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kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében számos pályázati 
lehetőség nyílt meg önkormányzati intézmények számára, melyek l 00%-os támogatottságúak A 
kerületi oktatási intézményeknek tartott pályázati megbeszéléseket követően, a vezetők többsége 
jelezte részvételi szándékát a TÁMOP pályázatok valamelyikén. 

l) TÁMOP-3.4.1.B-11/1 "Migráns hátterű tanulóknevelésének és oktatásának segítése II. 
szakasz" című pályázat 

A pályázat benyújtási időszaka: 2012. április 23-tól 20 l 2. május 23-ig 
Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás mértéke: l 00% 
Támogatás összege: min. l O millió Ft, max. 45 millió Ft. 

Pályázat alapvető célia: 
A pályázat alapvető célja a migráns hátterű, a köznevelés, közoktatás rendszerében részt vevő 
tanulók nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba és a munka világába történő 

beilleszkedésének, önálló életvitetük kialakításának támogatása. A támogatás a migráns hátterű 
tanulók oktatásával kapcsolatos prograrnek kidolgozása mellett kiterjed a velük foglalkozó 
pedagógusok továbbképzésére is. A pályázatban szereplő prograrnek fő területe a magyar nyelvi 
képzés és a magyar kultúra, társadalmi környezet, történelem megismertetése a migráns hátterű 
tanulókkal, a migráns hátterű tanulók felzárkóztatása, valamint az interkulturális oktatás-nevelés 
megvalósítása. 

Pályázók köre: 
Nevelési-oktatási intézmények, többcélú intézmények, non-profit szervezetek és konzorciumaik 
A konzorcium kötelező tagja kell, hogy legyen migráns hátterű gyermekek nevelését-oktatását 
végző közoktatási intézmény. A konzorciumi tagok száma min. 2, max 4. 

A pályázaton az alábbi kőbányai intézmények jelezték részvételi szándékukat: Szent László 
Általános Iskola, Bem József Általános Iskola, Rece-fice Óvoda, Mocorgó Óvoda. 
A konzorcium vezetője: Szent László Általános Iskola 
Projektmenedzsment feladatok ellátását a Pedagógiai Szolgáltató Központ vállalta. 

Támogatható tevékenységek: 
l. Képzések, továbbképzés, oktatás 
2. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése 
3. A nevelési programokban szereplő tevékenységeket támogató szolgáltatások/tevékenységek 
megszervezése, lebonyolítása 



A pályázatról bővebb tájékoztatás található az előterjesztés 2. mellékletében. 

2) TÁMOP-3.4.3-11/1 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázat 

A pályázat benyújtási időszaka: 2012. április 15-től2012. május 15-ig 
Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás mértéke: l 00% 
Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 20 millió Ft. 

Pályázat alapvető céljai: 
• a tehetséges tanulókkal való kiemeit foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló 

tehetséggondozás támogatása 
• az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai

módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre 
• a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók kreativitását és 

alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodásának biztosítása, vagy a 
szakmaszerzésben kiválóarr teljesítő tanuló egyéb képességeinek, más területen történő 
lemaradás miatt felzárkózásának segítése, gyenge oldalának fejlesztése. 

Pályázók köre: 
Az alábbi, költségvetési szervként vagy nonprofit gazdálkodó szervezetként működő szervezetek 
pályázhatnak önállóan, főpályázóként: 

l. Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási 
intézmény. Azon nevelési, oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem 
önálló, csak a Gazdasági Szervezettel mint végrehajtásban résztvevő szervezettel együtt 
pályázhat. 

2. Könyvtár (önállóan működő és gazdálkodó) 
3. Fenntartó pályázhat azon nevelési, oktatási intézmény, illetve a 2. pontban felsorolt 

intézmény esetén, amely önállóan nem pályázhat 
4. Nonprofit szervezetek (egyház, egyházi intézmény, alapítvány) 

Konzorciumok nem pályázhatnak. 

Nem pályázhat továbbá: 
• Aki a TÁMOP-3.4.3-08 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati konstrukcióban hatályos 

támogatási szerződéssel rendelkezik. 
• Akinek pályázatában megvalósítási helyként olyan intézmény, vagy tagintézmény szerepel, 

amely a TÁMOP-3.4.3-08 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati konstrukcióban 
hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. 

• A TÁMOP-3.4.4/A "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program" kiemeit projekt kedvezményezettje, illetve a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége nem pályázhat jelen konstrukció keretében. 

• Nem pályázhatnak jogi személyiséggel rendelkező forprofit szervezetként, egyéni 
vállalkozóként működő fenntartók, illetve fenntartásukban lévő intézmények. 

