
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
POLGÁRMESTERI KABINET 

Tárgy: Tájékoztatás európai uniós 
pályázatokról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 

„A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel" 
című pályázati projekt 

Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 
„A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel" című 
pályázati projekt az „Építő Közösségek - közművelődési intézmények az élethosszig tartó 
tanulásért" c. pályázati konstrukció keretében 2010 tavaszán benyújtásra került. 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek és 
Ifjúsági Szabadidő Központ 
Konzorciumi partner: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Pataky 
Művelődési Központ 
Projektmenedzser: Szilaj Katalin (KOSZI) 
Cél: A fejlesztés célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel 
történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális 
oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási 
programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen 
át tartó tanulási folyamatába. 
A projekt eredményeként: 
A „B" komponens keretében 2 kompetenciafejlesztő, 6 napos tábor 30-30 fővel, 1 db 25 
alkalmas tehetséggondozó képzőművészeti szakkör és 6 db kompetenciafejlesztő szakkör, 
Az „E" komponens keretében: 2 db 6 napos tábor 20-30 fővel, 3 db, egyenként többi, mint 10 
alkalmas kompetenciafejlesztő / életvezetési foglalkozás, 3 db kompetenciafejlesztési 
csoportmunka, valamint 1 db egész évben működő foglalkoztató klub valósul meg. 
Összességében 18 különböző témájú foglalkozáson 1429 órában több mint 500 gyerek kerül 
bevonásra. 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 49.513.074 Ft 
Igényelt támogatás: 49.513.074 Ft 
Önerő: 0 Ft 

A pályázatról a döntés 2010. október l-jén megszületett, az Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség tájékoztatása szerint a pályázat megítélt támogatása 47 166 774 Ft. (1. sz. 
melléklet) 

A Támogatási Szerződés megkötése és egyben a pályázat megvalósításának kezdete 
november hónapban várható, a pályázat megvalósításának befejezése 2012. március 11. 

,. ; •,, i s \ .Wn:lot Kőbányai 
, > . .,< H>t,\!H'!n-tesfiilet ülése 
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II. 
TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 

„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 
támogatása" című konstrukció -Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán c. 

pályázat 

Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 
támogatása" című konstrukció keretében a „Kreativitás és kompetenciafejlesztés 
Kőbányán" c. pályázat 2010 tavaszán benyújtásra került. 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési 
Központ 

Cél: A pályázat célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a 
tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális nevelésének és oktatásának nem formális 
támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást fejlesztő szabadidős tevékenységek 
megvalósításával. Fejlesztésre és bővítésre kerül az intézmény és más nevelési-oktatási, 
kulturális intézmények közötti hosszú távú együttműködése (helyi) kerületi és országos 
szinten. 
A projekt során bővítésre kerül a Pataky Művelődési Központ gyermekeknek szóló szakköri 
kínálata és megerősítésre kerülnek a már meglévő kapcsolatok. 
A támogatásból 16 féle szabadidős tevékenység megvalósítása tervezett: 4 különböző 
drámapedagógiai műhely, tehetséggondozás, meseíró és rajz havi szakkör, irodalmi műhely 
(kiskunhalasi Református Gimnázium), 3 féle múzeumpedagógiai program (óvodásoknak és 
hátrányos helyzetű általános iskolásoknak), színjátszó, 2 énekkari és hagyományőrző 
témanapok, olvasóhét. 
Bevont gyerekek száma 891. 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 38.679.999 Ft 
Igényelt támogatás: 38.679.999 Ft 
Önerő: 0 Ft 
A döntésről született levél 2010. szeptemberi 7-én megérkezett Önkormányzatunkhoz, a 
Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint a pályázat forráshiány miatt elutasításra 
került. 
Indoklás: „A rendelkezésre álló keretösszeg nem elegendő jelen projekt támogatására, így a 
pályázat forráshiány miatt nem támogatható." (2. számú melléklet) 
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III. 
„Kerékpárosbarát Település 2010" cím 

Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 
Minisztérium (KHEM) által meghirdetett „Kerékpárosbarát Település 2010" cím pályázat 
2010. szeptember 30-án benyújtásra került. 

Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: A Kerékpárosbarát Település 2010 megtisztelő címmel a Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium (KHEM) a települések kerékpárosokért tett intézkedéseit, 
fejlesztéseit kívánja értékelni, de közvetlenül nem nyújt anyagi támogatást. A rendelkezésekre 
álló erőforrásoktól függően jelképes ajándékkal jutalmazhatja a pályázat kiírója vagy a 
pályázat támogatója, a kategóriájukban legmagasabb pontszámot elérő településeket. 

Kiíró és Közreműködő Szervezet: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
(KHEM) 

A pályázat elbírálása folyamatban van. 

IV. 
TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR 

„Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" 

Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR 
azonosítószámú, „Komplex élményprogram a kőbányai gyermekek életminőségének 
javítása érdekében" című „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő 
programok" c. konstrukció keretében kiírt pályázat 2010. szeptember 10-én benyújtásra 
került. 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gyermekjóléti Központ 

A TÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, 
családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli 
preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a 
devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását 
a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket. 

Az A) komponens célja a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények ellátotti körének 
bevonása személyiségfejlesztő és az iskolai, munkaerő-piaci karriert erősítő programokba. 
A pályázat a Kőbányai Gyermekjóléti Központ szakmai vezetése mellett valósulna meg, 
akik az idén záródó, 2008-ban elnyert TÁMOP-5.2.5 pályázaton megvalósult szakmai 
programot szeretnék folytatni, illetve kibővíteni. 

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ az alábbi szakmai programokat kívánja megvalósítani a 
pályázat keretein belül: 

- gyermekek táboroztatása a Balatonnál, Zánkán 
- biciklitúra a Balaton körül 
- Kajak-kenu tábor gyermekek részére 

Családi tábor házaspároknak a Balatonnál 
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- Kalandterápiás tréning gyermekek számára 
- Diáktanácsadó program 
- Művészetterápiás csoport 
- Fotóklub 
- Háztartásvezetés, életvezetési kompetenciák fejlesztése 

A pályázat teljes költségvetése: 79.968.702 Ft 
Igényelt támogatás: 79.968.702 Ft 
Önerő: 0 Ft 
A pályázat elbírálása folyamatban van. 

V. 
TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR 

„Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" 

Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR 
azonosítószámú, „Egy hely, ahol értenek...Ifjúsági Információs Iroda fenntartása és 
bővítése" című „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" c. 
konstrukció keretében kiírt pályázat 2010. szeptember 10-én benyújtásra került. 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sport, Ifjúsági és Civil 
Kapcsolatok Főosztálya 

A TÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, 
családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli 
preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a 
devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását 
a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket. 
Az B) komponens célja az ifjúsági korosztályok (12-29) éves gyerekek, serdülők, fiatalok) 
társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése. 
A pályázat a Sport Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály, valamint a Zrínyi Miklós 
Gimnázium szakmai vezetése mellett valósulna meg, akik a Gimnázium épületében egy 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását és fenntartását vállalják. Annak 
érdekében, hogy színesebb, változatosabb programokkal várhassa az iroda a fiatalokat, 
különböző klubok (filmklub, fotóklub, zenei klub), rendezvények és táborok kerülnek majd 
megrendezésre. 

Az Ifjúsági Információs Iroda működtetésén felül a pályázat többek között az alábbiakat 
tartalmazza: 

150 fő gyerek táboroztatása Balatonlellén 
- éjszakai sportolás 
- Klubok: fotóklub, zeneklub, filmklub, 
- Családi nap 
- Diákfesztivál 

A pályázat teljes költségvetése: 70.965.958 Ft 
Igényelt támogatás: 70.965.958 Ft 
Önerő: 0 Ft 

A pályázat várhatóan 2010. október 10-ig benyújtásra kerül, jelenleg a pályázat 
előkészítése folyik. 
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HATÁROZATI JAVASLATOK: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a Tájékoztatás európai uniós pályázatokról c. előterjesztésben foglaltakat. 

