2020.03.15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
INTERAKTÍV FEJLESZTÉSEK A MARTONVÁSÁRI ÓVODATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBEN

Martonvásár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP4.1.9-16 számú A múzeumi és a levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései című felhívása keretében sikeresen pályázott a Dózsa Gy. út 13. szám alatti
műemlék óvodaépület felújítására, az Óvodatörténeti Gyűjtemény kibővítésére és
infrastrukturális fejlesztésére, melyhez 59,75 millió forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatást nyert.
A projekt keretében felújításra került a Martonvásár, Dózsa Gy. út 13. szám alatt működő Óvodatörténet
Gyűjtemény régi óvoda műemlék épülete és megvalósult az intézmény új oktatási terének berendezése
és informatikai eszközökkel történő modernizálása.
A fejlesztés eredményeként a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár intézményegységéhez
tartozó óvodamúzeum számára új informatikai eszközök (szerver, számítógép, laptop, projektor,
interaktív térkép, érintőképernyők) és szoftverek kerültek beszerzésre, továbbá a műemléképület
felújítási munkálatai mellett egy 50 fős, 82 m 2-es különálló oktatóterem is kialakításra került. A felújítás
során világítás-, ablak- és padlócsere, illetve egy biztonsági rendszer létrehozása is megvalósult. A
kialakított tanulási, foglalkoztató, oktatási célú terekbe új bútorok, berendezési tárgyak (szekrények,
asztalok, székek, polcok, tárolók, ülő alkalmatosságok) beszerzése is megtörtént.
A fejlesztés hatására kibővülnek Martonvásár kulturális közszolgáltatásai, ugyanis a korszerű feltételek
kialakításával
új
múzeumpedagógiai
oktatási
lehetőség
jött
létre,
amely
a
fogyatékkal élők igényeire is külön figyelmet fordít. A projekt a szakmai feladatok eredményesebb,
magasabb színvonalú ellátásához is hozzájárul, amely a korábbi fejlesztési törekvésekhez is illeszkedik.
Az Óvodatörténeti Gyűjtemény új oktatótere 2020. március 15-én került átadásra.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az EFOP-4.1.9-16 számú A múzeumi és a levéltári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázati felhívás keretében
valósul meg 59,75 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Martonvásár Város Önkormányzata
Projekt címe: A tudás bölcsője a martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény
Projekt száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00041
Támogatás összege: 59.755.089 Ft
A projektről bővebb információt a www.martonvasar.hu oldalon olvashatnak.
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