
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a várhatóan 2011. évben 
meghirdetésre kerülő T ÁMOP pályázatokon való 
részvételre 

A Főépítészi és Fejlesztési Iroda koordinálásával a polgármesteri Hivatal pályázatíró cégei 
2011. március 10-én tájékoztató napot tartottak valamennyi oktatási-nevelési intézmény 
számára az idei évben a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében várhatóan kiírásra 
kerülő oktatási-nevelési jellegű pályázatokkal kapcsolatban. 

Az ismertetett pályázati lehetőségek egyike sem került még kiírásra, jelenleg is társadalmi 
egyeztetés alatt állnak, tehát sem a végleges pályázati útmutató, sem a végleges pályázati 
kritériumok, követelmények nem ismertek. 

Az ismertetett pályázati lehetőségeket előzetesen áttekintette és véleményezte a Pedagógiai 
Szolgáltató Központ, a Humán Iroda, az iskolák és óvodák munkaközösség-vezetői, illetve a 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda, valamint a pályázatíró cégek, majd ezt követően valamennyi 
oktatási-nevelési intézmény számára részvételi javaslatokkallátták el. 

A Főépítészi és Fejlesztési Iroda a várható pályázati lehetőségekből elkészítette az l. 
mellékletben foglalt összefoglaló pályázati felmérő táblázatot, benne minden egyes pályázatra 
vonatkozóan valamennyi rendelkezésre álló információ mellett a Pedagógiai Szolgáltató 
Központ, a Humán Iroda, az iskolák és óvodák munkaközösség-vezetői és a pályázatírók 
javaslatait feltüntetve. A pályázati igények alapját képező tervezett felhívások összefoglaló 
táblázatát a 2. melléklet tartalmazza. 
Mindezen információk és adatok birtokában a pályázati felmérő táblázat elektronikus úton 
kiküldésre került valamennyi oktatási-nevelési intézmény részére azzal a kéréssel, hogy 
jelezzék részvételi szándékukat. 

A 2011. május 24-ig érkezett visszajelzések alapján összesen 16 oktatási-nevelési intézmény 
jelezte összesen 9 pályázaton való részvételi szándékát. 
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Időközbenfelmerültegy újabb TÁMOP pályázati lehetőség, a TÁMOP-3.1.7 azonosító 
számú, Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című 
pályázati konstrukció, amelyen azon intézményeink vehetnek részt, amelyek már részt 
vettek a korábbi nyertes, T ÁMOP-3.1.4 pályázati konstrukción. 
A pályázati lehetőség rövid ismertetése: 
A pályázatban a T ÁMOP-3 .1.1 21. századi közoktatás c. ki emelt projekt, és a T ÁMOP-3 .2 .2. 
területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás című pályázat regionális nyerteseinek 
az együttműködésével lefolytatott referenciaintézményi elő/minősítési eljáráson sikeresen 
teljesítő intézményeknek, a minősítési eljárás záródokumentumaként készült intézményi 
fejlesztési tervükben meghatározott és megfogalmazott, a referencia-intézményi 
működésükhöz szükséges fejlesztési tevékenységei támogathatóak, valamint a referencia
intézményi működéshez szükséges eszközök szerezhetőek be. 
A Pedagógiai Szolgáltató Központ előzetes jelzése alapján a T ÁMOP-3 .1.4 pályázatban részt 
vevő intézmények indulni kívánnak a TÁMOP-3.1.7 konstrukción. 
A TÁMOP-3.1. 7 pályázat ismertetőjét a 3. mellékletben. 

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az ADITUS Tanácsadó és 
Szolgáltató Zrt.-vel 2009. június 29-én megbízási szerződést kötött pályázatfigyelés, pályázati 
tanácsadás, pályázatírás, projektmenedzsment feladatok ellátására, amely szerződés 2011. 
június 29-én lejár. 

Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben felsorolt valamennyi pályázati lehetőség még 
várhatóan az idei évben, viszont előre nem ismert időpontban kerül meghirdetésre, valamint 
tekintettel arra, hogy ezen pályázati lehetőségek benyújtása általában a pályázati keretösszeg 
kimerüléséig lehetséges, javasoljuk az ADITUS Zrt. megbízását a fenti 10 db pályázat 
megírásával és igény szerinti projektmenedzser feladatok ellátásával. A pályázatírási és 
a projektmenedzseri feladatok megbízásának tényleges feltétele a végleges pályázati 
útmutatók ismerete alapján a valós intézményi pályázati igények megléte. 

Megjegyzés: A pályázatíró céget az alábbiakban feltüntetett táblázatban szereplő díjak illetik 
meg, melyek közüla közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően a pályázat előkészítési 
költsége a pályázat bírálatának eredményétől függetlenül kifizetésre kerül, amennyiben a 
pályázat formai ellenőrzést követő befogadása megtörténik Sikerdíj nyertes pályázat után 
kerül kifizetésre, összege nem elszámolható a pályázat terhére. 

1.) Projekt előkészítésért és pályázatírásért kért ellenszolgáltatás (az adott projekt 0,9% 
igényelt támogatásához viszonyítva, nettó %-ban meghatározva) 

2.) Nyertes pályázat esetén a sikerességért nyújtott ellenszolgáltatás G utal ék) 0,1% 
(elnyert támogatás mértékéhez viszonyítva nettó %-ban, sávosan 
meghatározva) 50 millió forint elnyert támogatásig 

3.) Nyertes pályázat esetén a sikerességért nyújtott ellenszolgáltatás G utal ék) 3,0% 

(elnyert támogatás mértékéhez viszonyítva nettó %-ban, sávosan 
meghatározva)S0-100 millió forint között elnyert támogatásig 

4.) Nyertes pályázat esetén a sikerességért nyújtott ellenszolgáltatás G utal ék) 5,0% 

(elnyert támogatás mértékéhez viszonyítva nettó %-ban, sávosan 
meghatározva) 100-500 millió forint között elnyert támogatásig 
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5.) Projektmenedzsment bonyolításáért számítandó ellenérték (elnyert támogatás 1,S% 
mértékéhez viszonyítva nettó %-ban meghatározva) 

A fentiekben részletezett, a pályázatíró cégek részére fizetendő költségek pontos összege 
a pályázati költségvetések végleges összeállítása után kerülhet csak kiszámításra, ezért 
nem szerepel pontos megbízási díj az előterjesztésben. 
A pályázaűrói díjak előzetes kalkulációját a 4. melléklet tartalmazza. 

