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Aktuális pályázatok 

„Építő közösségek” - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) 

közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, 

együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése  

TÁMOP-3.2.3.B-12/1 (A és B komponensek) 

 

Pályázat célja: 

A pályázat fő célja a többfunkciós közművelődési intézmények (IKSZT-k, Agórák, Agóra 

Pólusok) multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének biztosítása. Ezzel az IKSZT-

k, Agórák és Agóra Pólusok helyi társadalomba történő beágyazódását, széleskörű 

használatát szolgáló programok, közművelődési, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi 

alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatás-fejlesztések létrehozása. 

A pályázati kiírás másik kiemelt célja, hogy a fentiekhez megfelelő háttértámogatást 

biztosítson a működő Integrált Közösségi Szolgáltató Terek valamint az Agóra és az Agóra 

Pólus intézmények részére, hogy azok a helyi társadalom megújulásának motorjai és 

fejlesztési központjai legyenek.  

 

Ki pályázhat?  

A) komponens: EMVA forrásból támogatott, használatbavételi engedéllyel rendelkező, 

működő IKSZT-t fenntartó IKSZT címbirtokosok (a továbbiakban: működő IKSZT).  

B) komponens: Az Agóra, Agóra Pólus fejlesztés keretében létrehozott/felújított és a pályázat 

benyújtásakor a beruházáshoz kapcsolódóan használatbavételi engedéllyel rendelkező 

közművelődési intézmények, vagy azok fenntartói. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege:  

A) komponens: legalább 3.000.000 Ft, de legfeljebb 5.000.000 Ft lehet.  

B) komponens: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet 

Támogatás mértéke:  A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. 

 

Pályázható tevékenységek: 

Az alábbi tevékenységek támogathatók (félkövér kötelez ő): 

A) komponens: 

• szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához  
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• közművelődési és közösségi programok és tevékenységek szerve zése 

az egész életen át tartó tanulás el ősegítése érdekében (A 

tevékenységcsoporton belül kötelező legalább évi 24 alkalommal legalább 1 

program tartása alkalmanként legalább 4 fő részvételével) 

• olvasási, információkeresési és digitális kompetenc iák fejlesztése, 

könyvtári szolgáltatások népszer űsítése, és közösségfejleszt ő könyvtári 

programok szervezése  (A tevékenységcsoporton belül kötelező legalább évi 

12 alkalommal legalább egy program tartása legalább 4 fő részvételével) 

• A projektet megvalósító intézmény munkatársainak a támogatható szakmai 

tevékenységekkel kapcsolatos akkreditált képzéseken való részvétele. 

B) Komponens 

a) Agóra 

• Szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához 

• Legalább 5 darab foglalkozássorozat megvalósítása , a foglalkozássorozat 

három szakaszra tagolódik: a közösségi együttlétek szakasza, az élmények 

befogadásának a szakasza és a produktív, szolgáltató szakasz, az 

eredmények bemutatása  

a) Agóra Pólus 

• Szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához  

• Legalább 5 darab foglalkozássorozat megvalósítása , a foglalkozássorozat 

négy szakaszra tagolódik: ismeretszerző közösségi együttlétek szakasza, 

kreatív szakasz, produktív – szolgáltató szakasz (az eredmények bemutatása) 

és pályaorientációs ismertető. 

 Tájékoztatás, nyilvánosság 

 Horizontális elvekre vonatkozó el őírások, esélyegyenl őségi és fenntarthatósági 

alapelvek érvényesítése  

 Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenység 

 

Elszámolható költségek: 

 A projekt el őkészítés költségei  (szakmai terv költségei) 

 Projektmenedzsment költsége  (bérek és járulékok, megbízási díj, útiköltség) 

 Projekt szakmai megvalósításával összefügg ő költségek  (bérek és járulékok, 

szállás, étkezés, útiköltség) 

 Célcsoport számára biztosított támogatások  (kisértékű kéziszerszámok, eszközök, 

szállás, utazási és étkezési költség, anyag jellegű költségek /foglalkozáshoz 
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kapcsolódó anyagköltség, oktatási segédlet, vetélkedők díjazása/, szakmai 

munkatársak képzési költsége) 

 A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatá sok (foglalkozáshoz 

kapcsolódó képzések költsége /oktató,szakember költsége, útiköltsége/, 

autóbuszbérlés, segédanyag, segédeszköz bérlése, honlapfejlesztés, kommunikációs 

tevékenység, szakértői díjak) 

 Egyéb szolgáltatások költségei  (nyilvánosság, közbeszerzés) 

 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefügg ő általános költség  

(telekommunikációs szolgáltatások, postaköltség, elkülönített bankszámla költségei, 

dokumentációs, irattározási, archiválási költségek) 

 Tartalékképzés  

 

Legfontosabb feltételek: 

 A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 

 Nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása  

 A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy szakmai programjának megvalósítása 

során együttműködik a C) komponens megvalósítójával 

 A támogatásból megvalósuló tevékenységeken a célcsoporttagok részvételét a 

kedvezményezettek ingyenesen kötelesek biztosítani! 

