Tájékoztató

Nagyatád Város Önkormányzata

„A nagyatádi Ady Endre Gimnázium informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése” című,
TIOP-1.1.1/09/1-2010-0009.számú projektjéről
A projekt bemutatása, céljának meghatározása

Nagyatád Város Önkormányzata a TIOP-1.1.1/09 számú, "A pedagógiai reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívásra pályázatot
nyújtott be a nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése céljából.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint
közreműködő szervezet elbírálta és támogatásra érdemesnek minősítette.
A támogatói okirat aláírására 2010.04.30-án sor került.
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény
alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. és 8. jogcímcsoport Társadalmi Operatív
program előirányzatból kerül finanszírozásra.
A konstrukció célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez
szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási
intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek
megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.
A program olyan oktatási környezet kialakítását támogatja, amelyben minden tanuló
rendelkezésére egy hordozható Internet elérésére képes számítógép áll, egyazon
hálózatba kapcsolva a tanári gépekkel. A projekt szorosan illeszkedik a jelenleg
megvalósítás alatt álló, „A nagyatádi közoktatás átfogó innovációja” című TÁMOP –
3.1.4.-08/2 azonosítószámú pályázathoz, megteremti annak eszközrendszerét.
A projekt keretein belül beszerzésre kerül – a kompetencia alapú oktatásba bevont hét
tanulócsoport számára – 194 darab számítógép (laptop), hét darab WIFI Access Point,
amely a gépek tanári eszközhöz történő vezeték nélküli kapcsolódását szolgálja, egy
darab Router az Internet hozzáférés biztosítására, továbbá a 194 darab tanulói eszköz
elhelyezésére és töltésére szolgáló tároló eszköz.

A projekt kezdetének és befejezésének várható időpontja:
A projekt kezdete: 2010. 03. 01.
A befejezés várható időpontja: 2011. 03. 01.

Közreműködő szervezet:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János u.5.

A támogatás összege: 24.013.150 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

