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Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések 
 
 
 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

 

Köznevelési és kulturális pályázatok: 
 

Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban, a Tudomány – Innováció – Növekedés kitörési 

ponthoz kapcsolódva, a pályázat célja a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó 

tanulást támogató szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése. 

 

A Művelődési Minisztérium 1962. január 1-én a székesfehérvári múzeumot egyesítette a dunaújvárosi 

múzeummal, valamint több, a Fejér Megyei Idegenforgalmi Hivatal kezelésében levő kiállítóhellyel, és 

így létrejött –Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága néven– az egységes megyei múzeumi szervezetet. 

 

Az intézmény egységéhez tartozott az Intercisa Múzeum (Területi Múzeum) és a Római Kőtár és 

Romkert, Római Kori Fürdő a felsorolt pályázatok idején, amelyhez 2013. január 1-jéig tartozott. 

TÁMOP - 3.2.8./10/B-2010-0008 azonosító számú pályázat - Múzeumok Mindenkinek Program- 

"Értékmentés, Élményszerzés- Oktatást segítő múzeumpedagógiai programok óvodás, általános 

és középiskolás tanulócsoportok részére a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban” című projekt  

Fejlesztés leírása:  

TÁMOP  3.2.8/10/B-2010-0008"Értékmentés, élményszerzés – Oktatást segítő múzeumpedagógiai 

programok óvodás, általános és középiskolás tanulócsoportok részére a dunaújvárosi Intercisa 

Múzeumban. A megújuló múzeumi foglalkozásokra érkező óvodások, általános és középiskolás 

diákok a régmúlt korok és a közelmúlt régészeti, történelmi emlékeivel találkozva lehetnek élvezői a 

múzeum gyűjteményeiben fellelhető kulturális örökségnek. 

 

Szerződés típusa: Támogatási szerződés 

A projekt összköltsége: 10.000.000 Ft,- 

Támogatási kategória: muzeális intézményi szolgáltatásfejlesztés közszolgáltatásért járó ellentételezés 

formájában. 

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség 

nélküli juttatásban részesült. 

A projekt forrását az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásban biztosította.  

A fenntartási időszak kezdete: 2011.07.01. 

A fenntartási időszak vége: 2016.06.30. 

A pályázat lezárult! 
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TIOP - 1.2.2-08/1-2009-0063 azonosító számú pályázat - "Múzeum iskolabarát fejlesztése és 

oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése" című projekt 

Fejlesztés leírása: 

TIOP-1.2.2-08/1-2009-0063 Új foglalkoztató terek kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban. A 

dunaújvárosi Intercisa Múzeumban, többfunkciós múzeumpedagógiai oktató- és foglalkoztató terek 

kialakítása, továbbá a múzeumpedagógiához szükséges eszközök beszerzése és az időszaki 

kiállítóterem korszerűsítése, komfortosítása, akadálymentesítés. 

 

Szerződés típusa: Támogatási szerződés 

A projekt összköltsége: 41.389.592 Ft,- 

Támogatási kategória: muzeális intézményi szolgáltatásfejlesztés közszolgáltatásért járó ellentételezés 

formájában. 

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség 

nélküli juttatásban részesült. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 

A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 

társfinanszírozásban biztosította. 

A projekt kezdete: 2009.10.01. 

A projekt fizikai befejezése: 2010.12.31. 

A projekt befejezése: 2011.11.08. 

A fenntartási időszak kezdete: 2011.01.01. 

A fenntartási időszak vége: 2015.12.31. 

A pályázat lezárult! 

TIOP - 1.2.2./09/1 azonosító számú pályázat  - Látványtár – „Kőkortól az újkorig” című projekt 

Fejlesztés leírása: 

TIOP-1.2.2-09/1-2010-0020 "A kőkortól az újkorig" látványtár kialakítása az Intercisa Múzeumban. 

2010 áprilisában a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága mintegy 49,2 millió forint támogatást nyert 

a TIOP-1.2.2/09/1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális 

erősítése címmel  kiírt pályázaton egy, a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban megvalósítandó 

látványtár kialakítására. A TIOP-1.2.2-09/1-2010-0020 azonosítószámú projekt keretében elkészülő 

látványtárban dunaújvárosi és rácalmási régészeti leletek valamint Dunaújváros néprajzával és 

legújabb kori történetével kapcsolatos tárgyak kerülnek bemutatásra. 

 

Szerződés típusa: Támogatási szerződés 

Támogatási kategória: muzeális intézményi szolgáltatásfejlesztés közszolgáltatásért járó ellentételezés 

formájában. 

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség 

nélküli juttatásban részesült. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 

A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 

társfinanszírozásban biztosította. 

A fenntartási időszak vége: 2017. 09.04.  

A pályázat lezárult! 


