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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Apáczai Oktatási Központ Középiskolájának igazgatója azzal a kéréssel fordult a
fenntartóhoz, hogy az intézmény által a TIOP-1.2.3/11/1 c. felhívás 1/b. komponensére
benyújtani kívánt pályázatának végrehajtását és megvalósulását támogassa.
A pályázat célja az iskolai könyvtár informatikai, valamint a fogyatékossággal élők
számára
biztosítandó
speciális
könyvtári
szolgáltatásokhoz
kapcsolódó
infrastruktúrafejlesztése.
Ennek érdekében a pályázatban az online könyvtári szolgáltatások
kialakításához/igénybevételéhez szükséges eszközök (számítógépek, multifunkciós
készülék), könyvtári szoftverek beszerzése valósul meg. A támogatás keretében
megvalósuló átalakítással az online könyvtári szolgáltatások külön térben
(olvasótermen kívül) kerülnek elhelyezésre.
A támogatás formája vissza nem térítendő, önerőt nem igényel. Támogatás mértéke a
projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
Önállóan pályázó iskolai könyvtár esetében a támogatás mértéke maximum 5.500.000
forint. A pályázat keretében kialakított szolgáltatások fenntartási ideje 5 év.
A pályázatban e komponensre elkülönített összeg 322.595.337 Ft, a pályázatokat 2012.
március 12-től lehet benyújtani, az elbírálás a rendelkezésre álló keret kimerítéséig
vagy a pályázat felfüggesztéséig folyamatos.
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 több éves pénzügyi
kötelezettségvállalással jár, ezért a képviselő-testület jogosult dönteni a pályázat
benyújtásának támogatásáról.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János
Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Kollégium által a TIOP-1.2.3/11/1 pályázati felhívás 1/b. komponensére benyújtani
kívánt pályázatának végrehajtását és megvalósulását támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges fenntartói nyilatkozatot aláírja.

Hegedüs Csaba
bizottsági elnök
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