Pályázaton indulni kívánó intézmények: Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Harmat Általános Iskola, Janikovszky Éva Általános Iskola, Kroó György 
Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Támogatható tevékenységek: 
l. Pedagógusok tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos továbbképzése 



2. Tehetségazonosítást-, felismerést és tehetségsegítést, tehetség-tanácsadást lehetővé tevő 
prograrnak szervezése, megvalósítása 

3. Tehetséges és eredményes tanulóktámogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az 
utánpótlás/élsport összeegyeztetésével) 

4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó 
program ok 

5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük elősegítése 
6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai egyéni, vagy csapat; iskolai, 

területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi intemetes/levelezős és személyes megjelenésű 
egyéni, vagy csapat) 

7. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok) bevonása az 
egymásra épülő tehetségsegítő regionális-, megyei-, körzeti programokba 

A pályázati felhívás nem fogalmaz pontosan a pályázat benyújtásának feltételeivel kapcsolatban, 
írásos válasz nem érkezett még a közreműködő szervezettől azzal kapcsolatban, hogy egy darab 
pályázatot kell a fenntartónak benyújtani a résztvevő intézmények feladatellátási helyeire, vagy 
annyi pályázatot, ahány intézmény részt kíván venni. 

A benyújtása és elbírálás folyamatos rendszerű, ami azt jelenti, hogy a forrás kimerüléséig lehet 
csak benyújtani a pályázatokat. Előfordulhat, hogy már a benyújtás első napján annyi igény érkezik, 
hogy felfüggesztik a pályázatot 
A közreműködő szervezet telefonos tájékoztatása alapján azonban a pályázat benyújtási 
határidejének kitolása várható. 

A konstrukcióról bővebb tájékoztatás található az előterjesztés 3. mellékletében. 

3) TÁMOP-3.4.4/B-11/1 "Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása- (Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program)" című pályázat 

A pályázat benyújtási időszaka: 2012. április 15-től2012. május 15-ig 
Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás mértéke: l 00% 
Támogatás összege: min. 3 millió Ft, max. 10 millió Ft. 

Pályázat alapvető célja: 
A pályázat alapvető célja a tehetségsegítés országos civil hálózatának megteremtése, amely a 
magyarországi lehetőségek mellett a határokon átnyúló EU-regionális együttműködéseket 1s 
mozgósítja, és példaértékű megoldásokat eredményezhet más EU tagállamok számára is. 

Pályázók köre: 
l. Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási 

intézmény. Azon nevelési, oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem 
önálló, csak a Gazdasági Szervezettel mint végrehajtásban résztvevő szervezettel együtt 
pályázhat. 

2. önállóan működő és gazdálkodó: Könyvtár, muzeális intézmény, oktatási és közművelődési, 
illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ, az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös 
igazgatású kulturális és sportlétesítmény 

3. Fenntartó pályázhat azon nevelési, oktatási intézmény, illetve a 2. pontban felsorolt 
intézmények esetén, amely önállóan nem pályázhat 

4. Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány) 



Konzorciumok nem pályázhatnak. 

Nem pályázhat továbbá: 
• Aki a TÁMOP-3.4.4/B-08 "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása- Magyar Géniusz 

Integrált Tehetségsegítő Program" című pályázati konstrukcióban hatályos támogatási 
szerződéssel rendelkezik. 

• 

• 

• 

Akinek pályázatában megvalósítási helyként olyan intézmény, vagy tagintézmény szerepel, 
amely a TÁMOP-3.4.4/B-08 "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar 
Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" című pályázati konstrukcióban hatályos 
támogatási szerződéssel rendelkezik. 
A TÁMOP-3.4.4/A "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program" kiemeit projekt kedvezményezettje, illetve a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége nem pályázhat jelen konstrukció keretében. 
Nem pályázhatnak jogi személyiséggel rendelkező forprofit szervezetként, egyéni 
vállalkozóként működő fenntartók, illetve fenntartásukban lévő intézmények. 

A pályázaton részvételi szándékát jelezte a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, 
valamint a Szent László Gimnázium. Önállóan gazdálkodó intézményként a fenntartó nélkül is 
benyújthatják a pályázatot A dokumentáció összeállításához az intézmények nem igényeltek 
pályázatírói segítséget. 

Támogatható tevékenységek: 
l. Képzések, továbbképzés, oktatás 
2. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése 
3. A nevelési programokban szereplő tevékenységeket támogató szolgáltatások/tevékenységek 
megszervezése, lebonyolítása 

A benyújtása és elbírálás folyamatos rendszerű, ami azt jelenti, hogy a forrás kimerüléséig lehet 
csak benyújtani a pályázatokat. Előfordulhat, hogy már a benyújtás első napján annyi igény érkezik, 
hogy felfüggesztik a pályázatot 
A közreműködő szervezet telefonos tájékoztatása alapján azonban a pályázat benyújtási 
határidejének kitolása várható. 