 A projekt megvalósításának helyszíne kizárólag Magyarország területén, de a Közép-

magyarországi régión kívül lehet. 

 A projekt fizikai befejezését a Pályázó annak megkezdésétől számítva maximum 18 

hónapra, de legfeljebb 2015. június 30-ig tervezheti. 

 A C) komponens kedvezményezettje által kibocsátott számlákat az A) és a B) 

komponens kedvezményezettjei nem számolhatják el a projekt keretében. 

 A pályázó előleget igényelhet, amelynek összege maximum a támogatás 25%-a. 

 A) komponens esetében nem nyújtható be pályázat azon intézmény/ 

intézményegység fejlesztésére, 

a) amely (vagy amelynek intézményegysége) a TÁMOP-3.2.11-10/1, TÁMOP-3.2.4-

08/1, TÁMOP-3.2.4-09/1, TÁMOP-3.2.4/A-11/1, TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázati 

konstrukciók keretében fejlesztésben részesült.  

b) amely (vagy amelynek intézményegysége) a TÁMOP-3.2.3-09/2 pályázati kiírás B 

és/vagy E komponenseinek megvalósítása keretében fejlesztésben részesült. 

c) amely (vagy amelynek intézményegysége) a TÁMOP-3.2.3-08/2 pályázati kiírás B 

és/vagy D és/vagy E komponenseinek megvalósítása keretében fejlesztésben 

részesült. 
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 Nem támogatható olyan tevékenység, mely más támogatásból, könyvtári 

normatívából támogatásból kerül finanszírozásra. 

 Kizárólag érvényes FAT intézmény-akkreditációval rendelkező intézmény által 

megtartott FAT programakkreditációval rendelkező képzésen való részvétel 

támogatható. 

 Az IKSZT beruházási támogatással érintett helyszínen kívüli (külső helyszínen 

történő) foglalkozások aránya nem haladhatja meg a teljes alkalomszám 20%-át. 

 A fenntartási időszakban (5 év) kötelező legalább évente a kötelező vagy választható 

tevékenységtípusok keretében összesen évi 12 alkalom megvalósítása. 

 Amennyiben a pályázó a jelen pályázatban fejleszteni kívánt 

intézmény/intézményegység  fejlesztésére támogatást nyert a következőkben 

felsorolt pályázati kiírások keretében, jelen pályázatban nem pályázhat azonos típusú 

tevékenységekre az adott intézményegység vonatkozásában: TÁMOP-5.2.5-08/1/A, 

TÁMOP-5.2.5-08/1/B,  TÁMOP-5.2.5-08/1/C, TÁMOP-5.2.5/A-10/2, TÁMOP-5.2.5/B-

10/2, TÁMOP-5.3.1-08/2, TÁMOP-5.3.1-C-09/2, TÁMOP-3.2.3-08/1, TÁMOP-3.2.3-

09/1, TÁMOP-3.2.3/A-11/1, TÁMOP-3.4.4/B/08/1, TÁMOP-5.1.1-09/2, TÁMOP-

5.5.1/B-11/1, TÁMOP-6.1.2/A/09/1, TÁMOP-6.1.2-11/1, TÁMOP-6.1.2-11/2, TÁMOP-

6.1.2-11/3. 

 B) komponens esetében nem nyújtható be pályázat azon intézmény/ 

intézményegység fejlesztésére, 

a) amely a TÁMOP-3.2.3-08/2, TÁMOP-3.2.3-09/2, TÁMOP-3.2.8-08/B, TÁMOP-

3.2.8-10/B, TÁMOP-3.3.7-09/1, TÁMOP-3.3.7-09/2 pályázati konstrukciók 

keretében fejlesztésben részesült és az adott projekt megvalósítása még 

folyamatban van a jelen pályázat benyújtásakor.  

b) illetve amely a TÁMOP-3.2.3/A-11/1, TÁMOP-3.2.11-10/1, TÁMOP-3.4.3-08/2, 

TÁMOP-3.4.4/B-08/1, TÁMOP-3.4.3-11/1, TÁMOP-3.4.4-11/1 pályázati kiírások 

keretében fejlesztésben részesül. 

 A foglalkozás sorozatok I. szakasza esetében az alkalmaknak az Agóra, Agóra Pólus 

létesítményben, II. szakasza esetében az alkalmaknak legalább 80%-ban az Agóra, 

Agóra Pólus létesítményben, III. szakasza esetében a bemutató alkalmak legalább 

felének a TIOP 1.2.1/TIOP-1.3.3 pályázatban feltüntetett partnertelepüléseken 

és/vagy működő IKSZT-kben kell megvalósulnia. 

 A fenntartási időszakban (5 év) kötelező legalább a foglalkozássorozat közül két 

választott foglalkozássorozat teljes megvalósítása. 
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Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása 2013. január 14-t ől 2013. február 18-ig  lehetséges. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot! 

INFO-PARTNER  

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 

 


