Közzétételi kötelezettség (2011. évi CXII. törvény alapján)
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0401. sz. „Könyvtárral a tudás útján” c. pályázat keretében kötött,
nettó 5.000.000 Ft-ot meghaladó szerződések.
Sorszám

Megbízott

1.

Együtt Európáért
Alapítvány
1078 Budapest
Marek u. 5. 3/33.

2.

Stratégiai Fejlesztési
Központ Kft.
1078 Budapest
Marek u. 5. 3/33.

Szerződés tárgya
2 db Témahét
megszervezése és
lebonyolítása
2 db Témanap
megszervezése és
lebonyolítása
Egészségmegőrzési
könyvecske fejlesztése
Fenntartgatósági
könyvecske fejlesztése
Kiadvány szerkesztés
Grafika
Nyomdai költség
2 db egészségnap
megszervezése és
lebonyolítása

Szerződés
időtartama
2014.02.272014.06.30

Szerződés
összege (Ft)
5.511.811

2014.03.03.2014.06.30.

5.087.852

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0401. sz. „Könyvtárral a tudás útján” c. projekt
Megvalósítási időszak: 2013. június 28 – 2014. június 30.
Támogatás összege: 29.973.039 Ft
A projekt közel 870 gyermeknek nyújtott lehetőséget a tanórán kívüli, tanulást támogató
programokon. 12 együttműködő alapfokú oktatási és nevelési intézmény diákjai vehettek részt
szakkörökön, tehetséggondozáson, versenyeken és vetélkedőkön, különféle témanapokon. Két
témahét keretében 25-25 diák táborozhatott, ahol ökológiai és fenntarthatósági ismereteket
szerezhettek. Budapesti múzeumokba és országos intézményekbe látogathattak.
Fenntarthatósági és egészségmegőrzési ismeretekkel kis könyvecskék készültek a
támogatásból.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0041. sz. „Könyvtári végvár – infotéka a korszerű tudás és a
társadalmi esélyegyenlőség érdekében” c. pályázat keretében kötött nettó 5.000.000 Ft-ot
meghaladó szerződések.
Sorszám

Megbízott

Szerződés tárgya

1.

Stratégiai Fejlesztési
Központ Kft.
1078 Budapest
Marek u. 5. 3/33.
FORT-INN Kft.
1051 Budapest
Nádor u. 19. 9/9.

Könyvtári szoftver
Honlap kialakítás
Adatbázis készítés
adatbevitel
Reklámtárgyak kötelező
nyilvánosságon felül
Nyomdaköltségek
Rendezvényszervezés
Honlap menedzselés és
Facebook kampány
Tájékoztatás, nyilvánosság

2.

Szerződés
időtartama
2013.01.292014.06.30.

Szerződés
összege (Ft)
7.300.000

2013.01.112014.06.30

6.615.434

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0041. sz. Könyvtári végvár – infotéka a korszerű tudás és
társadalmi esélyegyenlőség érdekében” c. projekt
Megvalósítási időszak: 2013. január 1 – 2014. június 30.
Támogatás összege: 37.864.381 Ft
A projekt lehetőséget teremtett egy olyan színes és érdekes programsorozat megvalósítására,
mely bemutatja a lakosságnak, hogy a könyvtár ideális hely a szabadidő hasznos eltöltésére. A
családi és gyermek programok mellett számos író-olvasó találkozó került megrendezésre az
olvasáskultúra és a könyvtárhasználat népszerűsítésére, az ismeretek fejlesztésére. Általános
iskolás korú gyerekek 7 napos tematikus táborban vehettek részt. A könyvtár alkalmazottai
továbbképzésekben részesültek.
A támogatásból megvalósult a könyvtár új honlapja, elindult a facebook kampány, havonta
kvízjátékokon vehettek részt az érdeklődők. A honlapon működik egy oktatást támogató
helytörténeti szoftver.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

