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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

„A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című 

pályázat benyújtásáról 

 
Előterjesztést készítette: Barabásné Szivos Katalin 

Véleményezi:  A Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A 2017-es évben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázat kiírás 

jelent meg a könyvtári intézményrendszer keretében megvalósuló, az egész életen át tartó 

tanulást támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására. 

 

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek számolhatóak el:  

1. tevékenységtípus: Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató 

feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív 

foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas 

helyiségek tereinek kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek 

kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz 

szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása, 

épületbővítés. 

2.  tevékenységtípus: Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a 

fejlesztés helyszínéül szolgáló meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú 

terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek 

átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti 

kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, 

öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés. 

3. tevékenységtípus: Könyvtárbusz fejlesztés (megyei könyvtárak számára) 

4. tevékenységtípus: Digitális labor kialakítása (Megyei könyvtárak számára) 

5. tevékenységtípus: A könyvtári IKT eszközök fejlesztése. 

 

Tervezett beavatkozás: 

 A könyvtári rendszer keretén belül az egész életen át tartó tanulás támogatása 

érdekében a kompetenciafejlesztést, 

 az információs és kommunikációs technológia eszközeinek fejlesztését,  

 interaktív közösségi programokra alkalmas tanulást és kreatív tevékenységek 

megvalósítását szolgáló terek kialakítását, ehhez szükséges eszközök beszerzését, 

 családbarát könyvtári környezet kialakítása, oktatást és a területi ellátást elősegítő 

belsőépítészeti kialakítást, tűztük ki célul. 
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A támogatás mértéke: minimum 5 millió Ft, maximum 120 millió Ft az alábbi 

megkötésekkel: 

 

1. tevékenységtípus: 5-20 millió Ft 

2. tevékenységtípus: 5-20 millió Ft 

3. tevékenységtípus: 50-80 millió Ft 

4. tevékenységtípus: 30-40 millió Ft 

5. tevékenységtípus: 5-20 millió Ft 

 

A támogatás intenzitása: 100% 

 

A pályázat benyújtása szakaszosan történik, keretösszeg kimerüléséig. A pályázat 100%-os 

támogatottságú, így önerő biztosítását nem igényli.  

 

A pályázat keretében lehetőség lenne a Hegyesi János Városi Könyvtár infrastrukturális 

megújítására valamint a szükséges IKT eszközök beszerzésére, amelynek segítségével a 

fiatalabb korosztály tanulás céljából történő könyvtárhasználata jelentősen jobb 

hatékonysággal történhetne, egy modernebb, minden tekintetben felszerelt könyvtár épület 

állna a látogató közönség rendelkezésére.   

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet támogatását a pályázat benyújtásához. 

 

Füzesgyarmat, 2017. március 21. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 30.) határozata 

„A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”- című 

pályázat benyújtásáról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul, hogy „A könyvtári intézményrendszer 

tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései„- című pályázat benyújtásra kerüljön az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 

részére. 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismer és betartja. 

 

A pályázat összköltsége legfeljebb 60.000.000 Ft. 

Támogatási intenzitás: 100 % 

 
Határidő: 2017. 04. 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 


