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"A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztése Szerencsen” 
 

2018/03/01 
 
A Széchenyi 2020 program keretében megjelent „A könyvtári intézményrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.8-16 kódszámú) 
felhívás. 
Szerencs Város Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert EFOP-4.1.8-16-2017-
00078 azonosító számon "A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztése Szerencsen" címmel. 
A projekt eredményeként Szerencs Város Önkormányzata, 120,00 millió forint 
vissza nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott. 
 
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2018. november 30. 
 
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal Szerencs Város 
Önkormányzatának fő célja, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételek 
megvalósítása.  
 
A 120,00 millió forintos fejlesztés a 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11. sz. alatti 
helyszínen valósul meg: 

- Az intézmény egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése 
céljából és az intézmény tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés 
helyszínéül szolgáló meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek 
valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek 
átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti kialakítások, a 
tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző 
stb.) infrastrukturális fejlesztése. 

- A könyvtári IKT eszközök fejlesztése 
- A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez 

kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése 
- Fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári 

infrastruktúra fejlesztése, kialakítása. 
 
Az európai uniós támogatásnak köszönhetően javul a könyvtári rendszer keretén 
belül az egész életen át tartó tanulás támogatása, a kompetenciafejlesztés, oktatás 
és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra fejlesztése. 
 
 
További információ kérhető: 
Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi utca 89. 
E-mail: polgarmester@szerencs.hu 
Honlap: www.szerencs.hu 
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A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztése Szerencsen 

 

Szerencs Város Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert EFOP-4.1.8-16-2017-

00078 azonosító számon "A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztése Szerencsen" címmel. 

 

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00078 

Kedvezményezett neve: Szerencs Város Önkormányzata 

Projekt címe: A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztése Szerencsen 

Szerződött támogatás összege: 120,00 M Ft. 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2018. november 30. 

Megvalósítási helyszín: 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11. 

 

A pályázat megvalósításával Szerencs Város Önkormányzatának célja az egész 

életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató 

infrastrukturális feltételek megvalósítása. 

 

A projekt megvalósításával hozzájárulnak a könyvtári intézményrendszer egész életen 

át tartó tanulást támogató oktatási-képzési szerepének erősítésével és megújulásával 

a szolgáltatások IKT hátterének és a szolgáltatási terek számának növeléséhez és 

egyúttal az elérhető célcsoport számának emelkedéséhez. Ennek segítségével az 

Európai Bizottság által ex-ante feltételként meghatározott, az egész életen át tartó 

tanulás keretstratégiája céljának eléréséhez. 

 

A fejlesztés hatására erősítik a könyvtári intézményrendszer, mint tudásbázis 

szerepét, jelentőségét a nem formális és informális oktatásban és az egész életen át 

tartó tanulásban. 

 
 

Jelen pályázat keretében olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, 

amelyek támogatják az EFOP-3.3 és az EFOP-3.7 intézkedése szerinti, az egész 

életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítését szolgáló 

tevékenységeket 

� elsősorban a tanulási kompetenciák, a kulturális tudatosság és 

kifejezőkészség, továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció 

kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti nyolcadik és első 

kulcskompetenciák), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák, a 

digitális kompetenciák fejlesztését,  

� az attitűdformálást, a tanulás elsajátítását, valamit   

� a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetenciák növelését,   

� a funkcionális analfabetizmus csökkentését,  

� a hagyományos és online kulturális szolgáltatások hozzáférhetőségének 

növelését a fogyatékkal élők számára is (2006/962/EK ajánlás szerinti 

negyedik, ötödik, hatodik és hetedik kulcskompetencia). 

 

A következő tevékenységtípusokat valósítjuk meg 

� Az intézmény egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése 

céljából és az intézmény tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés 

helyszínéül szolgáló meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek 

valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek 

átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti kialakítások, a 

tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) 

infrastrukturális fejlesztése 

� A könyvtári IKT eszközök fejlesztése 

� A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez 

kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése 

� Fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári 

infrastruktúra fejlesztése, kialakítása. 

 

Célcsoport 

� a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, 

� az egész életen át tartó tanulásban részt vevők. 
 

A célcsoportot azok a gyermekek és fiatalok alkotják, akik szociokulturális 

szempontból kedvezőtlen helyzetűnek minősülnek, ezért jelenlegi helyzetüket az 

iskolai sikertelenség, jövőbeli életüket a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet és a 

társadalmi perifériára szorulás veszélye fenyegeti. 

 

A fejlesztés eredményeként javul a könyvtári rendszer keretén belül az egész életen 

át tartó tanulás támogatása, a kompetenciafejlesztés, oktatás és a területi ellátást 

elősegítő infrastruktúra fejlesztése. 
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