A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége szakfeladaton belül a dologi kiadások között már betervezésre került. 

Határozati javaslatok: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön 
benyújtásra a T ÁMOP-3.1.2 kódszám ú pályázati felhívásra. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a TÁMOP-3.1.2 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
megírásával és nyertes pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser 
feladatok ellátásával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön 
megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön 
benyújtásra a T ÁMOP-3.1.4 kódszám ú pályázati felhívás ra. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a T ÁMOP-3.1.4 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
megírásával és nyertes pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser 
feladatok ellátásával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön 
megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (Il. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön 
benyújtásra a TÁMOP-3.1.5 kódszámú pályázati felhívásra. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
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6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a T ÁMOP-3.1.5 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
megírásával és nyertes pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser 
feladatok ellátásával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön 
megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön 
benyújtásra a TÁMOP-3.1.7 kódszámú pályázati felhívásra. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a TÁMOP-3.1.7 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
megírásával és nyertes pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser 
feladatok ellátásával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön 
megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön 
benyújtás ra a T ÁMOP-3.3.9 kódszám ú pályázati felhívásra. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a T ÁMOP-3.3.9 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
megírásával és nyertes pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser 
feladatok ellátásával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön 
megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön 
benyújtásra a T ÁMOP-3.4.1 kódszám ú pályázati felhívásra. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
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12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a T ÁMOP-3.4.1 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
megírásával és nyertes pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser 
feladatok ellátásával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön 
megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön 
benyújtásra a T ÁMOP-3.4.3 kódszám ú pályázati felhívásra. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a TÁMOP-3.4.3 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
megírásával és nyertes pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser 
feladatok ellátásával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön 
megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy intézményi igény fennállása esetén pályázat kerüljön 
benyújtásra a T ÁMOP-3.4.4 kódszám ú pályázati felhívás ra. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a TÁMOP-3.4.4 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
megírásával és nyertes pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser 
feladatok ellátásával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön 
megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Budapest, 2011. március 25. 

Törvényességi szempontból látta: 

~~ 
jegyző 

~-ti 
Radványi Gábor 
alpolgármester 

8 



A pályázati igények a következők: 

TAMOP- TAMOP-
3.1.4 3.1.5 

Intézmény 
megnevezése 

Innovatív Pedagógus 
iskolák képzés, 

fej lesztése továbbképzés 

Pedagógiai 
Szolgáltató 
Kö~ont 

Zeneiskola x x 
Harmat 

Általános Iskola 
Keresztury 

Dezső Általános x 
Iskola 

Kertvárosi x x 
Általános Iskola 

Szent László 
Általános Iskola 

Gézengúz x x 
Óvoda 

AprókHáza x 
Óvoda 

Mocorgó Ovoda 

l. melléklet 
Intézményi pályázati igények 

Pályázati lehetőség, amelyen részt kíván venni 
TAMOP- TAMOP- TAMOP-

T ÁM OP-
3.4.4 3.2.2 3.1.2 

3.4.3 

Területi 
Országos együttműköd 

Új tartalom 

tehetségsegítő é sek, 
fejlesztések Iskolai 

hálózat társulások, 
a tehetséggon 

létrehozása hálózati 
közoktatás b dozás 

tanulás 
an 

x x 

x x x 
x 

x 

x 

x 

TÁMOP- T ÁM OP-
3.3.9 3.4.1 

A 
halmozottan 

hátrányos 
Nemzetiségi 

helyzetű 
és migráns 

tanulók 
tanulók 

iskolai 
nevelésének 

lemorzsolód 
és 

ás át 
oktatásának 

csökkentő 

intézkedések 
támogatása 

támogatása 

x 
x 



TAM OP- TAMOP-
3.1.4 3.1.5 

Intézmény 
megnevezése 

Innovatív Pedagógus 
iskolák képzés, 

fejlesztése továbbképzés 

Csodafa Ovoda x 
Kékvirág Ovoda x 

Csodapók 
Napközi x 

Otthonos Óvoda 
Hárslevelű x 

Óvoda 
Gépmadár 

Óvoda 
Bóbita Ovoda x 

Kiskakas Ovoda x 

l. melléklet 
Intézményi pályázati igények 

Pályázati lehetőség, amelyen részt kíván venni 
TAM OP- TAMOP- TAMOP-

TÁMOP-
3.4.4 3.2.2 3.1.2 

3.4.3 

Területi 
Országos együttműköd 

Új tartalom 

tehetségsegítő é sek, 
fej lesztések Iskolai 

hálózat társulások, a tehetséggon 

létrehozása hálózati 
közoktatás b dozás 

tanulás 
an 

TÁMOP- T ÁM OP-
3.3.9 3.4.1 

A 
halmozottan 

hátrányos 
Nemzetiségi 

helyzetű 
és migráns 

tanuJók 
tanulók 

iskolai 
nevelésének 

lemorzsolód 
és 

ás át 
oktatásának 

csökkentő 
támogatása 

intézkedések 
támogatása 

x 



2. melléklet 
Összefoglaló a 2011. évben várható, oktatási-nevelési célú T ÁMOP pályázatokról 

Támogatható 
Elnyerheló Az óvodai, iskolai munkaközösség 

Ssz. PAiyázatl kód Pályázat cime 
Megjelenés Pélyázati 

projektek 
támogatás Pélyizatot 

Timogatható tevékenységek 
Mely intézmények vezet6ivel, a PSZK~val és a Pedagógiai Szolgáltató Központ 

Humán Iroda javaslata 
várható idOpontja keretösszeg összege benyújthat részvételére van lehetOség pélyázatiró céggel folytatoll javaslata 

szamaldb) 
(min.-max.) egyeztetés alapján megjegyzés 

1. Tartalmilag és technikailag is alkalmasak a 

nonprofit szarvezet 
felűlvizsgált NAT -ban és kerettantervekben 

államháztartásen 
rögzítettek támogatására papíralapú és 

belül, non-profit 
korszerű, digitális, multimédiás technológiákkal 

szarvezet 
és eszközökkel is segített pedagógiai 

államháztartásan 
módszerek 

kívül, Közoktatási 
sokoldalú alkalmazásával. 

