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Kedvezményezett:
Baja Város Önkormányzata (6500 Baja, Szentháromság tér 1.)
Projekt leírás:
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programra, Baja Város Önkormányzata által
benyújtott
"Kincses Bácska öröksége"
Felsőbácskai Kulturális, Művészeti és Közösségi Központ című,
0101/NA/2008-3/ÖP-3 jelű pályázatot, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi
Együttműködési Programok Irányító Hatósága 2009. április 27-én 501.698.294 Ft összegű
támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt összköltsége: 597.703.125 Ft
A projekt megvalósulásának kezdő időpontja: 2009. július 01.
A projekt megvalósulásának várható befejezése: 2011. április 30.

A fejlesztés tartalma:
Városunk egyik legszebb műemléki épülete a Szabadság u. 3. – Szentháromság tér 3. sz. alatti
épületegyüttes. Az épület jó része leromlott állapotú, felújításra, renoválásra szorul. Régi
fájdalma mindemellett a bajai közéletnek, hogy nincs a városban mozi, valamint egy nagyobb,
európai színvonalon kialakított kulturális, közösségi épülete, ahol kiállítások, előadások,
bemutatók, koncertek és egyéb rendezvények bonyolíthatók le.
Mindezen hiányokra adhat választ az épületegyüttes helyreállítása, és belső, a mai kor
követelményeinek megfelelő átalakítása. A rekonstrukció magában foglalja tehát egy 130
ülőhelyes, színpaddal rendelkező többfunkciós tér kialakítását a Szabadság u. felőli, galériás
épületrészben. A szükséges mozigépészet, hang- és fénytechnika, vetítőeszközök beszerzésére is
lehetőségünk nyílik a pályázati forrás segítségével. Az épületben helyet kapnak kiállításokra
használható terek,klub- és oktatóhelyiségek, valamint egy, a rendezvényeket kiszolgáló
vendéglátóhely is kialakításra kerül, berendezésekkel, bútorzattal együtt. A fejlesztés
megvalósításában közreműködő partnere önkormányzatunknak a norvég Telemark megye
önkormányzata) és az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ.
Az intézmény várhatóan 2011 tavaszán nyithatja meg kapuit, segítve ezzel városunk szellemi
központ szerepének, illetve a térség kulturális hagyományainak megőrzését, és bekapcsolását az
európai kulturális életbe.

A projekt eredményei:
- 1495 m2 hasznos alapterületű felújított, restaurált, átalakított, bővített épület
- Kialakított belső díszudvar
- Helyreállított, patinás főtérre néző homlokzat
- Színvonalas konferenciák, koncertek, kamaraszínházi előadások megtartására, filmvetítésre
alkalmas, színpados kialakítású, 130 főt befogadó multifunkcionális rendezvényterem
- Az előtérben és az épület galériáján kialakított, többcélúan és rugalmasan használható kiállító
terek
- Közösségi, civil és művészeti funkciókat szolgáló, szemináriumok, tanfolyamok szervezésére

alkalmas termek, klubhelyiségek, műhelyek (5 db)
- Felszerelt multifunkcionális rendezvényterem - színpadtechnika, vetítőeszközök, hangtechnika
- Kialakított informatikai rendszer
- A funkcionalitás szerint kialakított bútorzat - egyedi és standard bútorok - illetve mobíliák

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

