
Aktuális Pályázat 

„Épít ő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral 
kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 

Pályázat célja: 

A konstrukció konkrét célja: 
 
1. A támogatott intézmények humán erőforrásának és egyéb keretfeltételeinek alkalmassá 
tétele a kreatív iparral összefüggő nevelési-közösségi tevékenységek, szolgáltatások 
megvalósítására. 
 
2. Az iskolán kívüli, kreatív kompetenciafejlesztés közoktatási intézményrendszerhez történő 
közvetlen kapcsolódását elősegítő együttműködések, programok létrejötte és megvalósulása. 
 
3. A helyi kötődésű kreatív iparterületekhez kapcsolódó ismeretanyag feltárása, elterjesztése a 
helyi célcsoport körében, informális és non-formális tanulási alkalmak révén. 
 
4. A helyi értékeket hordozó kreatív ipar területeihez kapcsolódóan előállított, a 
kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok/termékek létrehozása. 

Ki pályázhat? 

Közművelődési intézmények és fenntartóik, tájházak, irodalmi emlékházak és fenntartóik   

Pályázati támogatás összege: 

5-30 millió Ft 

Támogatás mértéke: 

100% 

Pályázható tevékenységek: 

• A kreatív iparhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztés az alábbi területeken:  
o Építészet 
o Kézművesség 
o Képzőművészet 
o Fotográfia 
o Film 
o Előadóművészetek 
o Elektronikus sajtó 

• Megalapozó tanulmány, valamint a kreatív területekhez kapcsolódó tematikák 
elkészítése 

• A választott minimum 2 kreatív területhez kapcsolódó kompetenciafejlesztő 
foglalkozás-sorozat megvalósítása. (helyi iskolával való együttműködés keretében) 

• A kreatív területekhez kapcsolódó pályaválasztási lehetőségek feltárása 
• A megvalósuló kompetenciafejlesztés nyomon követése, mérése 



• Kreatív projekt honlap fejlesztés és kommunikációs költségek  

Elszámolható költségek: 

• Megalapozó tanulmány és tematikák 
• Műszaki tervek 
• Projektmenedzsment költségei 
• Szakmai munkatársak, oktatók alkalmazása 
• Célcsoport számára biztosított támogatások (képzés kellékei, útiköltség, étkezési 

költség) 
• Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (képzések, autóbusz bérlése, 

terembérlés, segédanyagok, marketing és kommunikáció) 
• Nyilvánosság biztosítása 
• Építés, felújítás, bővítés (a foglalkozásokhoz szükséges helyiségek, műhelyek 

átalakítása, felújítása, égetőkemence kialakítása) 
• Képzésekhez, foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés (informatikai eszközök, 

szoftverek, szerszámok, berendezések, kellékek) 

Legfontosabb feltételek: 

• pályázónak nincs lejárt köztartozása 
• a legutolsó évben átlagos statisztikai létszáma elérte az 1 főt 
• együttműködési megállapodást köt a településen működő közoktatási intézménnyel 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat, hívja a 06 30 450 40 98 -as 
számot. 

 

 

 


