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Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 3.2.3.B-12/1 jelű "Építő
közösségek" - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket
szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának
elősegítése" című pályázati kiírás.
A pályázati konstrukció célja a többfunkciós közművelődési intézmények (többek között az
IKSZT-k) szolgáltatási körének bővítése, az intézmények helyi társadalomba történő
beágyazódását, széleskörű használatát szolgáló programok, közművelődési, könyvtári
fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak,
szolgáltatás-fejlesztések támogatásával.
Támogatható aktivitások Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek számára (A komponens):
– Közművelődési és közösségi programok és tevékenységek szervezése.
– Olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése, könyvtári
szolgáltatások népszerűsítése, és közösségfejlesztő könyvtári programok szervezése.
– A munkatársak szakmai tevékenységekkel kapcsolatos akkreditált képzéseken való
részvétele.
A pályázat célja:
– A működő IKSZT-k által nyújtott közösségi kulturális szolgáltatások, programok
körének bővülése
– A működő IKSZT-k országosan kiépülő, módszertani hálózatának megteremtése
– A működő IKSZT-k intézmények szakmai támogatása szolgáltatásfejlesztési modellek
kidolgozásával
– A működő IKSZT-k hálózatos együttműködése
Támogatható projektek száma: 140-180 db
Pályázók köre:
– Az a szervezet minősül pályázat benyújtására jogosult IKSZT címbirtokosnak, aki a
112/2009. (VIII.29) FVM rendelet 3 § (1) bekezdés a - c) pontjában meghatározott
fejlesztések vonatkozásában a MVH felé benyújtotta az utolsó kifizetési kérelmét és az
IKSZT beruházáshoz kapcsolódóan – amennyiben a beruházás építési engedély- vagy
bejelentés köteles – jogerős használatba vételi engedéllyel is rendelkezik.
Jogi forma gazdálkodási formakód szerint:
K S H 311,312,321,322,325,326,327,328,341,342,351,352,371,372,381,382,529,541,549,551,
552,555,561,559,572,569,591,573,699,599,951.
További feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon szervezet részére, amely (vagy amelynek intézményegysége) a
TÁMOP-3.2.11-10/1, TÁMOP-3.2.4-08/1., TÁMOP-3.2.4-09/1. TÁMOP-3.2.4/A-11/1,
TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázati konstrukcióban fejlesztésben részesül/részesült.
Támogatható tevékenységek köre:
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek köre:
1. Kötelező szakmai tevékenységek:
1.1. szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához
1.2. közművelődési és közösségi programok és tevékenységek szervezése az egész életen
át tartó tanulás elősegítése
A tevékenységcsoporton belül kötelező legalább évi 24 alkalommal legalább 1 program
tartása alkalmanként legalább 4fő részvételével. Egy alkalomnak legalább 45 perces
időtartamúnak kell lennie.
Az IKSZT célközönsége számra, igényeire alapozva, aktív részvételükkel kialakított:
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– szakkör, tanfolyam, tréning, ismeretterjesztő előadás, klub, műhelymunka, önképzőkör
– versenyek, vetélkedők
– művészeti, népművészeti, hagyományőrző kézműves foglalkozások, programok,
kiállítások szervezése
– helyismereti program
– tanulmányi kirándulás, alkotótábor, erdei iskolai programok, ifjúsági tábor, helyi
kulturális és természeti értékek megismerését szolgáló látogatás (látogatások
alkalomszáma nem haladhatja meg az összes alkalmak számának negyedét)
– önismereti
program,
önkéntes
programok,
önsegítő
csoportfoglalkozás,
közösségfejlesztő programok
– pályaorientációs tanácsadás
– az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn
túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára
– a gyermekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős,
fejlesztő programok megvalósítása
1.3. Olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése, könyvtári
szolgáltatások népszerűsítése, és közösségfejlesztő könyvtári programok szervezése
A tevékenységcsoporton belül kötelező legalább évi 12 alkalommal legalább 1 program
tartása legalább 4 fő részvételével. Egy alkalomnak legalább 45 perces időtartamúnak kell
lennie.
