyek konservasi (yaitu, proyek dengan tujuan dan prioritas utama 
untuk konservasi fisik, bukan digitisasi). 

● Beberapa bahan konservasi dapat menjadi anggaran pengeluaran yang 
dapat disetujui sebagaimana diperlukan untuk mempersiapkan bahan 
untuk digitisasi. Harap sertakan perincian di bagian penjelasan anggaran 
dalam permohonan terperinci. 

 
4.2.6 Pembuatan katalog atau transkripsi ekstensif yang dimaksudkan untuk 
pelaksanaan penelitian. 
 
4.2.7 Perlengkapan operasional yang ditujukan untuk pengelolaan arsip. 
 
4.2.8 Perekaman sejarah oral baru atau perlengkapan rekaman audio. 
 
4.2.9 Pembelian bahan kearsipan. MEAP tidak akan menyediakan dana untuk 
pembelian bahan kearsipan.  

● Beberapa jenis imbalan nosional untuk pemilik bahan mungkin dapat 
diberikan dalam kasus luar biasa. Jika Anda menyertakan pembayaran 
semacam itu dalam lamaran Anda, Anda harus menjelaskan alasan dan 
menjabarkan jumlahnya. 
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5. Hak 

 
5.1 Bahan yang didigitisasi dengan pendanaan dari MEAP wajib tersedia secara daring. 
Program tidak menawarkan dana hibah jika ada pembatasan tidak wajar pada 
penggunaan atau akses ke materi tersebut baik karena pembatasan hak cipta atau 
privasi. 

 
5.2 Pemohon harus memastikan bahwa pemilik bahan akan bekerja sama dalam proyek 
ini. Permohonan akan dievaluasi apakah materi memenuhi syarat untuk publikasi 
terbuka. Jika memungkinkan, komitmen untuk publikasi akses terbuka harus disertakan 
bersama permohonan dalam pengiriman Formulir Izin Hibah. 
 
5.3 Perpustakaan UCLA dapat memberikan panduan untuk menilai status hak jika 
sebuah proyek terpilih untuk pendanaan, tetapi pemohon harus memberikan informasi 
terperinci tentang perizinan selama fase permohonan.  

 
5.4 Pemohon yang tidak dapat memastikan izin hak cipta dan/atau privasi harus 
mengajukan permohonan Hibah Perencanaan. MEAP akan mendanai hibah 
perencanaan yang mendedikasikan waktu untuk evaluasi hak cipta, mendapatkan 
dokumen yang diperlukan, dan izin dari mitra lain. 

 
5.5 Perpustakaan UCLA akan menyediakan akses daring ke semua materi yang 
didigitisasi dengan dana bantuan MEAP. MEAP meminta tim proyek untuk menyertakan 
pernyataan hak per butir sebagai bagian dari setiap metadata final. Pemegang hak cipta 
juga dapat memilih untuk memberikan lisensi pada obyek melalui Creative Commons 
dengan menggunakan lisensi CC-BY-NC 
 
5.6 Perpustakaan UCLA dapat menggunakan berkas digital dan bahan permohonan 
untuk keperluan promosi. 

 
5.7 Pemohon harus menyadari persoalan privasi dan etika. Ketika koleksi berisi 
informasi sensitif, seperti gambar tentang kematian dan kekerasan atau informasi 
pribadi, tim proyek bertanggung jawab untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan 
untuk mempublikasikannya. Secara khusus, tim proyek harus mengembangkan rencana 
untuk mengidentifikasi dan menganonimkan informasi berpotensi kriminalisasi. Sebagai 
alternatif, tim proyek dapat mengembangkan sebuah rencana untuk mendapatkan izin 
dari individu atau masyarakat sebagaimana diperlukan. 
 
5.8 Pemohon harus mempertimbangkan model kepemilikan bersama dan kesepakatan 
yang berlangsung jika bekerja dengan bahan Asli atau komunal. 
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6. Proses Pengajuan Permohonan  
 

6.1 Semua permohonan harus dikirimkan melalui sistem aplikasi MEAP daring yang 
tersedia di meap.smapply.io. Jika Anda tidak dapat mengakses sistem daring atau tidak 
dapat mengirimkannya secara daring, harap mengirim surel ke meap@library.ucla.edu. 

 
6.2 Proses permohonan dilaksanakan dalam dua tahap: Pemohon mengirimkan 
Permohonan Pendahuluan, kemudian pemohon terpilih akan diundang untuk 
mengirimkan Permohonan Terperinci. Permohonan wajib dikirimkan sebelum tenggat 
yang diumumkan di meap.library.ucla.edu.  

 
6.3 Semua permohonan wajib ditulis dalam Bahasa Inggris dan anggaran yang diajukan 
wajib dalam Dolar AS ($). 

 
6.4 Pemohon hanya boleh mengirimkan satu permohonan untuk setiap putaran 
pendanaan. 

 
6.5 Pemohon harus mengacu pada Sumber Daya Proyek MEAP untuk mengetahui 
rekomendasi mengenai perangkat keras, perangkat lunak, praktik terbaik digitalisasi, 
alur kerja survei serta inventaris, dan sebagainya.  