intézmények és 
2. Az induló fejlesztések kiemeit hangsúlyt kell, 

hogy helyezzenek a digitális és papiralapú Meg kell várni a módosított NAT és Meg kell várni a módosított NAT 
Új tartalomfejlesztések a 

vagy fenntartóik, 
tananyag piac egységességére, egymást közoktatási törvény kihirdetését, utána és közoktatási törvény 

1 TÁMOP-3.1.2 
közoktatásban 

2011 ll. félév 1,62Mrd 21-215 50-500 M Ft felsőoktatási 
kiegészítő voltára a fejlesztések 

általános iskola, középiskola 
újra össze kell ülni egy kihirdetését, utána újra össze kell 

Előzőekkel egyetértünk. 

intézmény, 
eredményeinek fenntarthatósága érdekében. megbeszélésre. ülni egy megbeszélésre. 

alapítvány, 
3. A fejlesztés eredményeként létrejövő 

közgyűjteményi és 
tananyagok, programcsomagok 

közművelödési 
akkreditáltatására sor kerül. 

intézmény, 
4. Nevelési és pedagógiai prograrnek 

civil szarvezet 
továbbfejlesztésére, minőségbiztosítására, 

önállóan vagy 
minöségfejlesztése, ezt támogató szakmai, 

konzorciumban 
szakértői kapacitások igénybevételére sor 

kerül. 

Kompeleneia alapú, befogadó oktatás 
megteremtésének támogatása: Javasoljuk: Amely 

nonproflt szarvezet 1. a kulcskompetenciák, tárgyi tudás intézményekben az egészséges 
államháztartásen fejlesztése, újszerű tanulásszervezési és mozgás gazdag életmódra 

belül és kivül; eljárások bevezetése, modern pedagógiai 
amely intézmények korábban már 

nevelés az átlagosnál nagyobb 
közoktatási módszertan alkalmazása, taneszközök hangsúllyal van jelen: Hárslevelű 

2. TÁMOP-3.1.4 
Innovatív iskolák 

2011 ll. félév 4 Mrd Fi 167-5020 10-300 M Ft intzémények bevezetése és adaptációja; 
óvoda, általános iskola, részt vettek a pályázati felhívás 

óvoda, Zsivaj óvoda, Csodafa Előzőekkel egyetértünk. 
fejtesztése 

fenntartói 2. az egészséges mozgás gazdag életmódra 
középiskola elődjében (T ÁMOP 3.1.4) ezen 

óvoda, Csodapók óvoda, 
önAIIóan vagy nevelést előtérbe helyező módszertani 

felhívásra nem pályázhatnak 
Geszetnye óvoda, Bóbita óvoda, 

konzorciumi megújulás támogatása; Szervátiusz Jenő Általános Iskola, 

formában 3. digitális tartalmak taneszközök oktatási Kertvárosi Iskola, Keresztury 
gyakorlatban való használata, digitális Iskola, Üllői tagintézmény 

készségek fejlesztése 

nonproflt szarvezet 
1. a pedagógusok oklevéllel záruló kiegészítő 

államháztartásan 
belül 

képzése a felsőoldatás rendszerében 

nonproflt szarvezet 
2. szakképzettség szintjének emelése a képzés diplomát ad; 

államháztartásen 
3. a gyakorló pedagógusok számára a a folyamatban lévő képzéseket nem Javasoljuk: Minden intézmény 

3. TÁMOP-3.1.5 
Pedagógus képzés, 

2011 . l. félév 2 Mrd Ft 160-3200 5-100M Fl kívül 
kompetencia alapú oktatás alkalmazásához óvoda, általános iskola, lámogatja a pályézat; részvételét, ahol továbbtanuló 

Előzőekkel egyetértünk. 
továbbképzés 

közoktatási 
szükséges pedagógiai kompetenciák erősitésa középiskola várhatóan a pótfelvételi és a pedagógusok lesznek 

intézmények 
(digitális tudás és az idegen nyelvi keresztképzéses oktatáshoz igazodik (szakvizsga, másoddiploma) 

fenntartói önállóan 
kommunikációs képességek, készségek, majd a felhivás 

vagy konzorciumi 
egészség- és mozgásfejlesztés) 

formában 
4. tantestületi módszertani továbbképzések 



2. melléklet 
Összefoglaló a 2011. évben várható. oktatási-nevelési célú T ÁMOP pályázatokról 

Támogatható 
Elnyerhet6 Az óvodai, iskolai munkaközösség 

Ssz. PAiyAzati k6d Pályázat elme 
Megjelenés PAiyAzatl 

projektek 
támogatás P ilyAzatot 

Támogatható tevékenységek 
Mely intézmények vezet6ivel, a PSZK.val és a Pedagógiai Szaigáitató Központ 

Humán Iroda javaslata 
várható id6pontja keretösszeg összege ben}'\) ]that részvételére van lehet6ség pAiyAzatlr6 céggel folytatott javaslata 

szAma (db) 
(min.-max.) egyeztetés alapjAn megjegyzés 

1 _felmerülő régiós szükségletek és igények 
alapján regionális projektszarvezet 

működtetése 

2. a regionális hálózat folymaatos építése, 
bövítése, a hálózati tanulás módszereinek, 

6. non-proflt formáinak gazdagítása 
államháztartásan 3. a központi programmal, 

belül fejlesztéskoordinációval kapcsolattartás 
7. non-profit 4. szakmai fejlesztő tevékenység 

államháztartásan összehangolása a régió fejlesztési tervvével 
kívül 5. a régió közoktatási intézményeivel való 

Területi Pedagógiai kapcsolattartás, innovációs tevékenységük, 
A konkrét pályázati kiirás 

4. T ÁMOP-3.2.2 
együttműködések, 

2011 l.félév 0.68 mrd Ft 
nincs adat 

25D-600 M Ft 
szakmai szaigáitató pályázati programjaik megvalósitásának óvoda, általános iskola, 

ismeretében a PSZK tervezi a Előzőekkel egyetértünk. 
társulások, hálózati megadva tevékenységet segítése középiskola, PSZK 

tanulás ellátó. OKM 6. a pályázati programok megvalósitását 
pályázás!. 

