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A Városi Könyvtár vezetője azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy az intézmény
által a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében című, TÁMOP- 3.2.4.A-11/1 azonosítójú pályázaton való
részvételét, illetve a pályázat elfogadása esetén annak végrehajtását és megvalósítását
támogassa.
A pályázat célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi
oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal
megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. A pályázat kiemelt
célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a leszakadó térségek felnőtt
népessége.
Ennek érdekében a pályázható tevékenységek:
- az oktatáshoz könyvbeszerzés,
- szövegértés-fejlesztésére irányuló képzések lebonyolítása a közoktatásban részt
vevő célcsoport számára,
- kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez szükséges
fejlesztések,
- digitális jogok kezelési rendszerének kialakítása,
- az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári
elektronikus katalógusok fejlesztése,
- szövegértés-fejlesztő klubfoglalkozások felnőttek számára,
A támogatás formája vissza nem térítendő, önerőt nem igényel. Támogatás mértéke
minimum 10 millió forint, a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A
projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére az elszámolható költségek
max. 10%-a fordítható.
A pályázat utófinanszírozott, viszont lehetőség van 25% előleg lehívására, mellyel a
pályázó élni kíván.
Pályázat benyújtására nyilvános könyvtárak, valamint könyvtári tevékenységet
folytató szervezetek önállóan vagy konzorciumban jogosultak. A Városi Könyvtár
konzorciumban kíván pályázni, a konzorciumi partner kiválasztása jelen előterjesztés
készítésekor még folyamatban van.
Abban az esetben, ha a pályázat benyújtója nem önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv, a pályázathoz csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat
meghiúsulása vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást és
annak kamatait visszafizeti. Tekintettel arra, hogy ez a nyilatkozat egy évet meghaladó
18 havi pénzügyi kötelezettségvállalással jár, ezért a képviselő-testület jogosult
dönteni a pályázat benyújtásának támogatásáról.
A Városi Könyvtár által benyújtandó pályázatból megvalósuló tevékenység szorosan
kapcsolódik a képviselő-testületünk által elfogadott Közművelődési koncepcióban
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megfogalmazott fejlesztési programhoz és az azok megvalósításához tervezett
intézkedésekhez.
A koncepcióban megfogalmazott célkitűzések között szerepel a lakosság
életminőségének javításához és munkaképességének növeléséhez felnőttoktatási,
képességfejlesztő lehetőség biztosítása. Ehhez tervezett intézkedésként az alábbiak
kerültek meghatározásra:
-

Munkanélküliek számára képzési lehetőségekről széleskörű igényfelmérés,
információ gyűjtés és átadás, praktikus tanfolyamok szervezése
Kulcskompetenciák fejlesztésére ismeretterjesztő előadások szervezése,
általános műveltségi modulok beillesztésével.
Hátrányos szociokulturális környezetben élő gyermekek kulturális
„felzárkóztatása”.
Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a Dombóvár város
Közművelődési koncepciójában megfogalmazott célok végrehajtásának érdekében a
Városi Könyvtár által a TÁMOP- 3.2.4.A-11/1 komponensére pályázat benyújtását,
valamint annak végrehajtását és megvalósítását támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és
végrehajtásához szükséges fenntartói nyilatkozatot aláírja.

Szabó Loránd
polgármester
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