Városi Óvoda és Bölcsőde
Tiszacsege

T ÁMOP-3.3.8-12/2

„Óriás lehetsz!"
A Városi Óvoda és Bölcsőde intézményének
esélyegyenlőségi alapú fejlesztése

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a Városi Óvoda és Bmcsőde intézménye (továbbiakban:
Főpályázó), másrészről a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Dr. Papp József

Városi Könyvtár és

Művelődési

Otthon (továbbiakban:

Együttműködő partner)

között a mai

napon, az alábbiak szerint:

l. A felek rögzítik, hogy jelen Együttműködési megállapodás aláírásával
kötelezettséget

vállalnak

a

TÁMOP-3.3.8-1212

kódszámú

együttműködési

pályázati

projekt

megvalósítására.
2. A partnerek megállapodnak abban, hogy a Városi Óvoda és Bölcsőde intézménye
főpályázóként nyújtja be a TÁMOP-3.3.8-12/2 kódszámmal kiírt pályázati felhívásra

az „Óriás lehetsz!" A Városi Óvoda és Bölcsőde intézményének esélyegyenllfségi

alapú fejlesztése

című

pályázatát, aki egyben a pályázati

szerződés

kedvezményezettje

és a projekt vezetője is lesz.
3. Az

együttműködő

felek kijelentik, hogy a pályázatban meghatározott célokkal

egyetértenek, azok megvalósításában részt vállalnak, a projektben a legjobb
tudásuknak megfelelően közreműködnek.
4. Jelen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát, hogy a projekt lezárását

követően

is együttműködnek az elért eredmények folyamatos fenntartása érdekében.
5. Az

Együttműködő

partner tudomásul veszi, hogy a

Főpályázó

egyoldalúan jogosult írásban felmondani, an1ennyiben az
szakmai szempontból, akár a teljesítési

határidő

a jelen megállapodást

Együttműködő

partner akár

be nem tartásával a projekt

megvalósulását veszélyezteti.

Az együttműködés tartalma:
helyzetű

gyermekek iskolai sikerességének elősegítése.

-

A halmozottan hátrányos

-

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a halmozottan hátrányos

helyzetű

gyermekek

számára.
Szülői

fórumokon, nyitott rendezvényeken való részvétel, tanácsadás a szülök

számára.
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Kerekasztal beszélgetés szervezése a halmozottan hátrányos helyzetü gyermekek
esélyegyenl őségének

biztosításával kapcsolatos kérdések szakmaközi egyeztetése

érdekében.

Kapcsolattartó személyek:

-

Főpályázó részérő l:

Kótiné Losonczi Zsuzsanna,

Együttműk ödő

Lád i Jánosné,

partner részéről:

intézményvezető

intézményegység-vezető

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben

megegyezőt,

elolvasás után

jóváhagyólag írták alá.

Tiszacsege, 20 12. szeptember 03.
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SZECHENYI TERV

SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírott Ládi Jánosné, mint a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Dr. Papp

József Városi Könyvtár és
hivatalos

képviselője

Művelődési

nyilatkozom,

Otthon, 4066 Tiszacsege Kossuth u. 3.

hogy

Városi

a

Óvoda

és

Bölcsőde,

4066

Tiszacsege Óvoda u. 3/ A. által, az Új Széchenyi Terv - Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében, a „Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek
támogatása" című, TÁMOP-3.3.8-12/2 számú pályázati felhívásra benyújtott, „Óriás

lehetsz!" A Városi Óvoda és Bölcsőde esélyegyenlőségi alapú fejlesztése című
projekt megvalósulását támogatom, a megvalósításban együtt kívánok működni a
pályázóval az alábbi tevékenységekben:

A halmozottan hátrányos

helyzetű

gyermekek iskolai sikerességének

elősegítése.

Az

óvoda-iskola

helyzetű

átmenet

megkönnyítése

a

halmozottan

hátrányos

gyermekek számára.

Szülői fórumokon, nyitott rendezvényeken való részvétel, tanácsadás a
szülők számára.

Kerekasztal beszélgetés szervezése a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek

esélyegyenlőségének

biztosításával

kapcsolatos

kérdések

szakmaközi egyeztetése érdekében.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen szándéknyilatkozatom alapján együttműködési
megállapodást kötök a pályázóval, és tudomásul veszem, hogy a támogatási szerződés
megkötésének feltétele az együttműködési megállapodás megkötése.

A proj ektek az EurópiJi Unió 1ámc1iat6sáwil, az Európai
Szociális Alap tilrsfmunszírozásáv\ll vatósutnt.ik m eg,

