
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

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

 

az EFOP-4.1.7-16 jelű „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati lehetőségről 

 
Előterjesztést készítette: Mata Zoltán előadó 

Véleményezi:  A Képviselő-testület mindhárom bizotsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya pályázati kiírást tett közzé „A közösségi művelődési intézmény- és 

szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” címen. A projekt keretén belül 

4 önállóan támogatható tevékenységre van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani: 

1. Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása, 

2. Regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása, 

3. Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása, 

4. Zenei próbatermek kialakítása. 

 

A felhívás alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzatának lehetősége van a 2. tevékenység 

keretein belül a Bethlen utca 67. szám alatti ingatlan (technika terem, hrsz.: 2370) felújítására, 

és abban alkotóház kialakítására. Az épületben jelenleg is évente megrendezésre kerül a 

Kézműves tábor, amelynek megfelelő helyszíne lehet a kialakítandó alkotóház. 

 

A megvalósítás minimális követelményei az alábbiak: 

 Népi kézműves tevékenységek oktatására, végzésére kialakítandó: minimum 4 db 

helyiség (beleértve a szabadtéri oktatási célú teret is); 

 Népi kézműves termékek kiállítására, bemutatására alkalmas tér (külön, vagy 

valamelyik helyiségen belül): minimum 1 db; 

 Népi kézműves területeken tevékenykedő személyek kreatív gazdaságban való 

jelenlétét elősegítő, erősítő tevékenységek (képzések, tanácsadások, stb.) végzésére 

alkalmas helyiség: minimum 1 db helyiség; 

 Iroda: 1 db helyiség; 

 Raktár: 1 db helyiség; 

 Kiszolgáló helyiségek (mosdó, szükség esetén zuhanyzó): foglalkoztatáson résztvevők 

számához igazodóan; 

 Internet- elérési lehetőség: legalább 15 eszköz egyidejű csatlakozására alkalmas WIFI 

elérés biztosítása; 

 Foglalkoztatáshoz szükséges szakmai eszközök beszerzése (pl.: szövőszék, stb.); 

 Egyéb berendezések (asztalok, székek, padok, szekrények, stb.). 

 

A népi kézműves alkotóház kialakítására támogatásban részesülő szervezetnek 

együttműködési megállapodást kell kötnie a Hagyományok Házával és részt kell vennie 

évente legalább összesen kettő, a Hagyományok Háza általa biztosított szakmai műhelyen, 

tanácskozáson, tanácsadáson. 
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Információk a pályázatról: 

Igényelhető támogatás: 50-120 millió Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Támogatási kérelem benyújtási időszaka: 2017. március 31. - 2017. április 30. 

A pályázat 2. és 3. tevékenységének esetében régiónként 1-1 intézmény vagy szervezet 

részesül támogatásban. 

 

A pályázat segítségével Füzesgyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlan 

felújításra kerülhetne, valamint jelentős eszközbeszerzésre tehet szert, mely az oktatásban, 

valamint a helyi kézműves civil szervezet részére is helyszínt és segítséget nyújthat. 

 

Füzesgyarmat, 2017. március 23. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (III.30.) határozata 

az EFOP-4.1.7-16 jelű „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati lehetőségről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Kormány által 

meghirdetet, EFOP-4.1.7-16 azonosító számú, „A közösségi művelődési intézmény- és 

szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra. A támogatás 

elnyerése esetén a felhívásban foglaltakat megára nézve elismeri és betartja. 

 

Igényelhető támogatás: 50-120 millió Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Támogatási kérelem benyújtási időszaka: 2017. március 31. - 2017. április 30. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Bere Károly, polgármester 


