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Tárgy: Javaslat a TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR 
számú, az „ Építő közösségek -
közművelődési intézmények az egész 
életen át tanulásért" c. pályázaton 
való részvételre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

»• 

TAMOP-3.2.3/09/2 KMR 
Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 
2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában" 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretén belül TÁMOP-3.2.3/09/2 KMR kódszámmal meghirdetésre került, „Építő 
közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A 
közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában" című pályázati felhívásra 
2009. decemberében kívánja benyújtani pályázatát. 
A pályázat eredményhirdetése folyamatos, a benyújtástól számított 15-45 nap. 
A benyújtási határidő 2009. december 29. 

A pályázat célja: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fejlesztési Tervének szerves részét 
képező „Városi tanterv" programjának kidolgozása jelen pályázatával tekintettel arra, hogy 
Kőbánya fiataljainak perspektívát kell nyitni azáltal, hogy megismeri szűkebb hazája 
történetét, és megtanulja felhasználni a terület adottságait, erősségeit. Ezzel lehetne segíteni a 
kerület népesség-megtartó képességét. 
A projekt segítségével és a fejlesztések hatásaként elsősorban a területi és társadalmi 
hátrányokkal sújtott népesség számára a közművelődési és közoktatási intézményekkel 
közösen megvalósított, olyan kerületre szabott képzési programok nyújtására lesznek 
képesek, amelyeket ezek a csoportok máshol nem érhetnek el. 
A Közoktatási Fejlesztési Terv több alkalommal egyeztetett, a Kulturális és Oktatási 
Bizottság által megfelelő vitaanyagnak tartott munka, a törvény által előírt véleményezési 
eljárás után, januárban kerül a Képviselő-testület elé. 

A pályázatban részt vevő intézmények: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ 
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Az igényelt támogatás összege konzorcium esetén minimum 10 millió Ft, maximum 80 
millió Ft. 

A pályázat önrész bevonását nem igényli. 

A pályázatban kidolgozott programok fenntartását a megvalósításon túl öt év időtartamban 
kell biztosítani, ehhez minden pénzügyi forrást a pályázat biztosít. 
A pályázó konzorciumnak együttesen kell megvalósítania a: 

1. tematika elkészítését, 
2. kompetencia fejlesztési csoportmunka megvalósítását, 
3. egyéni vagy kiscsoportos kompetenciafejlesztő és/vagy életvezetési 

foglalkozások megtartását, 
4. táborszervezést, 
5. társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők számára életvezetési 

programok, klubok szervezését. 

A pályázat benyújtásához igényfelmérés elkészítése szükséges. 

A pályázat és az igényfelmérés elkészítését az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 
munkatársaival kívánjuk elvégeztetni. 

A pályázatíró céget, a konzorciumi szerződés alapján a következő juttatások illetik meg a 
pályázat írásánál: 

• Projekt előkészítésért és pályázatírásért kért ellenszolgáltatás - igényfelmérés 
készítés (az adott projekt igényelt támogatásához viszonyítva, nettó %-ban 
meghatározva) 0,9 % 

• Sikerdíj: A sikerdíj összege sávosan kerül kiszámításra, amely azt jelenti, hogy az 
elnyert támogatási összeg a következők szerint kerül szétbontásra: 

- 1 Ft-50.000.000 Ft elnyert támogatásra a sikerdíj 0,1 %+ÁFA 
- 50.000.001-100.000.000 Ft elnyert támogatásra 3,0 %+ÁFA 
- Az e fölötti összegre 5,0%+ÁFA sikerdíj kerül kiszámlázásra 

• Projektmenedzsment bonyolításáért számítandó ellenérték (elnyert támogatás 
mértékéhez viszonyítva nettó %-ban meghatározva) - 1,9 % 
A projektmenedzsment szolgáltatást szükség szerint igénybe veheti az Önkormányzat, 
ez esetben történik ilyen jellegű számlázás. (Az összeg elszámolható a pályázatok 
terhére.) 

Elutasított pályázat esetén csupán az előkészítési költség kerül kifizetésre a pályázatíró cég 
részére, sikerdíj és projektmenedzsment költség nem. Az előkészítés és a projektmenedzsment 
költsége a pályázat terhére elszámolható! 

Tekintettel arra, hogy a pályázat keretén belül igényelhető pontos támogatási összeg nem 
ismert, a pályázatíró céget megillető juttatások összege jelenleg nem meghatározható. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó 
tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában" 
című pályázaton való részvételt, és a pályázat előkészítésével és összeállításával az 
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. 

2.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek", közművelődési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás 
szolgálatában" című pályázattal kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. december 1. 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Törvényességi s: látta: 

dr. Neszteli Istvarr 
jegyző 
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