A pályázatról bővebb tájékoztatás található az előterjesztés 4. mellékletében. 

4) TÁMOP-3.2.12-12/1 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 
érdekében" című pályázat 

Jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll a TÁMOP-3.2.12-12/1 "Kulturális szakemberek 
továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében" című pályázat. 

Jelenleg az alábbi információk állnak rendelkezésre a pályázati felhívás és útmutató tervezetében: 

A pályázat benyújtási időszaka: 2012. április 9-től2012. május 18-ig 
Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás mértéke: l 00% 
Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 30 millió Ft. 

Pályázat alapvető célja: 
A konstrukció célja a humán erőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az 
új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű 



csoportok számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, az élethosszig tartó tanulást 
elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás 
hatékonyságának növelése. 

Pályázók köre: 
Kulturális intézmények vagy fenntartóik. A pályázatot ezen szervezetek egyénileg és 
konzorciumban is benyújthatják 
A konzorciumi tagok száma min. 3, max. 8. 

Támogatható tevékenységek: képzéseken történő részvétel 

A pályázatról bővebb tájékoztatás található az előterjesztés 5. mellékletében. 

5) TÁMOP- 3.1.11-12/1 "Óvodafejlesztés" 

Jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll a TÁMOP-3.2.11-12/1 "Óvodafejlesztés" című pályázat. 

Jelenleg az alábbi információk állnak rendelkezésre a pályázati felhívás és útmutató tervezetében: 

A pályázat benvújtási időszaka: 2012. június l-től2012. június 30-ig 
Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás mértéke: l 00% 
Támogatás összege: max. 5 millió Ft feladatellátási helyenként, összesen max. l 00 millió Ft 

Pályázat alapvető célja: 
A TÁMOP-3.1.11-12/1-2 konstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszerről szóló 
törvénnyel összhangban a magyar óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének 
továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermekek számára 
személyiségük kibontakoztatásához. 

Pályázók köre: 
• Óvodák, 
• Óvodai intézményegységgel is rendelkező többcélú intézmények, 
• óvodai és bölcsődei nevelés feladatait ellátó többcélú intézmény vagy intézményegységek 

alábbi fenntartói pályázhatnak 

• Központi költségvetési szervek 
• Helyi önkormányzat 
• Többcélú kistérségi társulás 
• Területfejlesztési önkormányzati társulás 
• Helyi kisebbségi önkormányzat 
• Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
• Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek 

A TÁMOP-3.1.11-12/1-2 uniós pályázati kiírásban l fenntartó csak l pályázatot adhat be mely 
keretében valamennyi óvodai feladatellátási hellyel rendelkező közoktatási intézményére, ezen 
közoktatási intézmények valamennyi feladatellátási helyének fejlesztésére pályázhat. 

Támogatható tevékenységek: 
• Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés 
• Képzések, továbbképzések, tréningek 
• Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató 



szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása 
• Építés és eszközök beszerzése -A projekt keretében az Alapok közötti átjárhatóság alapján 
az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének legfeljebb 30%
a fordítható. 

Pályázaton részt vevő intézmények: 
l. Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106. Maglódi út 8.) 
2. Kőbányai Bóbita Óvoda (Halom u. 7.) 
3. Kőbányai Rece-fice Óvoda (Vaspálya u.) 
4. Kőbányai Kincskeresők Óvoda (Mádi 4-6.) 
5. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Kőbányai út 38. 
6. Kőbányai Kiskakas Óvoda 
7. Kőbányai Gézengúz Óvoda 
8. Kőbányai Mászóka Óvoda 
9. Kőbányai Csodapók Óvoda 
l O. Kőbányai Kékvirág Óvoda 
ll. Kőbányai Gépmadár Óvoda 
12. Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
13. Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
14. Kőbányai Csodafa Óvoda 
15. Kőbányai Mocorgó Óvoda 
16. Kőbányai Zsivaj Óvoda 
17. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 

A pályázatról bővebb tájékoztatás található az előterjesztés 6. mellékletében. 

II. liatásvizsgálat 

A pályázatokkal kapcsolatban több egyeztetés történt a részt venni kívánó kőbányai oktatási
nevelési, kulturális intézmények vezetőivel. A szakmai prograrnak összeállítása folyamatban van. 
Összességében elmondható, hogy a nyertes projektek megvalósítását követően nő a kőbányai 
oktatás színvonala. Nagyobb arányban kerülnek felismerésre a tehetséges gyermekek, a humán 
erőforrás fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézményekben megfelelő képzettségű szakemberek 
foglalkozzanak akár a tehetséges, akár a migráns hátterű gyerekekkeL Az óvodákban lehetőség 
nyílik személyi és tárgyi feltételek biztosítása által a kisgyermekek számára személyiségük 
kibontakoztatásához. 

