Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. február 22-i ülésére
Tárgy:

516. sz. Ipari Szakképző Iskola pályázatának támogatása

Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester

Készítette: Jegyzői Iroda

Tárgyalta: Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Vida János igazgató

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium vezetése azzal a kéréssel
fordult a Képviselő-testülethez, hogy a TÁMOP 3.2.1 B-09/2 Új tanulási formák és
rendszerek – Digitális Középiskola program című felhívásra benyújtandó pályázatát
támogatni szíveskedjenek.
A pályázat célkitűzése olyan tanulást támogató új, fenntartható megoldás
elterjesztésére irányul, amely korábban nem volt jelen a közoktatás intézményeiben.
Cél, hogy az egyes intézményekben történő felhasználása egyrészt csökkentse a
tanulási kudarcokat, a tanulók lemorzsolódását, másrészt képessé tegye az egyes
intézményeket (és pedagógusaikat) arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott
tanulókat újból sikeresen be tudják vonni az oktatásba. A program olyan hálózatos
intézményi modell elterjesztését célozza meg, amely az iskolarendszert korábban
elhagyó, hátrányos helyzetű (fiatal) felnőttek számára nyújthat lehetőséget az érettségi
megszerzésére.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 450 000
000 Ft. Elvárás, hogy a pályázó intézmény alapító okiratának már a Támogatási
Szerződés megkötésekor tartalmaznia kell az iskolarendszerű felnőttoktatási
tevékenységet, amely az 516. sz. Ipari alapító okiratába 2009-ben feltüntetésre került.
A pályázat közvetett célcsoportja az iskolarendszert korábban elhagyó,
hátrányos helyzetű túlkoros (18 év feletti) fiatalok és felnőttek.
A pályázat keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
1. Az intézményi alapdokumentációk átdolgozása a 2010. szeptemberi
tanévkezdésre (Helyi Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program,
Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) a TÁMOP-3.2.1/1/A kiemelt projekt
által meghatározott rendszerleírás és tanácsadói kör munkája alapján, olyan formában,
hogy a dokumentumok tartalmazzák a Digitális Középiskolai működéshez kapcsolódó
feladatokat és elvárásokat;
2. Tanulók toborzása (pl.: tájékoztató nap tartása, állásbörzén való részvétel,
információs füzet kiadása, Digitális Középiskola honlap kialakítása, elsősorban az
intézményi honlapon belül az információk kihelyezése, fórum, nyilvános tudás-bázis
üzemeltetése);
3. Továbbképzésen való részvétel: A Digitális Középiskola munkájában résztvevő
pedagógusok, intézményvezetők, mentorok számára kötelező részvétel a TÁMOP3.2.1/1/A kiemelt projekt projektgazdája által tartott akkreditált továbbképzésen
(intézményenként minimum egy intézményvezető, tíz pedagógus, és két mentor
részvétele kötelező). A képzést a TÁMOP-3.2.1/1/A kiemelt program biztosítja és
finanszírozza, a részvétel megszervezése (utazás, szállás, helyettesítés, stb.) a pályázó
feladata;
4. Intézményenként legalább három Szolgáltatási Pont kialakítása:
együttműködési megállapodások megkötése, munkaállomások beszerzése, mentori
szolgáltatás biztosítása a helyszínen1;
5. Az intézmény saját oktatási portáljának kialakítása (a digitális középiskolai
feladatok ellátásához szerver vásárlása, a TÁMOP-3.2.1/1/A kiemelt program által
biztosított rendszer telepítése, felhasználói kör kialakítása, oktatott tárgyak
moduljainak kialakítása, stb.);

