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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft., mint közművelődési intézmény
működtetője a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című, a TÁMOP-3.2.1312/1 kódszámú könnyített elbírálású pályázati felhívására kíván pályázni.
A pályázati kiírás alapján az 1997. évi CXL törvény 74. § szerinti közművelődési
intézmények jogosultak pályázni. A pályázathoz csatolni kell a többségi tulajdonos
Dombóvár Város Önkormányzata támogatói határozatát, mivel a pályázatban vállalt és
megvalósított szolgáltatásokat további 5 évig fenn kell tartani, ezért a pályázat
benyújtásának támogatásáról a képviselő-testület jogosult dönteni. A fenntartó a
támogató nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy a fenntartásra vonatkozó
kötelezettségek kapcsán nem hoz olyan döntést, amellyel a projekt vonatkozásában a
fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozza.
A pályázat célja:
Fő cél a közművelődés és a közoktatás együttműködése.
Közvetlen cél, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a
formális oktatásba, és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában. Ezen
keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai
és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának
támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú
együttműködésében helyi és kistérségi szinten.
A konstrukció keretében a kulturális intézmények által megvalósított, a formális
oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek
személyiségfejlődésében
és
képességeik
kibontakoztatásában,
innovatív
gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő
kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és
konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.
A konstrukció hosszú távú célja és eredménye az egész életen át tartó tanuláshoz
szükséges kulcskompetenciák fejlesztése, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség
megalapozása, valamint a nevelési-oktatási intézmények és a közművelődési
intézmények közötti együttműködések elősegítése.
A pályázat tartalmi elemei:
A nevelési-oktatási intézmények óvodai és iskolai pedagógiai programjának
megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységek megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen
célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek,
tanulók.
· Együttműködési megállapodást kell kötni legalább 5 nevelési-oktatási
intézménnyel a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra a következő

·
·
·
·

foglalkoztatási formák keretében megvalósuló tevékenységekre: havi szakkör,
heti szakkör, tehetséggondozás, fejlesztés, versenyek, vetélkedők, témanap,
témahét (amelyek bentlakásos formában, tábor keretében is megvalósulhatnak).
A megvalósítás során az egyes foglalkoztatási formákra előírt követelményeket
az együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, mely félévre bontva
tartalmazza a minimumkövetelményeket.
Pedagógiai
programokban
szereplő
tevékenységeket
támogató
szolgáltatások/tevékenységek megszervezése, lebonyolítása.
Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség.
Horizontális elvekre vonatkozó előírások vállalása: Esélyegyenlőségi és
fenntarthatósági alapelvek érvényesítése (az együttműködésbe bevont oktatásinevelési intézmények egyikében a tanulók legalább 30%-a HH legyen, vagy
legalább egy megállapodás más helyiségbeli nevelési-oktatási intézménnyel
legyen).

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, legalább
5, és legfeljebb 30 millió Ft. A benyújtandó pályázat támogatási igénye 25.000.000
Ft.
Eszközök beszerzésére maximum az elszámolható költségek 10 %-a fordítható.
A pályázat utófinanszírozású, de lehetőség van 25% előleg lehívására, mellyel élni
kíván a pályázó.
A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft alapszabályában, valamint
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott városi
közművelődési koncepcióban megfogalmazott célok és vállalt feladatok
összhangban vannak a pályázati kiírásban szereplő megvalósítani kívánt
programokkal, fejlesztési területekkel:
· A szabadidő hasznos eltöltésének, valamint az életen át tartó tanulás
lehetőségének a biztosítása.
· A környezetkultúra javítása, a városesztétikai kultúra fejlesztése, helyi
értékek védelmének erősítése.
· Természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeink
közismertté tétele.
· Közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a
helyi értékek védelmének erősítése, a helyi társadalom kiemelkedő
közösségei, személyiségei szerepének növelése.
· A speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek
gondozása, a közművelődési esélyegyenlőség biztosítása.
· Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekegyesítési, művelődési
kezdeményezéseinek segítése.
· A hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése.
· A szabadidő hasznos eltöltésének, valamint az életen át tartó tanulás
lehetőségének a biztosítása.

· A környezetkultúra javítása, a városesztétikai kultúra fejlesztése, helyi
értékek védelmének erősítése.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassák a pályázat
benyújtását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Közművelődési Koncepciójában megfogalmazott célok végrehajtása érdekében a
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. által a Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában” című, a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázat benyújtását, valamint
annak megvalósítását és fenntartását támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és
megvalósításához szükséges dokumentumokat aláírja.
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