
  

                                         
                                         

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                 
                                 
                                 
                                 

                        
                                 

    Javaslat konzorciumi pályázat benyújtására az EFOP-3.3.2-16 
kódszámú, „Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért”című pályázat keretében   

                                 
                                 

                        
                                 

    Bodokós Ferenc polgármester 
                                 
                                 

                        
                                 

    Varga Albin igazgató, Művelődési Ház és Könyvtár 
                                 
                                 
                                 
                                 

                   
                                 

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) 
bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                 
                                 

                   
                                 

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az 
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több mint 
felének) igen szavazata szükséges. 

                                 
                                 
                                 
  Gencsapáti, 2016. november 10.                 
                                 
                                 
                                 

                 (: Varga Albin s.k. :)     
                   igazgató       
                                 
                                 

 
 



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP) keretében EFOP-3.3.2-16 kódszámmal, „Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért”címmel hirdetett meg pályázatot.     
 

Támogatottak köre: könyvtárak, közművelődési intézmények, levéltárak, múzeumi intézmények. 
 
A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás 
gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az 
olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak 
meg számukra.  
A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális 
nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik 
kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a 
gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, 
problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.  
 

Fentieken túl a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális 
hátrányok csökkentéséhez , valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott 
kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.  
A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:  

o a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség 
(együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően,  

o a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának 
és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.  

o az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,  

o a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők, 
különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők.  
 

A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek: 
o szakkör, foglalkozássorozat 
o kulturális óra (pl.: könyvtári óra, múzeumi óra) 
o tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport 
o tábor 
o versenyek, vetélkedők 
o műhely- és klubfoglalkozás 
o témanap, témahét 
o művészeti csoport. 
 
A felhívás infrastruktúra fejlesztési eleme: a foglalkozáshoz szükséges, projekthez szorosan 
kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre a 
támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 10%-áig. 
 
Kötelező legalább 5 db együttműködés megállapodás megkötése nevelési-oktatási intézménnyel, 
legalább a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra, amelyben a kulturális intézmény bemutatja 
az együttműködési megállapodással érintett nevelési-oktatási intézmény(ek)ben megvalósítandó 
programok tevékenységek körét. A projekt megvalósításának időtartama 18 hónap. 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A felhívás forrását az Európai 
Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 



  

Hosszas szakmai egyeztetések után (intézmények, művészeti csoportjaink, kulturális szakemberek) 
elhatároztuk, hogy a Vépi Művelődési Ház és Könyvtárral konzorciumban benyújtunk egy 
támogatási kérelmet a pályázat keretében, amennyiben a Képviselő-testület(ek) is támogatja(ák) az 
előterjesztést. 
A konzorcium leginkább a meglévő művészeti közösségeit, együttműködő partnereink (Iskola, 
Óvoda) egyébként is megvalósuló programjait (témanap, ünnepkörökhöz kapcsolódó tematikus 
programok megvalósítása) hozná helyzetbe egy másfél éves program megvalósításával.  
 

Szoftver program, amely nálunk működő 7-9 közösség szakmai programjait helyezné előtérbe.  
 
A konzorciumi partner hasonlóan építi fel a programot, pályázat benyújtásához a szakmai segítséget 
és támogatás esetén a menedzsmentet a Pannon Térségfejlesztő Egyesület munkatársai 
biztosítanák, hiszen az egyesület székhelye intézményünk. (az összeférhetetlenséget még 
elemezzük) 
Előny, hogy a pályázat önerőt nem igényel, 100 %-os előfinanszírozású, és szakmai anyagköltséget 
(pl. népviselet) nagymértékben támogat. Így lehetőség nyílik a művészeti csoportjaink min. 1 éves 
szakmai programjának finanszírozására, amelyet eddig is pályázatokból, támogatásokból próbáltunk 
elkérni.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a csatolt 
határozati javaslatot fogadja el!  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

                              
                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Gencsapáti Község Önkormányzata 
Magyarország Kormánya által, az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Programok keretében kiírt EFOP-3.3.2-
16 kódszámú, „Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért” pályázati felhívásra konzorciumi 
pályázat keretében támogatási kérelmet nyújtson be.  

   

   

 2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt befejezését 
követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti a támogatott 
szolgáltatásokat. 

   

      

 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos valamennyi szükséges jognyilatkozat 
megtételére, így különösen a kapcsolódó nyilatkozatok, 
szerződések aláírására. 

   

                              
     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    
     Határidő: azonnal    
                              
                              

 