6. Az oktatási együttműködésbe való bekapcsolódás minimum egy, a pályázatban
nyertes más oktatási intézménnyel: a pályázati időszak alatt legalább egy
intézményközi találkozó, vagy szakmai műhely szervezése és legalább egy, más
intézmény által szerevezett találkozón való részvétel kötelező. A TÁMOP3.2.1/1/A kiemelt projekt által, a program során és záráskor szervezett szakmai
műhelymunkában való részvétel: 3 alkalommal, alkalmanként 2 napra 3 fő, a
pályázat megvalósításában, a Digitális Középiskola szerint szervezett oktatásban részt
vevő pedagógus, intézményvezető vagy mentor műhelymunkára delegálása
(utaztatásuk megszervezése, helyettesítésük megvalósítása, stb.);
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása
érdekében egy projektmenedzsert és egy pénzügyi vezetőt a projekt teljes hossza alatt
alkalmaz.
Szakmai megvalósítással szembeni elvárás a projekt teljes időtartama alatt egy
szakmai vezetőt alkalmazása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati
jogviszony vagy megbízási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben
bizonyíthatóan eléri a havi 40 órát.
A Szolgáltatási Pontokkal szembeni elvárások:
A Szolgáltatási Pontok az önálló tanulás helyszínei. Feladatuk, hogy a
tanuláshoz szükséges alapvető infrastruktúrát, folyamatos működést, valamint
informatikai támogatást nyújtsanak azoknak a tanulóknak, akik ezt igénylik: például,
nem rendelkeznek otthon internettel ellátott számítógéppel. A Szolgáltatási Pontok
teret és lehetőséget adnak a mentorok közreműködésének, akik a Szolgáltatási Ponton
megjelent tanulók számára nyújtanak segítséget a tanulásban – elsősorban annak
módszertanában, nem tantárgyi tartalmakban -, valamint a Digitális Középiskolában
való tanuláshoz szükséges egyéni életvitel kialakításában, az igénybe vehető (az
oktatási formában, a jelen projektben, vagy egyéb helyi vagy országos szociális,
érdekvédelmi stb. szervezet által megteremtett) segítség megtalálásában,
felhasználásában.
A projekt keretében kötelező intézményenként legalább három Szolgáltatási
Pont kialakítása, melyek Szolgáltatási Pontonként legalább 10 db munkaállomással,
valamint internet kapcsolattal rendelkeznek
Költségtípus
Projektmenedzsment költségei
Eszközbeszerzés, immateriális javak
Egyéb a projekt végrehajtásával
kapcsolatos (általános) költség
Tartalék
Projekt szakmai megvalósításával
összefüggő költségek

A projekt elszámolható költségei
arányában számított %-os korlát
max. 12%
max. 30%
max. 5%
max. 3%
min. 50 %

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig
fenntartja. A pályázónak vállalnia kell, hogy minimálisan a 2010/2011. tanévre
beiratkozott tanulók, illetve azok évfolyama számára a Digitális Középiskola – az

interneten szervezett iskola oktatási módszere szerinti felnőttoktatás keretében az
érettségire való felkészülést biztosítja, az érettségi vizsgákat megszervezi és
lefolytatja.
A pályázat keretében kialakított Szolgáltatási Pontoknak vállalniuk kell, hogy
heti 5 napban, 40 órában, ebből hetente egyszer legalább 6 órában nem munkanapon a
vállalt, vagy a pályázat keretében beszerzett eszközök a projekt zárásától 5 évig a
tanulók rendelkezésére állnak.
A pályázónak vállalnia kell – a projekt megvalósításának zárásától számított 5
évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett - hogy a támogatásból beszerzett
eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik,
használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által
megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és
eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes
jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.
A Támogatás formája működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás). A támogatás
mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, összege minimum 12
millió Ft , maximum 18 millió Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele a fenntartó támogató nyilatkozatának
benyújtása, amelyben vállalja, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben
meghiúsul, illetve ha a támogatást az intézmény szabálytalanul használja fel, abban az
esetben a támogatást a 281/2006. (XII.23.) korm. rendelet 40.§ (2) bekezdése alapján
hozott döntésben foglalt intézkedés szerint visszafizeti.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassák a
pályázat benyújtását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 516. sz. Ipari Szakképző
Iskola és Kollégium által a TÁMOP 3.2.1 B-09/2 Új tanulási formák és rendszerek
– Digitális Középiskola program című felhívásra benyújtandó pályázatát támogatja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumokat és a fenntartói támogató nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 2010. február 26. - Fenntartó támogató nyilatkozatának aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Dombóvár, 2010. február 4.
Patay Vilmos
polgármester

