
Konzorciumi megállapodás 
a cselekvő közösségekért

A  Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a  Nemzeti Műve-
lődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár 2016. 
június 6-án konzorciumi megállapodást kötött a Széche-
nyi 2020 program keretében megjelent „Cselekvő kö-
zösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című EFOP-
1.3.1-15 kódszámú felhívásra támogatási kérelmének 
benyújtására, hogy annak elnyerése esetén a benne fog-
lalt célt közös együttműködéssel valósítsák meg. A kon-
zorciumi megállapodást sajtótájékoztató keretében írták 
alá az intézmények vezetői. Az előkészített kezdeménye-
zés példátlannak tekinthető a kulturális területen: ez az 
első alkalom, hogy a múzeumi, könyvtári és közműve-
lődési terület közösen vesz részt egy olyan programban, 
amely a kulturális intézmények társadalmi szerepvál-
lalásának erősítéséről szól. A  megvalósítani tervezett 
Cselekvő közösségek program célja, hogy a kulturális 
intézményrendszer egyedi eszközeivel szakmai-mód-
szertani támogatást nyújtson a települések és azok kul-
turális intézményei, civil szervezetei számára társadalmi 
kohéziót erősítő, kulturális közösségfejlesztési folyama-
tok megvalósításához. A  célkitűzések teljesülése egy-
szerre teszi lehetővé a három szakterület gyümölcsöző 
együttműködését és a lakosság kulturális és társadalmi 
életminőségének fejlesztését, valamint a kulturális te-
rület szakemberei számára új kompetenciák elsajátítá-
sát biztosítja. A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 

szerepvállalás” c. EFOP-
1.3.1-15 kódszámú pályá-
zat előkészítő munkája 
a a konzorciumi megál-
lapodás aláírásával lezá-
rult, a támogatási kérelem 
így benyújthatóvá váliki. 
A  projekt várható indu-
lása 2016. szeptember, 
befejezése 2019. szeptem-
ber. A  projekt költségve-
tése 3 milliárd forint.
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