Elıterjesztés
a 2013. január 10-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre
Tisztelt Képviselı-testület!
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelenésre
került a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásában” címő pályázat. A pályázat keretében az alábbi tevékenység
valósítható meg:
-

A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának
megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidıs
kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek megvalósítása
támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai
oktatásban résztvevı gyermekek, tanulók.
A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális,
vagy nevelési/oktatási intézményekben: Havi szakkör, heti szakkör, tehetséggondozás,
fejlesztés, versenyek, vetélkedık, témanap, témahét)

A pályázathoz csatolandó minimum 5 nevelési/oktatási intézménnyel kötött együttmőködési
megállapodás, legalább a fenntartási idıszak végéig tartó idıtartamra, amely bemutatja az
együttmőködési megállapodással érintett nevelési-oktatási intézmény(ek) pedagógiai
programjában szereplı tevékenységek körét és azokat a kulturális szolgáltatásokat,
amelyekkel a kulturális intézmény/szervezet ezeket a tevékenységeket támogatni tudja.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege: Jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás összege legalább 5 MFt,
de legfeljebb 30 MFt, az együttmőködési megállapodások száma alapján az alábbi bontásban:
-

5 együttmőködési megállapodás esetén: maximum 10 MFt,
6-11 együttmőködési megállapodás esetén: maximum 25 MFt,
legalább 12 együttmőködési megállapodás esetén: maximum 30 MFt.

A pályázatok benyújtására 2013. január 31-ig van lehetıség.
Jelen pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megvalósításával az önkormányzat célja, hogy
a pedagógiai és mővészeti komplex tanulási formákat elterjessze az együttmőködéseken
keresztül az óvodai, általános iskolai és a középiskolai nevelésben. A Bereczki Imre
Helytörténeti Múzeum a 2013. június 30-ai határidıvel megvalósuló TIOP-1.2.2/12 kódszámú
pályázat keretében beszerzendı eszközök által kedvezı tárgyi feltételeket fog teremteni a
tanórán kívüli tevékenységek megvalósítására, illetve hatékonyan tud ismeretbıvítési tanítási, nevelési célokat támogatni.
A benyújtandó pályázat várható összköltsége: 12 MFt.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet elıterjesztésem megtárgyalni és az ügyben dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
/2013. (I.10.) Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Kulturális
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címő TÁMOP3.2.13-12/1 kódszámú projektfelhívásra pályázatot nyújt be „SÁ-RI”- A „Sárrét ritmus” a
rézkortól a napjainkig. Tárgyi és szellemi hagyományok, foglalkozássorozat a Bereczki
Imre Helytörténeti Győjteményben” címmel. A projekt keretében az önkormányzat a
Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény és a nevelési-oktatási intézmények közötti
együttmőködések alapján Dévaványán és a környékén a tanórán kívüli pedagógiai és
mővészeti komplex tanulási formák elterjesztését kívánja megvalósítani.
A projekt 12.000.000,- Ft összköltségő, melynek támogatási intenzitása 100 %.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidıre történı benyújtásával.
Felelıs:

Pap Tibor polgármester

Határidı:

2013. január 31. – pályázat benyújtása

