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Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
EFOP-4.1.7-16-2017-00115 PROJEKT KERETÉBEN MEGKEZDŐDÖTT AZ EDELÉNYI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTURÁLIS 
FEJLESZTÉSE 
 
 
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely „Az Edelényi 
Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése” című, 
EFOP-4.1.7-16-2017-00115 azonosítószámú támogatási kérelme a pozitív támogatói döntés 
értelmében 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program keretein belül. A támogatási szerződés 2018. február 26-án lépett 
hatályba. 
 
A projekt célja az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az Edelényi Művelődési Központ XXI. 
századi elvárásoknak megfelelő infrastrukturális fejlesztése és a szolgáltatásait igénybe vevők körének 
szélesítése.  
Az intézmény fontosnak tartja az egész életen át tartó tanulást támogató oktatási-képzési szerepének 
erősítését a településen és a térségben. Ennek eszköze a szolgáltatási terek minőségi fejlesztése a 
felhasználók igényeinek megfelelően. Ezen célok megvalósítása érdekében az Edelény, Borsodi út 9. alatt 
található Művelődési Központban kerül sor fejlesztésekre: a központi színházterem és kapcsolódó kiszolgáló 
helyiségek infrastrukturális valamint, fény- és hangtechnikai korszerűsítése. A beruházásoknak 
köszönhetően az informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó helyi 
és területi szintű szolgáltatást tud biztosítani az intézmény. Ezáltal az Edelényi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely továbbra is fontos szerepet tud betölteni a város és a térség 
kulturális életében, a szellemi élet központjaként. 
 
A projekt célcsoportjai: 
- az edelényi köznevelési intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskola) tanulói és dolgozói  
- Edelényben található alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, önképző körök tagjai  
- az edelényi járásban található intézmények tanulói és dolgozói  
- az egész életen át tartó tanulásban részt vevők. 
 
Számszerűsített szakmai elvárások és a vállalt indikátorok: 
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma: 1 db 
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma: 150 
fő/év 
 
Projekt tervezett fizikai befejezése 2018. november 30.  
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében Európai Uniós forrásból valósul meg. 