III. A végrehajtás feltételei 

Pályázatírás: 

A TÁMOP-3.4.1.B-11/l, TÁMOP-3.4.3-11/1, TÁMOP-3.2.12-12/1, TÁMOP-3.2.11-12/1 esetében 
a pályázati dokumentációkat az Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. készíti. 

A pályázatírásokat a közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkötött vállalkozási szerződés szerint 
(amelyet Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak finanszíroznia szükséges) az 
alábbi díjak illetik meg: 

0,9% 



yertes pályázat esetén a sikerességért nyújtott ellenszolgáltatás Gutalék) 
elnyert támogatás mértékéhez viszonyítva nettó %-ban, sávosan meghatározva) 4,5% 
O millió forint ein ert támo atási 
yertes pályázat esetén a sikerességért nyújtott ellenszolgáltatás Gutalék) 

elnyert támogatás mértékéhez viszonyítva nettó %-ban, sávosan meghatározva 4% 
0-100 millió forint ein ert támo atási 

A pályázat megírásához az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. közbeszerzési eljárás útján 
megkötött vállalkozási szerződésének fedezete rendelkezésre áll az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében. 

Nyertes pályázatok esetén a pályázatokat az Önkormányzatnak előfinanszíroznia szükséges, 
amely költségek előre láthatóan a 2013-as és 2014-es költségvetési éveket terhelik majd. 

Minden pályázatot öt éves fenntartási kötelezettség terhel. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2012. április 5. 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( •..... ) határozata 

a TÁMOP-3.4.1.B-11/1 "Migráns hátterű tanulóknevelésének és oktatásának segítése II. 
szakasz" című pályázaton történő indulásról 

A Képviselő-testület támogatja a Szent László Általános Iskola, Bem József Általános Iskola, 
Rece-fice Óvoda és a Mocorgó Óvoda részvételét a TÁMOP-3.4.l.B-11/1 kódszámú 
"Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése Il. szakasz" című pályázati 
felhíváson. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a 
szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )határozata 

a TÁMOP-3.4.3-11/1 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázaton történő indulásról 

A Képviselő-testület támogatja a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Harmat Általános Iskola, Janikovszky Éva Általános Iskola, valamint a 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény részvételét a TÁMOP-3.4.3-1111 kódszámú "Iskolai tehetséggondozás" című 
pályázati felhíváson. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó 
pályázathoz a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... )határozata 

a TÁMOP-3.4.4/B-11/1 "Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása- (Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program)" című pályázaton történő indulásról 

A Képviselő-testület támogatja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, 
valamint a Szent László Gimnázium részvételét a TÁMOP-3.4.4/B-1111 "Országos 
tehetségsegítő hálózat létrehozása - (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program)" 
című pályázati felhíváson. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó 
pályázathoz a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 



Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ...... ) határozata 

a TÁMOP-3.2.12-12/1 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 
érdekében" című pályázaton történő indulásról 

A Képviselő-testület támogatja a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
részvételét a TÁMOP-3.2.12-1211 "Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében" című pályázati felhíváson. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat 
tegye meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ...... ) határozata 

a T ÁMOP- 3.1.11-12/1 "Óvodafejlesztés" cím ű pályázaton történő indulásról 

A Képviselő-testület támogatja a Kőbányai Gesztenye Óvoda, Kőbányai Bóbita Óvoda, 
Kőbányai Rece-fice Óvoda, Kőbányai Kincskeresők Óvoda, Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, 
Kőbányai Kiskakas Óvoda, Kőbányai Gézengúz Óvoda Mászóka Óvoda, Kőbányai Csodapók 
Óvoda, Kőbányai Kékvirág Óvoda, Kőbányai Gépmadár Óvoda, Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda, Kőbányai Gyöngyike Óvoda, Kőbányai Csodafa Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda, 
Kőbányai Zsivaj Óvoda, Kőbányai Hárslevelű Óvoda részvételét a TÁMOP- 3.1.11-12/1 
"Óvodafejlesztés" című pályázati felhíváson. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a benyújtandó pályázathoz a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
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Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai 

esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás 

jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a 

htto://www.ujszechenyjterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A 

beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon 

megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 
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A. A TÁMOGATÁS CÉUA ÉS HÁTTERE 

