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A javaslat elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges

Javaslat
TÁMOP – 3.2.4. A-11/1 keretében kiírt
Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Tudásdepó –Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális
és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében című pályázatban való részvételre

Készült: a Képviselő-testület 2012. áprilisi ülésére
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató
Megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
Az előterjesztést előkészítette: Sándor Gáborné igazgatóhelyettes

Tisztelt Képviselő-testület!
Az új Széchenyi Terv célja ebben a pályázatban az új tanulási lehetőségek és formák
elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új útjainak
kiépítése.
A pályázat lehetőséget biztosít olyan szolgáltatások fejlesztésére, amelyek elősegítik az
egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez.
A TÁMOP – 3.2.4.A-11/1 sz. pályázatban a könyvtár önállóan a II. komponensre pályázik.
A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban részesül. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének
100%-a, azaz saját erő biztosítása nem szükséges.
Könyvtárunknak a pályázat lehetőséget biztosít szövegértés-fejlesztésére irányuló képzések
lebonyolítására az oktatási intézményekkel közösen, a helyismereti gyűjtemény
elektronikus

katalógusban

való

feldolgozására,

mobil

eszközökkel

elérhető

szolgáltatások kialakítására.
A pályázat 10%-ban eszközvásárlást biztosít, melyből a könyvtár számítógépeket,
interaktív táblát, projektort, nyomtató-fénymásolót vásárolna. Az előzőekben kiírt TIOP –
1.2.3/11/1 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázatot nem tudtuk beadni
utólagos módosítások miatt, ezért ide csoportosítottuk át a megpályázható eszközök egy
részét.
A támogatás maximális összege: 50.000.000 millió Ft, ebből a könyvtár 45.000.000 Ft-ra
pályázik.
Fenntarthatóság:

a

szövegértést-fejlesztő

képzések

adottak

az

iskoláknál,

ez

a

fenntarthatóság pénzt nem igényel. A könyvtári szoftverfejlesztések kapcsolódnak a 2006-ban
megvásárolt Corvina integrált könyvtári rendszerhez, ez fenntartási kötelezettséget nem
igényel. A fejlesztésekkel kialakított szolgáltatások folyamatát 5 évig biztosítja a könyvtár.
A pályázatok benyújtása 2012. március 25-től 2012. április 30-ig lehetséges.

Az előzőekben megfogalmazott információk ismeretében kérjük a Képviselő-testület
támogatását.

Határozati javaslat
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TÁMOP – 3.2.4.A-11/1
számú pályázati feltételeket és támogatja a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési
Központ által előkészített pályázat benyújtását.
Határidő értelemszerűen
Felelős: Antalné Prezenszki Piroska igazgató

Pásztó, 2012. április 11.

Antalné Prezenszki Piroska
igazgató
A határozati javaslat törvényes!
Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