azonosítóval segítő, javaslattevő döntéselőkészítő 

rendelkező, szervezet működtetése a hálózat fő 
régióban szereptöinek bevonáásval 

székhellyel vagy 7. a referencia iskolák szaigáitató 
telephellyel tevékenységének összehangolása 
rendelkezik "referenciahellyé" válás feltételrendszerének 

kialakítása, pedagógusképzési gyakorlóhellyé 
válására pilot programok inditása 

8. hálózati geyüttműködés kialakltása a 
közoktatási intézmények és a szolgáltatásokat 

igénybevevők között 



2. melléklet 
Összefoglaló a 2011. évben várható, oktatási-nevelési célú TAMOP pályázatokról 

Támogatható 
Elnyer11et6 Az óvodai, iskolai munkaközösség 

Megjelenés Pllylzati tflmogatás Pllyézatot Mely Intézmények vezet61vel, a PSZK-val és a Pedagógiai Szolgáltató Központ 
Ssz. Pálylzati kód Pllylzat elme 

várható ld6pontja keretösszeg 
projeklek 

összege benyQj1hat 
Támogatható tevékenységek 

részvételére van lehet6ség pályizaitró céggel folytatott javaslata 
HumAn Iroda javaslata 

száma(db) 
(min.-max.) egyeztetés alapján megjegyzés 

1. a lemorzsolódás és kirekesztődés 
megelőzését támogató szemétyközpontú, 

egyéni tanulási utak, komplex tanuló követő-
támogató folyamatok kialakítása, az 

átmeneteket (óvoda-iskola, iskola-középiskola) 
segítő prograrnak bevezetése 

2. érzékenyítő, felkészitö tréningek, prograrnek Javasoljuk intézmények 
kialakítása együttmúködésével pályázni az 

3. a gyermekek sikeres integrációját és átmenet biztosításával olyan 
A halmozottan hátrányos iskolakezdését támogató szaigáHatások tanoda jellgü program, az intézményekben, ahol szakmai 

Indokolt még a Mászóka és a 
helyzetű tanulők iskolai nonproflt szarvezet megszervezése (pl. egyéni fejlesztés, Önkormányzatnak célszerű rá hagyománya van a 

5. TÁMOP-3.3.9 lemorzsolódását 2011 l. félév 0.84 mrd Ft 150-400 20-50 M Ft államháztartásan csoportos felkészítés, iskola utáni programok, óvoda, általános iskola pályázni. A Széchenyi Ált. Iskola személyk.özpontú nevelésnek, 
Gyöngyike óvoda, Bem és Kada 

csökkentő intzékedések belül mentorok, esélyegyenlöségi szakértök számára fontos lehet a pályázat oldatásnak: Aprók Háza óvoda. 
Áhalános Iskola pályázatban 

támogatása alkalmazása stb.) Az egyéni és csoportos Menyhárt Sándor álláspontja szerint. Csodafa óvoda, Fekete István 
való részvétele. 

mentorálás, fejlesztés támogatása. Általános lskla, Széchenyi 
4. tanoda típusú prograrnak támogatása, Általános Iskola, Szent László 

fejlesztése, továbbfejlesztése. Gimnázium 
5. a halmozottan hátrányos helyzetű és 

tehetséges diákok középiskolai sikerességét, 
felsőfokú tanulmányokra való eredményes 
felkészítését célzó prograrnak támogatása. 
6. a pedagógiai fejlesztéshez szükséges 

eszközök, berendezések beszerzése. 



2. melléklet 
Összefoglaló a 2011. évben várható. oktatási-nevelési oélú TÁMOP pályázatokról 

Támogatható 
Elnyerhető Az. óvodai, iskolai munkaközösség 

Ssz. Pályázati kód PAiyAzat elme 
Megjelenés Pályázati 

projektek 
támogatás PélyAzatot Mely intézmények vezet6ivel, a PSZK-val és a Pedagógiai Szaigáitató Központ 

várható Időpontja keretösszeg összege benyújthat 
Támogatható tevékenységek Humán Iroda javaslata 

száma (db) 
részvételére van lehet6ség pályézatlró céggel folytatott javaslata 

(mln.-rnax.} egyeztetés alapjim megjegyzés 

Nemzetiségi komponens keretében: 
1. új nemzetiségi oktatási prograrnak kifejlesztése 
2. meglévő magyar nyelvü tartalmak fordítása, 
adaptációja a kisebbségi nyelvre 
3. akkreditált nemzetiségi pedagógus-
továbbképzésekhez kapcsolódóan képzök 
képzése. 
4. meglévő tananyagok kibövitése oktatási 
programokká 

nonproflt szarvezet Migráns komponens keretében: 
államháztartásan 1. akkreditált interkulturális továbbképzéseken 

belül való részvétel támogatása 
Javasoljuk azoknak az 

nonprofit szervezet 2. óvodai és iskolai nevelési program, 
intézményeknek A statisztikai adatok alapján 

.,A" 53 M .8"10 
államháztartásan interkulturális nevelési-oktatási elemekkel való A Szent László Általános Iskola a 

KONZORCIUMBAN történO nagyobb létszámú külföldi az 

Nemzetiségi és migráns M -tól ..A"115 
""A": 7- kívül kiegészftése Miskolci Egyetemmel közösen részt 

részvételét, ahol magas a migráns alábbi intézményekben van: 

6. TÁMOP-3.4.1 tanulék nevelésének és 2011. ll. félév 0.2 mrd Ft M-ig 
15 Közoktatási 3. interkulturális pedagógia terén hazai és európai óvoda, álatlános iskola, vesz 45 fövel egy ilyen programban. A 

gyermekek aránya, és ahol Csupa Csoda és Macargó 

oktatásának támogatása _8"21 M-ig .8":20- intézmények "jó gyakorlatok", eljárások megismerése és középiskola Széchenyi Alt. Iskola, a Macargó 
történtek szakmai óvoda, Bem, Janikovszky, 

40 fenntartó, adaptációja. óvoda és a Gépmadár óvoda 
kezdeményezések speciá/is Széchenyi, Szent László és 

felsooktatási 4. a pedagógus alapképzési programokhoz számára is jó lehet a felhivás 
programokra: Gépmadár óvoda, Szervátiusz Általános Iskola. A 

intézmények,alapítv interkulturális oktaással kapcsolatos modulok Macargó óvoda, Szent László pályázatban való részvételük ez 