Al. Alapvető cél és háttér információ 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bövítése áll: az a 
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió 
Új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és 
tartós megoldásához a vállalkozóken keresztül vezet az út, tőlük várható a 
munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a 
munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is 
támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat 
határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a 
kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar 
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés 
3. Otthonteremtés - Lakásprogram 
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés 

5. Tudomány - Innováció - Növekedés 
6. Foglalkoztatás 
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság 
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál 
versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási 
képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és 
technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a 
gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való 
alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb 
eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő 
befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos 
fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása 
szempontjábóL 

A pályázat alapvető célja a migráns hátterű, a köznevelés, közoktatás rendszerében részt 
vevő tanulók nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba és a munka világába 
történő beilleszkedésének, önálló életvitelük kialakításának támogatása. A támogatás a 
migráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatos prograrnek kidolgozása mellett kiterjed a 
velük foglalkozó pedagógusok továbbképzésére is. A pályázatban szereplő prograrnek fő 
területe a magyar nyelvi képzés és a magyar kultúra, társadalmi környezet, történelem 
megismertetése a migráns hátterű tanulókkal, a migráns hátterű tanulók felzárkóztatása, 
valamint az interkulturális oktatás-nevelés megvalósítása. 

Jelen konstrukció bővíti a korábbi években meghirdetett, hasonló témájú TÁMOP 
pályázatok lehetőségeit. Összhangban van az Európai Menekültügyi Alap, illetve az Európai 
Integrációs Alap keretében meghirdetett pályázatokkal, ugyanakkor a célcsoport, illetve a 
tevékenységek tekintetében kiegészíti azokat. A pályázati kiírás összhangban van az Új 
Széchenyi Terv munkaerő kínálat bővítésére és a versenyképes tudás megszerzésének 
támogatásával kapcsolatos prioritásaival. 

A magyar helyzet sajátossága, hogy oktatási intézményeinkben a 2009/2010-es tanévben 
3357, a környező országokból származó, migráns hátterű magyar nemzetiségű, magyar 
anyanyelvű tanuló vett részt az oktatásban és nevelésben. Egy részük magyar 
állampolgársággal is rendelkezik. A migráns hátterű tanulókcsoportjába tartozik a nem túl 
nagyszámú menekült, oltalmazott és menedékkérő, valamint a nagyobb számban jelen 
lévő, Magyarországon munkát vállaló vagy más okból itt tartózkodó szülőkkel érkező 
tanu Iók csoportja is. A tanulók részben EU-s, részben az EU-n kívüli harmadik országokból 
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érkeznek, ez a magyar nemzetiségű tanulókra is vonatkozik. A migráns hátterű tanulék 
egy része szeretne letelepedni Magyarországon, mások egy bizonyos idő után vagy 
visszatérnek eredeti tartózkodási helyükre, vagy tranzitországnak tekintik Magyarországot. 
A migráns hátterű tanulék csoportja tehát heterogén, eltérőek az igényeik, motivációik. 
Pályázati kiírás keretében igyekeztünk lehetőséget teremteni arra, hogy a migráns hátterű 
tanulék oktatásával kapcsolatosan minél szélesebb körű igények fogalmazódhassanak 
meg. 

A2. Részcélok 

Az intézmények felkészítésére, a pedagógusképzésre és továbbképzésre támaszkodva a 
már kialakított pedagógiai módszertani rendszer, a migráns tanulék oktatását segítő 
tananyagok, taneszközök és gyakorlat továbbfejlesztése és disszeminációja, 
pedagógusképzési prograrnek kidolgozása. 

A migráns tanulék beilleszkedését segítő és az interkulturális pedagógia hazai és európai 
bevált .,jó gyakorlatainak" megismerése, adaptálása, s ezeken a területeken szakmai 
együttműködési keretek kialakítása. 

Az interkulturális pedagógiában, a magyar, mint idegen nyelv oktatásában 
tapasztalatokkal, referenciákkal rendelkező intézmények hálózati tanulásának elősegítése, 
az oktatási intézmények együttműködése. 

A magyar, mint idegen nyelv oktatásában és az interkulturális pedagógia területén szerzett 
tapasztalatok más közoktatási intézmények számára történő átadása az intézmények 
közvetlen kapcsolatával, vagy például regionális központokon keresztül. 

A külföldi országokból származó magyar nemzetiségű, magyar származású tanulék magyar 
nyelvi, történelmi, kulturális ismereteinek bövítése, felzárkóztató képzése, 
nemzettudatának, identitásának erősítése. 

A migráns hátterű, nem magyar anyanyelvű tanulék beilleszkedésének elömozdítása, 
lemorzsolódásuk megelőzése. 