 
 
7. Kriteria Evaluasi 

Permohonan akan dievaluasi oleh panel ilmuwan internasional dengan menggunakan 
kriteria berikut. 
 

7.1 Kedaruratan proyek, sebagaimana digambarkan dengan kerentanan bahan, akibat 
kondisi lingkungan, ketidakpastian politik, media yang sejatinya tidak berkelanjutan, 
penyimpanan tidak layak, dan/atau perubahan sosial dan komunal. 
 
7.2 Signifikansi ilmiah dan keunikan bahan yang diusulkan untuk digitisasi 
 
7.3 Viabilitas publikasi daring berdasarkan pernyataan hak tertandatangani, analisis hak 
etis, dan pernyataan komitmen kebijakan Akses Terbuka program.  
 
7.4 Kelayakan proyek sesuai dengan jangka waktu dan sumber daya yang diminta, 
termasuk ruang fisik dan personel untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan 
 
7.5 Keahlian dan pengalaman pemohon dan tim proyek 
 
7.6 Komitmen dan perencanaan dalam proyek yang diusulkan untuk membuat metadata 
dalam bahasa Inggris dan bahasa budaya tempat bahan dibuat 
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8. Prosedur Proyek yang Menerima Hibah 
 

8.1 Tanggung Jawab Lembaga Penampung 
 
8.1.1 Lembaga Induk akan bertanggung jawab untuk mengelola dana hibah dan 
memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan syarat dana bantuan ini.  
 
8.1.2 Setiap subpenerima yang tidak berlokasi di AS akan diwajibkan untuk 
menyetujui penggunaan dana bantuan sesuai dengan Undang-Undang Anti 
Praktik Korupsi Asing AS dan semua pendanaan anti-teroris, undang-undang 
pengendalian aset, peraturan, aturan & perintah eksekutif AS yang berlaku.   
 
8.1.3 Setiap subpenerima yang tidak berlokasi di AS akan bertanggung jawab 
untuk menentukan apakah kegiatan mereka diatur, dan sesuai dengan, undang-
undang & peraturan Pengendalian Ekspor A.S. 

 
8.2 Jadwal Pembayaran 

 
8.2.1 Hibah Perencanaan dan Proyek - Keseluruhan jumlah dana akan dicairkan 
dalam beberapa angsuran sepanjang proyek berlangsung: 

● Untuk dana hibah selama 13-24 bulan, 40% dari dana akan dicairkan di 
bulan ke-0 (sebelum tanggal mulai proyek), 20% di bulan ke-6, 20% di 
bulan ke-12, 20% tiga bulan setelah proyek berakhir atau setelah laporan 
final dikirimkan. 

● Untuk dana hibah selama 7-12 bulan: 65% dari dana akan dicairkan di 
bulan ke-0, 25% di bulan ke-6, 10% tiga bulan setelah proyek berakhir, 
setelah laporan final disetujui. 

● Untuk dana hibah dengan jangka waktu lebih pendek: 80% dari dana 
akan dicairkan di bulan ke-0, 20% tiga bulan setelah proyek berakhir, 
setelah laporan final disetujui. 

 
8.2.2 Dana Hibah Darurat - Dana Hibah Darurat berlangsung selama 6 bulan 
atau kurang dan akan didanai 100% dalam satu kali pencairan. 
 
8.2.3 Pembayaran Final - Pembayaran final untuk semua dana hibah dilakukan 
hanya setelah hasil dan laporan final proyek telah dikirimkan dan disetujui oleh 
Dewan MEAP.  

 
 

8.3 Komunikasi 
MEAP mewajibkan pembaruan secara berkala dari semua tim proyek melalui Laporan 
Kemajuan rutin (lihat Pelaporan). Kami juga menerima komunikasi rutin melalui surel.  
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8.3.1 Harap kirimkan semua pesan ke meap@library.ucla.edu dan cantumkan 
nomor proyek Anda di bagian subjek (mis. MEAP-4-0077). 

 
8.3.2  Perubahan Proyek 

● Kirimkan surel ke tim MEAP (meap@library.ucla.edu) untuk mengajukan 
perubahan cakupan proyek atau anggaran Anda. 

● Perubahan anggaran yang meminta pemindahan dana dari satu kategori 
anggaran ke kategori lainnya (mis. Gaji ke Perlengkapan atau Perjalanan 
ke Gaji) harus disetujui terlebih dahulu oleh tim MEAP. 

 
8.3.3 Harapan 

● MEAP berhak membatalkan hibah apa pun jika kami tidak menerima 
tanggapan dari tim proyek dalam 60 hari setelah permintaan informasi 
apa pun.  

● MEAP berhak membatalkan tawaran hibah apa pun jika pengurusan 
berkas administratif tidak ditandatangani dan diselesaikan dalam satu 
tahun sejak tanggal penawaran. 

 
8.4 Pelaporan 
Proyek MEAP akan ditinjau secara rutin dengan mengirimkan Laporan Perkembangan 
setiap enam bulan atau sesuai dengan acuan pencapaian proyek. Jadwal pelaporan 
harus didokumentasikan dalam Laporan Pekerjaan dan dapat didiskusikan dengan tim 
MEAP. 
 