Az IKSZT célközönsége számára, igényeikre alapozva, aktív részvételükkel kialakított:
– a könyvtári és információs szolgáltatások használatával, előnyeivel, lehetőségeivel,
illetve a könyvtárban megtalálható szellemi (irodalmi, tudományos) értékek
terjesztésével kapcsolatos tájékoztató program megszervezése, amely lehet előadás,
képzés, klub, szakkör, tanfolyam, vagy olvasókultúra fejlesztő program
– az internet életminőség javító hatásaira fókuszáló, élményvezérelt oktatás (pl.
álláskeresés, kulturális tartalmak, biztonságos internethasználat, e-szolgáltatás)
– digitális írástudást fejlesztő, nem formális képzések megszervezése tanfolyam
keretében vagy klub keretében
– interaktív könyvtári honlapok kialakítása, web alapú könyvtári szolgáltatások
kialakítása
– az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi
csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása illetve
lebonyolítása
– kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele az interneten
– helytörténeti és helyismereti információk hozzáférhetővé tétele az interneten
– e-tájékoztatás- tanfolyam keretében
Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása
érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
– projektmenedzser: 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a
projektmenedzsment területén vagy IKSZT munkatársának lenni.
– pénzügyi munkatárs: szakirányú végzettséggel és 2 év releváns szakmai tapasztalattal
kell rendelkeznie.
Szakmai programok helyszínével kapcsolatos előírások:
Az IKSZT beruházási támogatással érintett helyszínen kívüli (külső helyszínen történő)
foglalkozások aránya nem haladja meg a teljes alkalomszám 20 %-át.
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Felnőttképzésre vonatkozó előírások:
Kizárólag érvényes FAT intézmény-akkreditációval rendelkező intézmény által megtartott
FAT programakkreditációval rendelkező képzésen való részvétel támogatható.
Felnőttképzés esetén az egy főre jutó képzési díj nem haladhatja meg a bruttó 200 000 Ft-ot.
Projekt időtartama: min.12 hó – max.18 hó
Projekt fenntartás: kötelező legalább évente az 1.2 és 1.3 pontokban felsorolt
tevékenységtípusok keretében összesen évi 4 alkalom megvalósítása
Támogatás összege: 3-5 millió Ft.
A projekt keretében lehetőség van 25 % előleg lehívására, a támogatás 100 %-os intenzitású.
Pályázat benyújtási határideje: 2013. január 21- 2013. február 18.
A pályázat elkészítésére vonatkozóan a Vapaus Kft. (9400, Sopron, Lenkey u. 3.) a
következő, kedvező ajánlattal keresett meg bennünket: pályázatírói díj nincs, a sikerdíj pedig
beépül a pályázatba, azaz a projektet a támogatói döntéstől a projektfenntartás végéig
menedzselik, sikerdíjuk ez által az egyes tevékenységek pályázatban elszámolható
költségéből tevődik össze.
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Eplény, 2013. január 25.
Fiskál János
polgármester
Határozati javaslat
...../2013.(I.31.) Kt. számú határozat
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Új Széchenyi Terv
keretében megjelent a TÁMOP 3.2.3.B-12/1 jelű "Építő közösségek" - B) A korszerű,
többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok,
együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése" című pályázati kiírás alapján
pályázatot nyújtson be.
2./ A képviselő-testület a pályázat elkészítésével, az előzetes ajánlati feltételekkel, a Vapaus
Kft-t (9400, Sopron, Lenkey u. 3.) bízza meg.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatírásra és menedzselésre
vonatkozó megállapodás aláírására, valamint a sikeres pályázat benyújtása érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontban: azonnal
3./ pontban: a benyújtásra 2013. február 18., illetve folyamatosan

