ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. december 11-ei ülésére
Tárgy: Pályázati részvétel „Tudásdepó-Expressz” című pályázat 2. fordulóján

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került a „Könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” –
„Tudásdepó-Expressz” TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú pályázat.
A pályázat TIOP-1.2.3/08/01 kódjelű első fordulóján való részvételről a szeptemberi képviselőtestületi ülésen született döntés. /174/2008. (IX. 4.) sz. KT határozat./ A pályázatot befogadó
határozat már megérkezett.
A pályázat a TÁMOP „A közoktatási rendszerhatékonyságának javítása, újszerű megoldások és
együttműködések kialakítása” című fejezete keretében jelenik meg. Ennek átfogó célja az egész
életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként új tanulási lehetõségek és formák
elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új
útjainak kiépítése. Olyan szolgáltatások fejlesztését célozza meg, amelyek elõsegítik az
egyenlő esélyű hozzáférést a formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez.
Jelen konstrukció, a „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb
hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást,
a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák
fejlesztését.
A könyvtárunk által meghatározott konkrét célok: megyei és országos hálózathoz illeszkedő
távolról (internetről) is elérhető könyvtári adatbázis, katalógus kiépítése, interaktív honlap
létrehozása, karbantartása, olvasást és könyvtárat népszerűsítő rendezvények (író-olvasó
találkozók, vetélkedők, stb). 24 órás online szolgáltatások megvalósítása. Együttműködés a
helyi oktatási intézményekkel a fiatalok „olvasóvá nevelésében”, a korszerű információ szerzés
megtanítása, biztosítása.
A pályázati dokumentációt 2008. november 30-tól 2009. január 12-ig lehet benyújtani.
A támogatás formája, módja és mértéke
A célok megvalósítására konzorciumban pályáznánk (Tata, Süttő, Piliscsév, Mocsa,
Nyergesújfalu, Lábatlan, Bana): a megpályázandó összegből Nyergesújfalun 6 és 8 millió forint
között realizálódna. Az összeg nagysága az érintett képviselő-testületek döntésétől függ,
azonban az első fordulóban sem volt visszalépés, így az alacsonyabb összeg valószínűsíthető.
(A költségvetési rendelet elfogadásakor már pontos adat áll rendelkezésre.)
A vissza nem térítendõ támogatás 100%-os pályázati finanszírozású, azaz önrész vállalására
nincs szükség, viszont az elnyert összeg utólagosan hívható le, ezért szükséges az előzetes
felhasználására vonatkozó képviselő-testületi határozat (a kifizetési kérelem benyújtását követő
60 napon belül kerül a támogatás folyósításra kedvezményezett részére - amennyiben nincs
szükség hiánypótlásra.)

Miután az előzetes kifizetésre irányuló kötelezettségvállalás a rövid határidő miatti szervezési
problémák miatt az első fordulóban nem történt meg (a konzorcium a beadás előtti napokban
kalkulálta ki a tagokra eső összegeket), szükség van a korábbi, 6 millió forintos összeg
előzetes felhasználására vonatkozó határozatra is.
A pályázati konzorciumvezetõ ezúttal is a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, a pályázatot a
fenntartó önkormányzatok felhatalmazására nyújtja be a konzorcium. A dokumentáció
elkészítését és a lebonyolítását az ADITUS Zrt. végzi: a Nyergesújfalu által kifizetendő
pályázatírási díj bruttó 120 ezer forint, amelyből 60 ezer forintot csak a pályázat befogadása
után kell kifizetnünk. Sikeres pályázat esetén a teljes összeg elszámolható. A sikerdíj 5
százalék mindkét pályázat esetében.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Nyergesújfalu, 2008. december 3.

Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Járuljon hozzá - mint az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény
fenntartója – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt a „Könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében” – „Tudásdepó-Expressz” (TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú) pályázat
benyújtásához.
2. Biztosítson bruttó 120 ezer forintot pályázatírásra és – lebonyolításra a 2009. évi
költségvetés terhére.
3. Előlegezze meg a TÁMOP-3.2.4/08/01 kódjelű pályázaton elnyert összeget 8 millió forint
összeghatárig a 2009. évi költségvetés terhére.
4. Előlegezze meg a 174/2008. (IX. 4.) sz. határozatához kapcsolódóan a TIOP-1.2.3/08/01
kódjelű pályázaton elnyert összeget
6 millió forint összeghatárig a 2009. évi
költségvetés terhére.
5. Utasítsa az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések (konzorciumi együttműködési megállapodás
előkészítése) megtételére.
6. Utasítsa a polgármestert a további intézkedések megtételére.

Felelős: Miskolczi József polgármester
Határidő: 2009. január 12.

