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Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Az Apáczai Oktatási Központ Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységvezetője azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy az intézmény által benyújtani
kívánt TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” pályázatának végrehajtását és
megvalósulását támogassa.
A TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” pályázat céljai:
- a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás. Továbbá az esélynövelést szolgáló
tehetséggondozás támogatása,
- az iskolai tehetséggondozás feltételrendszereinek fejlesztése, a pedagógusok
szakmai-módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre,
tehetségsegítésre,
- a célok elérése érdekében a tehetséggondozáshoz szükséges intézményi
együttműködések fejlesztése, valamint a fiatal tehetségek kibontakozását ösztönző és a
kiváló teljesítmény eredményét hasznosítani képes támogató rendszerek kidolgozása.
A támogatható tevékenységek részben kötelezőek, részben választhatóak.
A pályázatban igényelhető támogatás összege legalább 5 millió, legfeljebb 20 millió Ft
lehet.
A támogatás formája vissza nem térítendő, önerőt nem igényel. Támogatás mértéke a
projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
A pályázat keretében kialakított szolgáltatások fenntartási ideje 5 év.
A pályázatok benyújtása 2012. április hó 15-től 2012. május 15-ig lehetséges. A
pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.
II.
A József Attila Általános Művelődési Központ igazgatója ugyancsak azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az intézmény által benyújtani kívánt:
1.)

TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás”,

2.)

TIOP1.2.3/11/1Könyvtári
szolgáltatások
összehangolt
infrastruktúrafejlesztése „Tudásdepó Expressz” támogatására

3.)

TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó Expressz”- A könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében

című pályázatok végrehajtását és megvalósulását támogassa.
1.) A TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás”című pályázat részletei
megegyeznek az Apáczai Oktatási Központ esetében leírtakkal.
2.)
A
TIOP1.2.3/11/1Könyvtári
szolgáltatások
összehangolt
infrastruktúrafejlesztése „Tudásdepó Expressz” támogatására kiírt pályázat 3
komponensből áll, melyből az I/b érinti az iskolai könyvtárakat.

A pályázat keretében az iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal
élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztése támogatható.
A konstrukció célja:
- a formális, nem formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz és
információkhoz történő hozzáférés kiterjesztése érdekében a könyvtárak információs
és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése,
- a kistelepülésen élők hagyományos és online könyvtári ellátásának javítása,
- a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése a hagyományos és online könyvtári
szolgáltatások igénybevétele tekintetésben.
A támogatható tevékenységek részben kötelezőek, részben választhatóak.
A pályázatban igényelhető támogatás összege legalább 10 millió Ft, legfeljebb 50
millió Ft lehet.
A támogatás formája vissza nem térítendő, önerőt nem igényel. Támogatás mértéke a
projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
A pályázatok benyújtása 2012. március 12-től 2012. május 31-ig lehetséges.
3.) A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó Expressz” pályázat átfogó 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 pályázati támogatással elérni kívánt részcélok:
- a helyi képzési és tanulási szükségletekre alapuló könyvtári szolgáltatások
fejlesztése;
- a térségi és helyi szinteken őrzött dokumentumok bekerülése az egységes országos
lelőhely-nyilvántartásba;
- a könyvtári online szolgáltatások távoli, 24 órás elérhetőségének megteremtése;
- a kulturális, közhasznú és helyi digitális tartalmak hozzáférhetőségének
megteremtése;
- az elektronikus könyvtári felületek elégítsék ki a felhasználói igényeket –
támogassák az egyes felhasználói csoportok tanulási és egyéb információszerzési
szükségleteit;
- a könyvtárak teljesítménymutatókkal alátámasztott minőségi szolgáltatásokat
nyújtsanak a felhasználóknak;
- a könyvtári dolgozók felkészültek legyenek a korszerűbb szolgáltatások ellátására, a
megújult szolgáltatói rendszer kezelésére.
Az intézmény a pályázat II. komponensére nyújtaná be pályázatát, mivel a korábbi
TÁMOP-3.2.4.A-08/1 kiíráson nyertes konzorciumi tagként vett részt.
A támogatható tevékenységek részben kötelezőek, részben választhatóak.

A pályázatban igényelhető támogatás összege legalább 10 millió, legfeljebb 50 millió
Ft lehet.
A támogatás formája vissza nem térítendő, önerőt nem igényel. Támogatás mértéke a
projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
A pályázat keretében kialakított szolgáltatások fenntartási ideje 5 év.
A pályázatok benyújtása 2012. március 25-től 2012. április 30-ig lehetséges.
Azokban az esetekben, amikor 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 ezek a nyilatkozatok
több éves pénzügyi kötelezettségvállalással járnak, ezért a képviselő-testület jogosult
dönteni a pályázatok benyújtásának támogatásáról.
Határozati javaslat
1.)

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János
Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium által benyújtani kívánt TÁMOP -3.4.3-11/2 „Iskolai
tehetséggondozás” pályázatának végrehajtását és megvalósulását támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozatot aláírja.

2.)

hogy

a

pályázat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila
Általános Művelődési Központ által benyújtani kívánt TÁMOP -3.4.3-11/2,
TIOP- 1.2.3/11/1, TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú pályázatainak végrehajtását
és megvalósulását támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok
benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: 2012. április 10. – Fenntartói nyilatkozatok aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
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