Budapest, 2010. október 8. 

Dr/Konyécz Róbert 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Előszám: 
Tisztelt Pályázó! 

Tájékoztatom 
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2010-TAMOP-
3. £.11/10-1/KMR. -0075664/172 
Budapest, 2010. szeptember 17. 
Ta]rgy: Elutasító levél forráshiány miatt 

Előadó: 
rneliékiet 

—nogy az Uj-i^yárorszáaAfeTíesztési ■agyarórszágTéjTesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott Kreativitás és kompetenciafejlesztés 
Kőbányán című, TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 jelű pályázatának elbírálása 
megtörtént. 

Értesítem, hogy pályázata a bírálati folyamat eredményeképp nem részesült 
támogatásban, az alábbiakra való tekintettel: 

A rendelkezésre álló keretösszeg nem elegendő jelen projekt támogatására, így a 
pályázat forráshiány miatt nem támogatható. 

Tájékoztatom, hogy a döntéssel kapcsolatban jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás 
szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén jelen levelem kézhezvételétől 
számított 5 munkanapon belül a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése 
alapján panasszal élhet. 

Panaszát a Közreműködő Szervezet döntése ellen az alábbi címre küldje: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Humán Erőforrás Programok 

Irányító Hatósága 
Cim: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. 

Panaszát az NFÜ döntése ellen az alábbi címre küldje: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Jogi Főosztály 
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Köszönjük a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázata iránt tanúsított 
érdeklődését. 

Tisztelettel: 
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Pályázat 

Pályázói adatok 

Beosztottak 

Projekt kiválasztási szakasz 

Szerződés/Fenntartás 

Elszámolások 

PEJ 

Projekt (Kommunikáció) 

Help 

Kilépés 
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Pályázat 
A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel (TÁMOP-3.2 .3-09 /2 /KMR-
2010-0009) 

A funkcióban pályázatának főbb adatait tekintheti meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a Megítélt támogatás, illetve Elfogadott projekt 
összköltség adatok a jóváhagyott végső döntést követően jelennek meg. 

■Pályázat adatai] 

Pályázat száma 

A projekt címe 

Projekt helyszín 

Projekt helyrajzi szám 

Igényelt támogatás 

Projekt összköltség 

Pályázat benyújtás dátuma 

TAMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 

A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel 

1105 Budapest Előd utca 1 

41418 

49 513 074,-Ft 

49 513 074,-Ft 

2010.03.30 

A fejlesztés célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel 
történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális 
oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási 
programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész 

http://emir.nfu.hu/nd/umft/index.php ?tip=3&menuid=l 2010.10.08. 

http://emir.nfu.hu/nd/umft/index.php
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Projekt rövid összefoglalója 

Megítélt támogatás 

Elfogadott projekt összköltség 

Visszalépés dátuma 

életen át tartó tanulási folyamatába. A projekt eredményeként "B" komponens 
keretében: 2 kompetencia fejlesztő, 6 napos tábor 30-30 fővel; 1 db 25 alkalmas 
tehetséggondozó képzőművészeti szakkör és 6 db kompetenciafejlesztő szakkör; "E" 
komponens keretében: 2 db 6 napos tábor 30-30 fővel, 3 db, egyenként több, mint 10 
alkalmas kompetenciafejlesztő/életvezetési foglalkozás; 3 db kompetenciafejlesztési 
csoportmunka valamint 1 db egész évben működő foglalkoztató klub valósul 
meg.Összességében 18 különböző témájú foglalkozáson 1429 órában több, mint 500 
gyerek kerül bevonásra. Együttműködési megállapodást kötöttünk 2 iskolával és 2 civil 
szervezettel. 

47 166 774,-Ft 

47 166 774,-Ft 

Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége: tel: a 06-40/638-638 (kék szám) e-mail: nfu@nfu.gov.hu  
Utolsó frissítés időpontja: 2010.10.08 11:31 
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