8.4.1 jika jadwal proyek Anda berubah (karena virus Corona atau potensi 
masalah lainnya), MEAP berhak meminta laporan jika diperlukan. 
 
8.4.2 Semua Laporan Kemajuan harus berdasarkan templat Laporan Kemajuan 
di sini. Laporan harus dilengkapi dengan membuat salinan di Google Docs atau 
mengunduhnya ke Word. 
 
8.4.3 Laporan harus menyertakan (1) Narasi pembaruan tentang proyek (dalam 
Bahasa Inggris); (2) Pembaruan hasil proyek berdasarkan perkiraan alur kerja; 
(3) Laporan keuangan yang mendokumentasikan pengeluaran dibandingkan 
dengan anggaran Anda; (4) Laporan akuntansi yang melacak dana yang diterima 
dan dikeluarkan; serta (5) Salinan kuitansi semua pembelian di atas 500 dolar 
AS. 
 
8.4.4 Laporan Kemajuan adalah kesempatan untuk mengusulkan revisi jadwal 
atau rencana kerja yang diperbarui jika proyek Anda ditunda atau jika Anda perlu 
mengubah cakupan kerja Anda. 
 
8.4.5 Setiap pencairan pendanaan bergantung pada Laporan Kemajuan yang 
telah disetujui MEAP. 
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8.4.6 Setelah hasil proyek tercapai, tim proyek wajib menyerahkan Laporan 
Akhir. Pencairan pembayaran akhir hanya akan dilakukan setelah semua hasil 
dikirimkan dan Laporan Akhir telah ditinjau dan disetuji oleh Dewan Tinjauan 
MEAP. 
 
8.4.7 Semua laporan harus dikirimkan melalui surel ke meap@library.ucla.edu. 
Tuliskan nomor proyek Anda di bagian subjek surel dan nama berkas laporan. 

 
 
 
9. Acuan Pencapaian Proyek dan Persyaratan Berkas Digital 
 

9.1 PI proyek (dan tim terkait) akan mengadakan pembicaraan awal dengan MEAP 
untuk mendiskusikan awal pekerjaan proyek dalam satu bulan setelah menerima dana 
MEAP. Percakapan awal akan menetapkan struktur penamaan berkas, standar 
metadata, dan ekspektasi berkas digital. 
 
9.2 Kami ingin menerima berkas sampel dan sampel metadata dalam dua bulan 
pertama peluncuran proyek.  
 
9.3 Penerima Dana Hibah Proyek diwajibkan untuk mengirimkan metadata per butir 
sesuai dengan Templat Metadata Perpustakaan Digital UCLA. 

 
9.4 Kami berharap untuk menerima berkas digital dan metadata terkait dalam batch 
selama siklus hidup proyek, kemungkinan dalam siklus yang selaras dengan laporan 
kemajuan enam bulan. Siklus tersebut dapat disesuaikan dalam percakapan dengan tim 
MEAP. 
 
9.5 Konten harus dikirimkan ke tim MEAP melalui folder daring yang aman dengan 
menggunakan Google Shared Drive yang telah ditentukan. Hard drive yang dikirimkan 
ke Perpustakaan UCLA melalui kurir atau surat tercatat hanya sebagai cadangan. 
Metode pengiriman harus didiskusikan dengan tim MEAP. Biaya kurir atau pos dapat 
disertakan dalam anggaran proyek. 
 
9.6 Semua berkas dan kiriman proyek harus dikirimkan selambat-lambatnya tiga bulan 
setelah periode hibah. 
 
9.7 Perpustakaan UCLA akan bertanggung jawab untuk menyimpan berkas pelestarian 
digital selamanya. Perincian seluruh koleksi dan salinan derivatif akan diposting di Situs 
Web Publikasi MEAP, yang berada di Perpustakaan UCLA. 
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10. Pengakuan Publik 
 

10.1 Harap menyebutkan Modern Endangered Archives Program, UCLA Library, dan 
Arcadia Fund dalam semua publikasi, presentasi konferensi, dan pernyataan publik 
termasuk semua publikasi daring, blog, serta postingan media daring dan media sosial 
lain, publikasi dan publisitas dengan menggunakan pernyataan berikut ini:  
 

“[Proyek ini] didukung oleh Modern Endangered Archives Program di UCLA 
Library dengan pendanaan dari Arcadia, dana amal dari Lisbet Rausing dan 
Peter Baldwin.” 

 
10.2 MEAP mendorong semua penerima dana hibah untuk mempublikasikan karya 
mereka melalui media sosial. Harap tag MEAP di Twitter @ModArchivesUCLA. 
 
10.3 Kirimkan seluruh pernyataan pers ke tim MEAP untuk ditinjau sebelum 
dipublikasikan. 

 
 
11. Hubungi Kami 
 

Seluruh pertanyaan tentang prosedur aplikasi atau setiap aspek MEAP yang lain dapat 
dikirimkan melalui surel ke meap@library.ucla.edu. 