ány, civil fejlesztése, továbbfejlesztése, beveztése. Általános Iskola, Janikovszky Éva alapján indokolt. 

szervezet, valamint 5. migráns tanuJók nevelését oktatását támogató Általános Iskola 

azok konzorciumai. tankönyvekm taneszközök kifejlesztése, a már 
meglévO anyagok továbbfejlesztése, kiegészitése 
és a beilleszkedésüket, befogadásukat 
elömozditó sportprogramok mOködtetése 
6. új továbbképzési akkreditált prograrnak 
kifejlesztése, az iskolákkal együttmOködö 
sportszelVezetek bevonása az inklúziét 
elősegitő tudatosabb részvételre és 
programjaik kiterjesztése. 
7. az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó 
szaktanácsadó!, mentori képzések kifejlesztése. 



2. malléklet 
összefoglaló a 2011. évben várható, oktatási-nevelési célú T ÁMOP pályázatokról 

Támogatható 
Elnyerhet6 Az óvodal, Iskolai munkaközösség 

Ssz. Pélyizati kód Pélyizal elme 
Megjelenés Pélyizoli 

projektek 
témogatis Pélyizatot 

Timogatható tevékenységek 
Mely intézmények vezet61vel, a PSZK-val és a Pedagógiai Szolgéltató Központ 

HumAn Iroda javaslata 
várható id6pontja keretösszeg összege benylljthat részvételére van lehet6ség pélyizatlr6 céggel folylatott javaslata 

száma (db) 
(min.-max.) egyeztetés alapján megjegyzés 

1. oedagógusok tehetség felméréssei és 
gondozással kapcsolatos továbbképzése 

2. tehetségazonosítást, felismerést és 
nonprofit szervezet tehetségsegítési lehetövé tevő prograrnak 
államháztartásan szervezése, megvalósítása 

belül 3. tehetséges és eredményes tanulék 
nonproflt szarvezet támogatása (többek között a 
államháztartásan tanulás/szakmaszerzés és az 

kívül utánpótlásiéisport összeegyeztetését) 
nevelési-oktatási 4. tanítási szünetre szeiVezett, valamint a 

Javasoljuk azoknak az 
intézmények, tanítási szünetben megvalósitett 

Herczeg Katalin véleménye szelint óvodáknak, iskoláknak, akik a A tehetség startégiához való 

7. TÁMOP-3.4.3 Iskolai tehetséggondozás 2011 l.félév 0,29 mrd F1 6(). 240 5-20M Ft 
többcélú tehetséggondozó, többek között diák- és óvoda, általános iskola, 

minden intézmény számára javasolt a közeljövöben telVezik a igazítást tartjuk szakmailag 
intézmények, a szabadidősport prograrnak középiskola 

részvétel. tehetséggondozó programjuk elfogadottnak. 
muzeális 5. tehetségsegítő egyűttmúködések 

intézményekről, a kialakítása, térségi hálózatba szeiVezödésük 
elkészítését. 

nyilvános könyvtári elősegítése 

ellátásról és a 6. tanulmányi versenyek megszervezése, 
közművelődésről lebonyolítása (iskolai, egyéni, vagy csapat; 
szóló 1997. évi iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; 

CXL területi intemetesilevelezés és személyes 
törvény 74. § megjelenése egyéni, vagy csapat) 

7. a versenyeken kiemelkedő eredményeket 
elérök (tanulók ésoedagógusok) bevonása az 
egymásra épülő tehetségsegítő programokba. 

nonproflt szarvezet 
államháztartásan 

belül 
nonprofit szelVezet 1. meglévő tehetségsegitő kezdeményezések 
államháztartásan müködési feltételrendszerének javítása, 

kívOI valamint új kezdeményezések elindításának Javasoljuk azoknak az 
Civil szeiVezetek, ösztönzése, támogatása .Herczeg Katalin véleménye szelint óvodáknak, iskoláknak, akik már 

Országos tehetségsegitő egyházi 2. a legkiválóbb tehetséggondozó prograrnak minden intézmény számára javasolt a rendelkeznek tehetséggondozó 

hálózat létrehozása szervezetek, elterjesztése, új tehetséggondozó prograrnak 
óvoda, általános iskola, 

részvéteLA Harmat Ált. Iskola programmal, vagy a közeljövöben 

8. TÁMOP·3.4.4 (Magyar Géniusz Integrált 2011 l.félév 0.33 mrd Ft 150-500 3-10M Fl települési indítása 
középiskola 

részvételét javasolja pályázati telVezik annak elkészítését. OKA Előzőekkel egyetértünk. 

Tehetségsegitő program) önkormányzatok, 3. tehetségsegítő szeiVezetk hálózatképzése, részvételre, mert az intézményben 1. és OKA lll. pályázaiban 

"B" komponens közoktatási ideértve az EU prioritást, az un. kettős karrier már fut hasonló program, amit résztvevő intézmények kiemelten 
intézmények és segítését a tanulás/szakmaszerzés és az érdemes lenne folytatni. ajánljuk a megkezdett prograrnak 

fenntartóik, utánpótlás/élsport összeegyeztetését folytatásához. 
közművelődési 4. tehetséges fiatalok önszerveződésének 
intézmények és kibontakoztatása 

fenntartóik, 
közgyűjteményi 

intézmények 



Összefoglaló táblázat 

A konstrukció 
megnevezése 

Pályázat célja 

Atká'lmazott eljárás 
Rendelkezésre álló 
keretösszeg 

Támogatás 
mln/max. összege 

Pályázat 
ben\'úitható 

Kedvezményezettek 
köre 

Konzorcium 

A pályázat 
benyújtásának 
szakmai feltételei 

3. melléklet 

TÁMOP-3.1.7-11/1 

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakitksa 'ils 
felkészftése 

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében 
koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval 
rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. 
A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai. 
A pályázat elsődleges célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai 
gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények - intézményi fejlesztési tervük 
alapján - felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorJatuk továbbadására, 
elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények 
értékelvű szakmai feilesztő tevékenvséaét. 
Egyfordulás 

A Közép-magyarországi Régióban a rendelkezésre álló keretösszeg 200.000.000 Ft. 

