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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2016. december 6-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrás Operatív program keretében „Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása” címmel, EFOP-3.7.3-16 kódszámmal pályázat kiírása várható ebben 
az évben. 

A felhívás célja, hogy a kulturális intézmények, illetve fenntartóik részére támogatást 
biztosítsanak a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító 
szolgáltatások, tevékenységek bevezetésére, új tanulási tartalmak támogatására, új típusú 
tanulási formák kialakítására.  

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek 
között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó 
tanulás érdekében.  
 

A pályázat keretében a következő tanulási formák, programok valósíthatók meg: 
- tanfolyam, 

- klubfoglalkozás, 
- havi, heti szakkör, 

- ismeretterjesztő előadássorozat, 
- műhelyfoglalkozás, 

- művészeti csoport, alkotócsoport, 
- foglalkozássorozat, 

- szabadegyetem, e-learning foglalkozások 
- kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor. 

Eszközbeszerzésre a megítélt támogatás maximum 10 %-a fordítható. 
 

A pályázat beadásának kezdete: 2017. január 16. 
Támogatási intenzitás: 100 % 

Támogatási igény: minimum 15 millió Ft- maximum 60 millió Ft a vállalt és megvalósított 
tanulási programok száma szerint. 
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A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 hónap maximum 36 
hónap. 
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig az önkormányzatnak vállalnia kell 
legalább egy a projektben kifejlesztett tanulási program megvalósítását. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

1. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot kíván benyújtani az Emberi 
Erőforrás Operatív Program keretében „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” 
című EFOP-3.7.3-16 kódszámú pályázati felhívásra 
a művelődési házban megvalósítandó tanulási 
programok megvalósítása érdekében. A pályázat 
benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 
60.000.000 Ft. 
 

2. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2017-2018. évi költségvetésbe 
tervezze be. 

 
Határidő: 2017. január 16. 
Felelős: polgármester 
 

  
Halimba, 2016. december 2. 
 
          Tóbel János 
          polgármester 


