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8. napirendi pont  

EFOP-4.1.7-16 pályázat benyújtása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent a közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztési lehetőségeinek pályázati kiírása az EFOP-4.1.7-16 kódszámmal. 

 

 Ezzel a pályázati kiírással már foglalkoztunk a 2017. februári ülésen, valamint a 

márciusi rendkívüli ülésen is.  

 

Röviden összefoglalva a pályázatról:  

 

A közösségi művelődés és szervezetrendszer fejlesztése esetén: 

1. tevékenységtípus: Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség 

kialakítása: 5-20 millió Ft (pályázható összeg)  

2. tevékenységtípus: Regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása: 50-120 millió 

Ft 

3. tevékenységtípus: Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ 

kialakítása: 50-120 millió Ft 

4. tevékenységtípus: Zenei próbatermek kialakítása: 10-15 millió Ft 

 

 

 Kialakítható: Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása: 

Ismeretterjesztő előadások, népfőiskolai és egyéb felnőttképzési alkalmak megtartására 

alkalmas tanulási, képzési helyiségek, alkotóművészeti szakköri helyiségek (pl.: kézműves 

műhely, digitális művészeti műhely stb.), előadóművészeti csoportok próbahelyiségeinek (pl. 

táncpróbaterem, színjátszóköri próbaterem stb,), filmklub-helyiségek, művelődő közösségek 

önképző köreinek, klubjainak klubhelyiségeinek kialakítása, átalakítása, meglévő helyiség 

korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz 

szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, 

épületbővítés. 

 

Számszerűsített szakmai elvárások: Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és 

klubhelyiség(ek) kialakítása (amennyiben releváns) 

Legalább 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására 

alkalmas oktató- vagy foglalkoztató tér kialakítása, illetőleg a meglévő korszerűsítése 

 

Projektenként minimum 1 db 

 

Igazolás módja:  Monitoring jelentés, záró beszámoló 

 

A pályázatot 2017. április 30-áig lehet beadni.  

 

Az elmúlt 2 hónapban a pályázati cél, igény nem változott az önkormányzatnál, miszerint az 

1. célterületre próbaterem kialakítására, felújítására kell pályázatot benyújtani.  
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A helyszín viszont többszöri egyeztetést követően a Nagycenki Széchenyi István Általános 

Iskola mellett helyezkedő 531/4 hrsz alatti területen lévő „ vizesblokk” épületre esett. A 

tervező Tokodi Zoltán elkészítette a látványrajzot, majd a mostani ülésre már a teljes 

tervdokumentációt is ( az ülés napjáig kiküldésre kerül ) . 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot egy próbaterem kialakítására, mely minden civil 

csoportnak, mely igényli,  jó színtere lehet  rendszeres próbáikhoz.  

 

 

  

.  …../2017.(……..)  számú önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot 

nyújt be az EFOP -4-1.7-16 számú pályázati felhívásra. 

A pályázatban az önkormányzat egy tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és 

klubhelyiség kialakítására pályázik. 

 A pályázandó épület a Nagycenk 531/4  hrsz  alatti  terület, mely 100 % önkormányzati 

tulajdonban van, .  

A képviselő-testület a pályázati kiírás 1. célterületére, maximum 20 millió Ft projekt 

benyújtását határozza el. 

A képviselő-testület felkéri Csorba János polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.  

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2017. április 30.  

 

   

Tisztelettel: 

 

         Csorba János 

         polgármester 