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 2 millió Ft, 
maximum 6 millió Ft lehet 3 kategóriában az útmutató szerint. 

I. kat:egóri a: 

• óvoda 
• kollégium és diákotthon 
• nevelési -oktatási intézmények 

8 tanulócsoportig 
• alapfokú m űv észetoktatási 

intézmények 

I. kategória: minimum 2 millió Ft. 
II. kategória: minimum 2 millió Ft 
III. kategória: minimum 2 millió Ft. 

II. kategória 

• nevelési -
oktatási 
intézmények 

9-től 16 
tan ul ócsop ortig 

maximum 3 millió 
maximum 4 millió 
maximum 6millió 

II I. k ateg óri a 

• nevelési - oktatási 
intézmény ek 

17 tanulócsoporttól 

Egy pályázó egy pályázat keretén belül 1 feladat ellátási hely vonatkozásában 
nyújthat be pályázatot! 

Amennyiben a pályázó intézmény több feladat ellátási hely vonatkozásában is rendelkezik 
pozitív előminősítési nyilatkozattal, akkor ezekre, feladat ellátási helyenként önállóan kell 
pályázatot benyújtania. 
Egy pályázó legfeljebb nyolc pályázatot adhat be a TAMOP 3.1.7-11/1 pályázati 
ki írásra. 

2011.05.25- 2011.09.10 

Pályázatot nyújthatnak be: 
l. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.). 20.§(1) szerinti alábbi OM-

azonosítóval rendelkező közoktatási nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei: 
a. óvoda; 
b. általános iskola; 
c. szakiskola; 
d. gimnázium, szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola] 
e. alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak 

együtt: iskola] 
f. gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; 
g. diákotthon és kollégium, valamint 

2. A Kt. 33. § (l) bekezdése szerinti többcélú közoktatási intézmények az l. pontban 
felsorolt nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységükkeL 

A pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. 

a.} Előminősítési nyilatkozat: 
Jelen pályázatban a TÁMOP-3.1.1 "XXI. századi közoktatás" c. kiemeit projekt 
Kedvezményezettjének és a TÁMOP-3.2.2. "Területi együttműködések, társulások, 
hálózati tanulás" c. pályázat regionális Kedvezményezettjének együttműködésében a 
pályázat benyújtásáig kiadott pozitív előminősítési nyilatkozattal rendelkező 
közoktatási intézmények vehetnek részt kizárólaq azon feladat ellátási helvükkel amelyre a 

l 



Támogatható 
tevékenységek 

3. melléklet 

pozitív előminősítési nyilatkozat vonatkozik. 
A pozitív előminősítési nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. (A/2 Melléklet) 
A formai és szakmai előminősítést az Educatio Társadalmi Szeigáitató Nonprofit Kft. által 
biztosított, a kosar.educatio.hu portálon elérhető regisztrációs felület támogatja. 
Az előminősítési folyamat eljárásrendje a dokumentációs csomag B/13 mellékletből 
ismerhető meg. 
b.) Intézményi fejlesztési terv: 

• A pályázat szakmai feladattervét az intézményi fejlesztési terv képezi, amely 
meghatározza a pályázat megvalósításának szakmai tartalmát, a felkészülés 
kereteit, a részvevők körét és létszámkereteit. 

• Az intézményi fejlesztési terv tartalma és megfelelősége az előminősítési eljárás 
során vizsgálatra kerül, és az előminősítést lefolytató szakemberek abban szükség 
szerint módosításokat javasolhatnak. Pozitív előminősítési nyilatkozat csak az 
intézményi fejlesztési terv megfelelősége esetén adható ki. 

• Az intézményi fejlesztési tervet a pályázathoz mellékletként csatolni 
szükséges. (A/6 melléklet) 

• Fejlesztési terv a pályázat szakmai tartalmát rögzíti, ezért a pályázati adatlapnak 
tartalmaznia kell a fejlesztési tervben szereplő valamennyi fejlesztési 
tevékenységet. 

Nem támogatható az a pályázat, amely olyan szakmai tevékenységet tartalmaz, 
mely az intézményi fejlesztési tervben nem szerepel. 

c.) Egyéb szakmai feltételek: 
A pályázathoz csatolni szükséges a fenntartó nyilatkozatát, melyben egyrészt a 
projekt támogatásáról, másrészt arról a tényről nyilatkozik, hogy rendelkezik a rá 
vonatkozó Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel (Nyilatkozat űrlap: A/3 
melléklet). 

Olyan tevékenységek, amelyek szükségesek a referenciahelyként való működéshez, az erre 
való felkészüléshez: 
a.) képzések, felkészítések: 
• Részvétel felkészítésen, mely felkészít a referencia-intézményi szeigáitatás szervezeti 

feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi 
munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. (A hospitálási rendszer 
erőforrásainak, feltételeinek biztosítására, látogatók fogadására, műhelyek szervezésére, 
vagy a részvétel szervezésére helyben és más helyszíneken, stb.) (15 óra) 

• Részvétel továbbképzésen, mely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak 
adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát mutatja be, annak érdekében, 
hogy referencia-intézményi szolgáltatást személyesen ellátó pedagógusok tanácsadói 
attitűdjei, felnőttképzési kompetenciái kialakuljanak, megerősödjenek (referencia
intézményi mentor pedagógusok felkészítése). (akkreditált, 30 óra) 

• Felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalása esetén felkészülés a gyakorlóhelyi mentori 
tevékenységek ellátására. (akkreditált, 60 óra) 

• Részvétel felkészítésen mely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését 
segíti, annak érdekében, hogy a referencia-intézmények kialakítsák saját hálózati, 
valamint önfejlesztési formáikat (15 óra) 

• Részvétel felkészítésen, mely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és 
eredményes megjelenítését segíti elő a szolgáltatói körben (honlap, kiadványok, 
kapcsolati formák, rendezvények, disszemináció). (15 óra) 