A migráns hátterű tanulék elfogadottságának növelése a társadalmi környezet bevonásával 
szervezett prograrnek segítségéve!. A multikulturalizmus értékeinek és a kultúrák közötti 
párbeszéd szerepeltetése az iskolai nevelésben. 

A3. Rendelkezésre álló forrás 

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló 
keretösszeg 200 millió Ft. 

1 Közkiadás: a ro űveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az 

Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális 

alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A ro űveletek finanszírozásához nyújtott 
bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális yaqy he!yj hatóság közfogi intézményei vagy 

~' vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséból származik, hasonló kiadásnak 

tekintendő 
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A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA 
típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, 
azaz 20 millió forint fordítható. 

A4. Támogatható pályázatok várható száma 

A támogatott pályázatok várható száma: 13-28 db. 

B. PÁLYÁZÓK KÖRE 

Jelen pályázat kiírásban pályázhatnak az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelési
oktatási intézmények, többcélú intézmények, non-profit szervezetek, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomásai, illetve a felsoroltak konzorciumai a 61 
pontban részletezettek szerint. 

B l. Jogi forma 

l. Az alábbi nevelési-oktatási intézmények: 

a) óvoda; 
b) általános iskola; 
c) szakiskola; 
d) gimnázium, szakközépiskola 
e) alapfokú művészetoktatási intézmény 
f) diákotthon és kollégium valamint 
g) Pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai szakmai szolgáltatatók 

AKt. 33. §(l) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak: 

a) egységes iskola vagy összetett iskola, 
b) közös igazgatású közoktatási intézmény, 
c) általános művelödési központ (ÁMK), 
d) egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény, 

A többcélú intézmények esetében a fejlesztés nem irányulhat a kutatást végző, a 
gyermekjóléti, a családsegítő, a bölcsödei, a gyermekvédelmi, a közművelödési, a 
kulturális, a művészeti, a könyvtári, a múzeumi, a sport, a pályaválasztási tanácsadási, a 
szociális, a rehabilitációs és habilitációs, az iskola-egészségügyi ellátást végző egységekre, 
kizárólag a nevelés oktatás alapfeladatait ellátó intézményegységekre. 

Központi költségvetési szervek 
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 

KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv, 
KSH 312 - Központi költségvetési szerv 

32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
KSH 321 - Helyi önkormányzat, 
KSH 322 -Helyi önkormányzati költségvetési szerv, 
KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) 
KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás, 
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KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, 
KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás, 

37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat, 
KSH 372 -Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, 
KSH 373 - Helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező 
társulása 

Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat, 
KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek, 
KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása 

Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951) 
Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek 

o 52 Egyesület 
o 55 Egyházak, egyházi intézmények 

KSH 551 -Egyház, 
KSH 552- Önálló egyházi intézmény, 
KSH 553 - Egyház önálló szervezete, 
KSH 554 - Egyházak szövetsége, 
KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet 

o 56 Alapítványok 
KSH 561 - Közalapítvány, 
KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye, 
KSH 569 - Egyéb alapítvány 

o Egyesülés (KSH 591) 
o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599) 
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) 

2. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. örvény l. számú mellékletében felsorolt 
államilag elismert pedagógusképző vagy pedagógusképző karral rendelkező felsőoktatási 
intézmények 

Központi költségvetési szervek 
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 

KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv, 
KSH 312- Központi költségvetési szerv 

Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek 
o 52 Egyesület 
o 55 Egyházak, egyházi intézmények 

KSH 551 - Egyház, 
KSH 552 - Önálló egyházi intézmény, 
KSH 553 - Egyház önálló szervezete, 
KSH 554 - Egyházak szövetsége, 
KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet 

o 56 Alapítványok 
KSH 561- Közalapítvány, 
KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye, 
KSH 569 - Egyéb alapítvány 

o Egyesülés (KSH 591) 
o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599) 
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) 

3. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomásai 

Központi költségvetési szervek 
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 

KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv, 
KSH 312- Központi költségvetési szerv 
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4. Alapító okiratuk, alapszabályuk szerint migráns területen tevékenykedő non-profit 
szervezetek. 

Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek 
o 52 Egyesület 
o 56 Alapítványok 

KSH 561 - Közalapítvány, 
KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye, 
KSH 569 - Egyéb alapítvány 

o Egyesülés (KSH 591) 
o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599) 
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) 

Jelen kiírás keretében nem pályázhatnak a jogi személyiséggel rendelkező for-profit 
gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók. 

Jelen kiírás keretében azon pályázók akik a TÁMOP 3.4.1 B/08/01 illetve a TÁMOP 3.4.1 
B/08/02 pályázati kiírás keretében támogatásban részesültek, ugyanarra a már támogatott 
tevékenységre nem pályázhatnak. 

