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Elıterjesztés
„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címő
TÁMOP - 3.2.13-12/1 azonosító számú pályázat benyújtásához történı hozzájárulásra
Tisztelt Képviselı-testület!
Sajószentpéter Város Önkormányzata – az általa alapított és fenntartott Mővelıdési és Sportközpont és
Városi Könyvtár bevonásával pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Új
Széchenyi Terv keretében kiírásra került TÁMOP - 3.2.13-12/1 azonosító számú Kulturális
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címő pályázati konstrukcióra.
A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális
oktatásba és szerepük erısödjön meg a kulturális tudás átadásában. Ezen keresztül elérendı cél a
közoktatásban résztvevı gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidıs nem
formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális
intézmények hosszú távú együttmőködésében, helyi és országos szinten.
A pályázatban támogatható tevékenységek
A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását
támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységek megvalósítása
támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban
résztvevı gyermekek, tanulók.
A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális, vagy
nevelési/oktatási intézményekben:
- Havi szakkör
- Heti szakkör
- Tehetséggondozás, fejlesztés (bentlakásos formában - tábor keretében - is megvalósítható)
- Versenyek, vetélkedık
- Témanap, témahét (bentlakásos formában - tábor keretében - is megvalósítható)
Az önkormányzat– az általa alapított és fenntartott Mővelıdési és Sportközpont és Városi Könyvtárral
együttmőködve kiemelt figyelmet fordít a gyermekek tanórán kívüli foglalkozására. Az önkormányzat
korábban már nyújtott be hasonló tárgyban pályázatot a TÁMOP 3.2.3/09/2 kódszámú „Építı
közösségek” – közmővelıdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért, 2. kör: A közmővelıdés
nem formális és informális tanulás szolgálatában címő pályázati kiírásra, amelynek megvalósítási
idıszaka 2012. június 30-án ér véget.
A pályázat 100 %-os támogatottságú, önrészt nem igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Sajószentpéter, 2012. április 12.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
…/2012. (IV.19.) határozata
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címő
TÁMOP - 3.2.13-12/1 azonosító számú pályázat benyújtásához történı hozzájárulásról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat – az általa alapított és fenntartott Mővelıdési és Sportközpont és
Városi Könyvtár bevonásával – benyújtja pályázatát a TÁMOP - 3.2.13-12/1 azonosító számú
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában címő pályázati
kiírásra.
A pályázat támogatási intenzitása: 100 % (önerıt nem igényel)
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete:
-

-

-

elvi támogatásáról biztosítja a pályázót, a projektben meghatározott tevékenységekkel,
feladatokkal egyet ért,
mint pályázó és a Mővelıdési és Sportközpont és Városi Könyvtár fenntartója vállalja, hogy a
támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését
követıen legalább 5 évig fenntartja
mint pályázó és a Mővelıdési és Sportközpont és Városi Könyvtár fenntartója vállalja – a projekt
megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a
támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyában változás nem történik,
használatából bármely szervezetnek jogtalan elınye nem származik. A támogatás által
megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a
fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató elızetes jóváhagyása nélkül nem
idegeníthetı el, nem terhelhetı meg, nem adható bérbe.
a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020.
december 31-ig azokat megırzi
a támogatott programokban való részvételt ingyenesen biztosítja
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