
   

 
 

Az EFOP-4.1.7-16-2017-00268 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató 



A kedvezményezett neve: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

A projekt címe: Adjunk teret a kultúrának Nagycenken 

A szerződött támogatás összege: 19.920.801 Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 100% 

A projekt tartalmának bemutatása: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt 
be az EFOP 4.1.7-16 számú „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései” című konstrukcióra „Adjunk teret a kultúrának Nagycenken” címmel, az 
1. tevékenységtípusra (tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása). 
Nagycenken az önkormányzaton túl a civil szervezetek is aktívan részt vesznek a kulturális és 
művelődési élet szervezésében és lebonyolításában és a gyerekek-felnőttek iskolán kívüli informális 
tanításában. Sajnos azonban településünkön hiányzik egy mai kornak megfelelő terem, ahol a település 
gyermek és felnőtt lakossága közművelődési és kulturális tanulási tevékenységét tudja végezni. 
Szükség mutatkozott egy olyan közösségi tér (próbaterem) kialakítására, ami megfelel több célcsoport 
minden igényének. Az általános iskola udvarán álló, Nagycenk, Iskola utca 4. szám alatti 531/4 hrsz-ú, 
önkormányzati tulajdonú épület felújításával szeretnénk településünk kulturális és nem formális 
tanulási igényét minőségibb szinten kielégíteni egy erre a célra létrehozott, mai kor követelményeinek 
megfelelő régi-új épülettel. Önkormányzatunk, és a településen működő civil szervezetek aktív 
pályázók. Az önkormányzati pályázatok fő célja az alapfeladatok ellátásnak minőségi javítása. A korábbi 
nyertes pályázataink fő céljai és tevékenységei minden esetben különböznek jelen pályázat konkrét 
céljától. A korábbi támogatásokból megvalósult infrastrukturális és tárgyi beruházásoknak és 
programoknak szerves folytatása és része jelen pályázat is, multiplikátor hatással, együtt szinergiában 
segítik településünk mindennapi életét. Jelen fejlesztéssel az iskola udvarán álló, régen vizesblokként 
funkcionáló, megújult épületben egy új komplex tér jön létre, amelybe a már kialakult és jövőbeli 
közművelődési, élethosszig tartó tanulást szolgáló szolgáltatások válnak elérhetővé. Az új próbaterem 
használatával több résztvevőt kívánunk elérni, a különböző próbákhoz (néptánc, kórus, színjátszó, 
citera, stb.) egy megfelelő helyszínt biztosítani, és ezáltal színesebb, gazdagabb programokat 
megtartani, ezzel is hozzájárulva településünk lakosainak, és a szélesebb célcsoport tudatos informális 
tanulásához. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31. 

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.7-16-2017-00268 
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