A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak 
pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást 
kell kötni az útmutató 8. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A 
konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy 
a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon 
közösen megvalósítják. 

A konzorciummal szemben támasztott feltételek: 

J;> Konzorcium kötelező tagja kell, hogy legyen migráns hátterű gyermekek nevelését-
oktatását végző közoktatási intézmény 

J;> Konzorciumi tagok minimális/maximális száma: 2-4 

J;> A konzorcium támogatása tagi' finanszírozással történik. 
J;> Konzorciumi megállapodás 

A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati 
Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a 
pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. (Felhívjuk a 
figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában 
kell a pályázatot tartalmazó CD-n szerepeltetni). 

82. Méret 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

83. Székhely 

A Konzorcium tagjai (főpályázó és konzorciumi tagok) devizajogszabályok alapján 
belföldinek minősülő, Közép-Magyarországon székhellyel vagy külföldi székhelyű nevelési 
és közoktatási intézmény esetén telephellyel rendelkező intézmények, szervezetek. 

1 A tagi/partnerenkénti finanszírozás esetében valamennyi konzorciumi partner támogatásban részesül és a 
támogatás folyósrtása közvetlenül az egyes tagok részére történik. 
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84. Iparág 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

BS. Típus/karakter 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

86. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés 
megkötésére vonatkozó kizárá okok 

A pályázat benyújtásának feltételei 

l. A pályázat benyújtásának időpontjában a Pályázó ellen nem folyhat csőd-, 
végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás. Amennyiben a Pályázó ellen csőd-, 
végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló 
jogszabályban meghatározott eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a 
Támogatási Szerződés lejártáig, annak tényét a Pályázónak azonnal be kell 
jelenteni. 

2. A Pályázónak írásbeli nyilatkozatot kell adnia arról, hogy megfelel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCI/. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (l) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) bekezdése 
alapján kiadott miniszteri rendelet sze ri nt vizsgálandó jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 

3. A Pályázó nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás 
elnyerése esetén a 4/2011. (1.28.) Karm. rendeletben szabályozott módon az NFÜ 
közzéteszi. 

4. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által 
működtetett manitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési 
támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből 
biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek 
hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), 
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű 
támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Karm. rendeletben (a 
továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférje nek. 

5. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.84. §
ában foglaltak szerint visszafizeti. 

6. Abban az esetben, ha a Pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a 
pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a 
Pályázónak a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 

7. Amennyiben a Pályázó biztosíték nyújtására köteles, a Pályázó a 4/2011. (I. 28.) 
Karm. rendelet 33. §-ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az 
előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 
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8. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség 
fennállása alatt az NFÜ előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. 
cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem 
terhelhető meg. 

9. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (l) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi 
okok a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben 
nem állhatnak fenn. 

10. Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását 
követően merül fel, vagy a Pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a 
pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 

11. A pályázat benyújtásával a Pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt. 
rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség 
megszüntetése érdekében. 

12.Amennyiben a Knyt. 8. § (l) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a 
Pályázóval, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, 
annak az NFÜ honlapján történő közzétételét 8 munkanapon belül a Pályázónak 
kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó 
körülmény pontos megjelölésével a jelen Útmutató mellékletét képező közzétételi 
kérelem alapján. 

13.Amennyiben a Knyt. 8. § (l) bekezdés szerinti érintettség a Pályázó személyével, 
illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e 
körülmény közzétételére sor kerül. 

14. Nem nyújthat be pályázatot az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi 
önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint 4/2011. (I. 28.) Karm. 
rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is-, amely nem felel meg az 
Ávr. 94. §-ában foglaltaknak. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, 
illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy 
pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 

A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizárá okok 

Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, 

a. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként 
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be 
vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr. 72. §-ában, 
valamint a Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (1.28.) Karm. rendelet 34. § (2) 
bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); 

b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az 
államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a 
strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a 
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Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy 
csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; 

c. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; 

d. akivel szemben a Knyt. 6. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; 

e. aki nem felel meg az Áht. 50. § (l) bekezdésben megfogalmazott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek. 

f. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett. 

g. a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel 
vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentummal nem 
rendelkezik. 

Felhívjuk a tisztelt Pályázó figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt 
megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyeket vagy az azok 
megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumot legkésőbb az első 
kitizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani. 

ll 

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA 

Jelen támogatási konstrukció célcsoportja 
I. A köznevelési törvény hatálya alá tartozó azon kiskorú, aki 

a) a menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozó menedékjogot kérő, menekült, 
oltalmazott, menedékes, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát 
Magyarországon gyakorolja, 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve a 
Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

d) aki migráns háttérrel rendelkezik és a fenti felsorolásban nem szerepel 
i) a nem magyar állampolgárok 
ii) a magyar állampolgárok közül azok, aki az elmúlt 3 évben szereztek magyar 

állampolgárságot vagy létesítettek szálláshelyet vagy lakóhelyet 
Magyarországon. 