Pályázatban érintett feladatellátási hely vezetőinek felkészítése a referencia intézményi 
szerepkörből adódó új irányítási feladatok tevékenységeire fókuszálva. 
• Felkészítésen való részvétel a felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok ellátására, ehhez a 

szervezet pedagógiai és működési gyakorlat módosítása. (8 óra) 
• Azon továbbképzéseken, felkészítéseken való részvétel, amelyek támogatják a referencia 

intézmények kritériumrendszerének magas szintű teljesítését (akkreditált 30 óra): 
o Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, 

valamint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulék együttnevelése 
gyakorlatának átadására 

o A kompetencia alapú nevelés-oktatás pedagógiája, a kompetencia alapú 
óvodai, oktatási programcsomagok eszközrendszerének bemutatására 

o Korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását 
támogató környezet tervezésének, kialakításának segítése a pedagógiai 
munka hatékonyságának növelése céljából 

o IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazására innovatív 
intézményekben, benne a tanulói laptop program gyakorlatának átadására 

o Felkészülés támogatása az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek 
funkcionalitásának széleskörű alkalmazására 

b.) Szakértői, tanácsadó támogató szolgáltatások igénybevétele 

• Felkészüléshez szakértői-tanácsadói 
oktatásszervezési, tanulásszervezési 
környezet elteriesztésére. 

támogatás igénybe vétele a 
eljárások alkalmazását támogató 

korszerű 
pedagógiai 
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Kötelezően 
megvalósítható 
tevékenységek 

A támogatható 
tevékenységekkel 
kapcsolatos 
speciálls elvárások: 

Költségspecifikumok 

3. melléklet 

• A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések szakértői
tanácsadói támogatása 

• Referencia intézményként való működés kiépítésének szakértői-tanácsadói támogatása 
• Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának 

szakértői-tanácsadói támogatása 
c.) Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei: 
• A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító 

teamben végzett tevékenység 
• Referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása (hányszor, milyen 

rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az 
intézmény partnereit) 

• Belső- tantestületi, munkaközösségi -, szakmai műhelymunkában való részvétel 

• Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a "jó gyakorlat" átadására és e 
folyamat minőségbiztosítására (Pl.: értékelő lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási 
eljárásrendjének kidolgozása) 

d.) Eszközbeszerzés 
• Olyan eszközök beszerzése, melyek igazolhatóan a referencia-intézményi szeigáitatás 

ellátásához szükségesek. 

• Az eszközbeszerzés részletes szabályait az Útmutató C.3 pontja tartalmazza. 
A Pályázatban a fent részletezettek közül azok a szakmai tevékenységek 
támogathatóak, amelyek szerepeinek a Pályázó által a pályázatában benyújtott 
intézményi fejlesztési tervben. Az intézményi fejlesztési terv olyan szakmai 
tevékenységet nem tartalmazhat, amely nem szerepel a fent felsorolt támogatható 
tevékenységek között. 

• A pályázatban a Pályázónak kötelező megvalósítani minden olyan, a Cl. 
pontban szereplő tevékenységet, amely szerepel a Pályázó által a 
pályázatában kidolgozott intézményi fejlesztési tervben. 

• Tájékoztatás, nyilvánosság:A kedvezményezett a projekt megvalósítása során 
köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilváncssági 
kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott 
meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és 
nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(www.ujszechenyiterv.qov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati Kézikönyv" 
tartalmazza. 

• Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, 
illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás 
kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 

• Adatszolgáltatási kötelezettség: 

A pályázónak a projekt eredményeiről és megvalósulásának menetéről 
adatszolgáltatási kötelezettsége van a TÁMOP-3.2.2 "Területi együttműködések, 
társulások, hálózati tanulás" című konstrukcióban nyert regionális koordinációs 
hálózat projektirodája, valamint a TÁMOP-3.1.1 "XXI. századi közoktatás -
fejlesztés, koordináció" c. kiemeit projekt kedvezményezettje, az Educatio 
Nonprofit Kft. számára. A pályázónak vállalnia kell továbbá azt, hogy a kifejlesztett 
szolgáltatásokról a nyilvánosságot honlapján keresztül naprakészen tájékoztatja. 

• Projektmenedzsment tevékenységek 

Egyéb szakmai feltételek: 
l. A pályázó intézménynek a felkészülést követően, a projektzárást megelőzően 

együttműködési megállapodást kell kötnie a regionális hálózatkoordinációs központtal 
(TAMOP-3.2.2 pályázat regionális kedvezményezettjével), amely szerint a pályázó 
intézmény minősített feladat ellátási helye és a regionális hálózatkoordinációs központ 
legalább két évig aktívan és kölcsönösen együttműködik a referenciahelyi 
szolgáltatások szervezésében és az egységes szolgáltatási rendszer kialakításában. 

2. A pályázatban az akkreditált és nem akkreditált továbbképzési, valamint a tanácsadási 
szolgáltatásokat kizárólag az Educatio Társadalmi SzoiQáltató Nonprofit Kft. által 
működtetett, kosar.educatio.hu honlapon található a TAMOP-3.1. 7 konstrukcióhoz 
rendelt képzési illetve tanácsadói listáról lehet kiválasztani és igénybe venni, 
figyelembe véve a hatályos közbeszerzési szabályokat. 

Projektmenedzsment költségei 10% 

Egyéb szolgáltatások 3% 
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f . 

14 projekt területi 
korlátozása 

A projekt befejezése 
és a pénzügyi 
elszámolás végső 
határideje 

Fenntartási 
kötelezettség 

Támogatás formája 

Támogatás mértéke 

3. melléklet 

Eszközbeszerzés, (ERFA átjárhatóság terhére) 26,66% 

Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 8% 

A szakmai megvalósítók megbízási díja és a helyettesítési díjak üárulékokkal) 
együttesen nem haladhatják meg az alábbi keretösszegeket: 

• I. kategória: legfeljebb 400.000 Ft 
• II. kategória: legfeljebb 600.000 Ft 
• III. kategória: legfeljebb 900.000 Ft 

A külső. harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: 

• Megvalósításhoz kapcsolódó képzések: A támogatott tevékenységek szerinti képzési 
költségek (525. sor) az alábbiak szerint: 

a) Felkészítések (nem akkreditált továbbképzés) esetén az egy főre jutó képzési költség: 
• 8 óra esetén: legfeljebb 20.000 Ft/fő 
• 15 óra esetén: legfeljebb 30.000 Ft/fő 

b) Akkreditált továbbképzések esetén az egy főre jutó képzési költség: 
• 30 óra esetén: legfeljebb 50.000 Ft/fő 
• 60 óra esetén: legfeljebb 100.000 Ft/fő 

c) Tantestületi képzés, felkészítés (30 óra) esetén: 
• 15 főig legfeljebb 600.000 Ft/tantestület 
• 16-30 fő között legfeljebb 900.000 Ft/tantestület 

A szakértői, tanácsadói óradíj nem haladhatja meg a 10.000 Ft l szakértői óradíjat. 
ESZKÖZÖK: 

• A referencia-intézményi szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök szerezhetőek 
be. Kizárólag új eszközök beszerzése támogatható. 

