ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. szeptember 4-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázati részvétel a „Tudásdepó-Expressz” című pályázaton

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ady Endre művelődési Központ és Könyvtár indulni kíván a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt TIOP-1.2.3/08/01 kódjelű „Tudásdepó-Expressz” című pályázaton.
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vezetésével tervezett konzorcium tagjai (Tata, Süttő,
Piliscsév, Mocsa, Nyergesújfalu, Lábatlan, Bana) az Operatív Program keretében a kiírásba
foglalt pályázati célt közös együttműködéssel valósítanák meg. Ebben az esetben nagyobb a
lehívható összeg, emellett előnyt élveznek a konzorciumban beadott pályázati anyagok.
A pályázat által kínált konstrukció a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak
együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel erősíti. Olyan könyvtári
infrastruktúrafejlesztést céloz, amelynek révén a tanulók, tanárok és az önmagukat képző
lakosok az ország legkisebb, legtávolabbi településének könyvtárából, iskolájából, akár otthonról
is megrendelhetik az ország bármely könyvtárában őrzött könyvet, folyóiratot és dokumentumot,
beleértve a digitális dokumentumokat is. A működő könyvtárral, kielégítő közösségi internethozzáféréssel
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mozgókönyvtári rendszer alakítható ki, amit a térségi bázisként szolgáló megyei vagy városi
könyvtár működtet. A fejlesztés további célja, hogy a megyei könyvtáraknak a megyében
működő nyilvános kiskönyvtárakkal kapcsolatos - törvényben foglalt - szakmai felelőssége
abban is megnyilvánuljon, hogy az oktatást támogató fejlesztéseket a kistelepülések, a városi
könyvtárak, az egyházi, a múzeumi és a szakkönyvtárakkal történő partnerségben, stratégiai
együttműködésben valósítják meg.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.394.670.000 forint.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. A 10.000
fő lakosságszám alatti települések önkormányzati könyvtára minimum 1 – maximum 3 millió
forintot pályázhat.

A tatai könyvtár által kezdeményezett konzorcium az ADITUS Zrt. közbenjárását veszi igénybe a
pályázat elkészítésénél, lebonyolításánál. Előzetes költség nem merül fel, a cég sikerdíj fejében
vállalja a munkát.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Nyergesújfalu, 2008. szeptember 1.

Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Határozza el, hogy a tatai Móricz Zsigmond Könyvtár vezette konzorcium tagjaként
indul a

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TIOP-1.2.3/08/01 kódjelű

„Tudásdepó-Expressz” című pályázaton.
2. Hatalmazza fel a polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására.
3. Utasítsa a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Miskolczi József polgármester
Felelős:

