Előterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. július 3 – i ülésére

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosítószámú
Óvodafejlesztés című uniós kiírásra
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Simon Attiláné óvodavezető
Tisztelt Képviselő- testület!
A TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú nevelés bevezetése pályázatot a Wunderland
Óvoda 2010-ben megvalósította.
A TÁMOP 3.1.7 Referencia intézményi pályázatot 2011. évben az óvoda benyújtotta,
melynek szakmai megvalósítása 2012. augusztustól történik.
Megjelent TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című uniós pályázati kiírás,
melynek alapvető célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszerről szóló törvénnyel
összhangban a magyar óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének
továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermekek
számára személyiségük kibontakoztatásához.
Az óvodafejlesztésre pályázhatnak az óvodák fenntartói.
A pályázat célcsoportja:
– Óvodavezetők, óvodapedagógusok
– Fenntartó részéről az óvodai tanügyigazgatással foglalkozó munkatársak
– Gyermekek, szülők
Támogatható tevékenységek az óvodafejlesztés keretében:
Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés
Képzések, továbbképzések, tréningek
Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató
szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása
IV.
Építés és eszközök beszerzése
1. Tornaszoba kialakítása
2. Óvodaudvar fejlesztése.
3. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése
A projekt keretében az Alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú
tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének legfeljebb 30%-a
fordítható. A támogatás mértéke: 100 %
I.
II.
III.

A támogatás összege: 1 – 100 millió Ft
A pályázatok benyújtása 2012. július 16-tól 2012. augusztus 17-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.
A Wunderland Óvoda játszóudvarának
benyújtásának legfőbb célja.
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A pályázati kiírás szerint pl.: Amennyiben 2 000 000 Ft az óvodaudvar fejlesztésére
fordított összeg, akkor a pályázat fő összege 6 700 000 Ft.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a
határozati javaslat támogatására.
Szekszárd, 2012. június 25.
Dr. Józan-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat
1.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani a TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú Óvodafejlesztés című
uniós kiírásra.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Wunderland Óvoda vezetőségét a pályázat
benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció előkészítésére.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a pályázati dokumentációt
aláírására.

Határidő: 2012. július 3.
2. pont tekintetében: 2012. augusztus 17.
3. pont tekintetében: folyamatos
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Simon Attiláné óvodavezető