• tárgyaló berendezése (bútorzat) képzések, konzultációk tartásához 
• Laptop, személyi számítógép 
• Projektor 
• Nyomtató 
• Fénymásoló 
• Szkenner 
• Spirálozó gép 
• Aktív tábla 
• Kisértékű eszközök- 2000. évi C. tv. alapján egyedi értéket figyelembe véve kis 

értékűnek minősülő beszerzések keretében: 
o Adathordozók: cd, dvd, pen-drive 
o Flippchart tábla 
o Demonstrációs eszközök és alapanyagaik (képzések, felkészítések, 

konzultációk, mentorálások során használandó gyakorlati eszközök és 
alapanyaga ik) 

o Poszterek 
A konstrukció keretében tartalék nem tervezhető. 

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén, a 
pályázó székhelye szerinti régió területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak 

A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 8 hónap áll a rendelkezésére. A 
pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végső határideje a projekt 
végrehajtásával összefüggésben felmerült utolsó elszámolható költség pénzügyi teljesítését 
követő 30. nap, de legkésőbb 2012. október 31. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt szakmai eredményeit, a megvalósításának 
zárásától számított 5 évig fenntartja. A honlapján közzétett referencia-intézményi 
szolgáltatásokra vonatkozó tartalmakat 6 havi rendszerességgel aktualizálja. A 
Kedvezményezett vállalja, hogy az elvégzett tevékenységek eredményeiről és a nyújtott 
szolgáltatásokról a mellékelt sablon alapján évenként beszámolót készít - a projekt 
megvalósítási időszakának záró dátumától számítva -, melyet a TÁMOP-3.2.2/11 és a 
TÁMOP-3.1.1/11 Kedvezményezettjei részére elektronikus formában megküld. 
A pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy a TÁMOP-3.2.2/08 pályázati kiírás 
Kedvezményezettjeivel kötött együttműködési megállapodást meghosszabbítja. 

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. 

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 
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4. melléklet 
ADITUS Zrt.-t megillető, előzetesen kalkulált díjak 

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján amennyiben a táblázatban szereplő mind a 9 pályázat benyújtásra kerül, és valamennyi 
pályázat esetében a megpályázható minimum összegre kerül pályázat benyújtásra, és a pályázatírás mellett minden pályázat esetében 
igénybevételre kerül a projektmenedzsment szolgáltatás is, az alábbi nettó összegek kerülnek kifizetésre (amennyiben valamennyi pályázat 
pozitív elbírálásban részesül): 

Nyertes pályázat Nyertes pályázat 
Nyertes pályázat 

esetén a sikerességért 
Projekt előkészítésért 

esetén a sikerességért esetén a sikerességért 
nyújtott 

nyújtott nyújtott Projektmenedzsment 
és pályázatírásért 

ellenszolgáltatás ellenszolgáltatás 
ellenszolgáltatás bonyolításáért 

kért ellenszolgáltatás 
űutalék) (elnyert űutalék) (elnyert 

űutalék) (elnyert számítandó ellenérték 
(az adott projekt 

támogatás mértékéhez támogatás mértékéhez 
támogatás mértékéhez 

(elnyert támogatás 

Pályázat Igényelt támogatási igényelt 
viszonyítva nettó %- viszonyítva nettó %-

viszonyítva nettó %- mértékéhez Összesen (ÁFA 

összeg 
támogatásához 

ban, sávosan ban, sávosan 
ban, sávosan viszonyítva nettó %- nélkül számított ár): 

viszonyítva, nettó %-
meghatározva) 50 meghatározva)50-100 

meghatározva) 100-
ban meghatározva) 

ban meghatározva) 500 millió forint 
millió forint elnyert millió forint között között elnyert 

támogatásig elnyert támogatásig 
tám02atási2 

0,9% 1,5% 
Elszámolható 0,1% 3,0% 5,0% Elszámolható 

költség!!! köJtsé2!!! 

TÁMOP-3.1.2 50 OOO OOO Ft 450 OOO Ft 50 OOO Ft --- --- 750 OOO Ft 1250 OOO Ft 

TÁMOP-3.1.4 10 OOO OOO Ft 90 OOO Ft 10 OOO Ft --- --- 150 OOO Ft 250 OOO Ft 

TÁMOP-3.1.5 5 OOO OOO Ft 45 OOO Ft 5000 Ft --- --- 75 OOO Ft 125 OOO Ft 

TÁMOP-3.2.2 250 OOO OOO Ft 2 250 OOO Ft 50 OOO Ft l 500 OOO Ft 7 500 OOO Ft 3 750 OOO Ft 15 050 OOO Ft 

TÁMOP-3.3.9 20 OOO OOO Ft 180 OOO Ft 20 OOO Ft --- --- 300 OOO Ft 500 OOO Ft 

TÁMOP-3.4.1 15 OOO OOO Ft 135 OOO Ft 15 OOO --- --- 225 OOO Ft 375 OOO Ft 

TÁMOP-3.4.3 5 OOO OOO Ft 45 OOO Ft 5000 Ft --- --- 75 OOO Ft 125 OOO Ft 

TÁMOP-3.4.4 3 OOO OOO Ft 27 OOO Ft 3000 Ft --- --- 45 OOO Ft 75 OOO Ft 

TÁMOP-3.1.7 2 OOO OOO Ft 18 OOO Ft 2000 Ft --- --- 30 OOO Ft 50 OOO Ft 

Összesen: 363 OOO OOO Ft 3 240 OOO Ft 9160 OOO Ft 5 400 OOO Ft 17 800 OOO Ft 
---------