II. A magyar és Magyarországon működő külföldi nevelési és oktatási intézmények 
pedagógusai ideértve migráns hátterű gyermekek nevelését-oktatását végző nevelési és 
oktatási intézmények pedagógusai, és a gyerekekkel foglalkozó szakemberek (szociális 
munkások, pszichológusok, nevelési tanácsadók, stb.) 
III. Szülő, család 

Cl. Támogatható tevékenységek köre 

I. Képzések, továbbképzés, oktatás tevékenységcsoport: 
l. Akkreditált minimum 30 órás továbbképzéseken való részvétel - felnőttképzést 

csak intézmény akkreditációval rendelkező felnőttképzést folytató intézmény 
tarthat. (az interkulturális pedagógiára, és a globális oktatásra' való felkészítés, 
különös tekintettel a magyar mint idegen nyelv oktatására való felkészítésre, 
valamint a magyar kultúra, történelem, társadalmi ismeretek oktatására való 
felkészítésre) 

2. Célcsoport számára (gyermekek, szülők és pedagógusok is) magyar nyelvi 
ismeretek oktatása 

3. Célcsoport számára (gyermekek, szülők és pedagógusok is) a magyar kultúra, 
történelem, társadalmi ismeretek oktatása 

4. Célcsoport (gyermekek, pedagógusok és szülők) számára tanulásmódszertani 
ismeretek oktatása 

1 A globális oktatás egy pedagógiai szemléletmód, amely kereszt-tantervi megközelítésben a tanítás 
menetében megkülönböztetett figyelmet szentel az alábbi összefüggések megértetésére: 

a fenntartható fejlődés, a szegénység elleni küzdelem, 
a béketeremtés, a konfliktusok békés megoldása, 
a különbözö kultúrák, nyelvek, vallások megbecsülése, 
az emberi jogok tiszteletben tartása, a társadalmi igazságosság, 
közös munkálkodás a környezeti fenntarthatóság érdekében 

A globális oktatás révén a tanufók olyan fogalmi ismereteket és készségeket sajátitanak el, amelyek elősegítik, 
hogy a jövő formálásában való cselekvő részvétel tekintetében pozitív attitűdöket és átfogó értékeket valljanak. 

A globális oktatásnak nevezett pedagógiai szemlélet - lévén, hogy a kulturális sokszínűség kérdéséhez a 
kölcsönös elfogadás, megértés és megismerés szellemében közelit - közvetlenül kapcsolódik az interkulturális 
neveléshez, oktatáshoz. A globális oktatásnak azonban leginkább a magyar diákok számára van relevanciája, 
hiszen a többségi kultúra és nyelv hordozóit kell a .mássággal" szemben elfogadóvá, befogadóvá és toleránssá 
tenni. 
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II. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése tevékenységcsoport: 
1. A külföldi iskolarendszereket (bizonyítványokat, okleveleket, esettanulmányokat és 

a külföldi képzések részletes leírását) bemutató kézikönyv és weboldal készítése, 
amely különösen az iskolaigazgatók számára segítséget nyújt a harmadik 
országbeli1 diákok korábbi tanulmányainak elismeréséhez és a diákok osztályba 
sorolásához. 

2. A Magyarországon működő külföldi iskolák tanulói számára szervezett magyar 
nyelvoktatói, valamint a magyar kultúrát az illetők anyanyelvén bemutató, oktató 
program ok számára is nyitott a pályázati lehetőség. 

3. Közoktatási intézmények tevékenységének interkulturális nevelési-oktatási 
elemekkel való kiegészítése. Az alábbi pontok megvalósításával: 

4. interkulturális pedagógiai program elkészítése, bevezetése 
5. egyéni felzárkóztatási és fejlesztési tervek kidolgozása és megvalósítása a 

lemorzsolódás megelőzése érdekében 
6. szintfelmérés, korábban szerzett ismeretek, kompetenciák felmérése és beépítése 

az egyéni fejlesztési tervekbe 
7. fejlesztések eredmények beépítése az intézményi alapdokumentumokba 

(Pedagógiai program, Interkulturális Pedagógiai Program, Intézményi 
Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Alapító 
okirat, stb.) 

8. Tanulói értékelői rendszer kialakítása, 
9. "Jó gyakorlatokra" épülő innovatív tanulást-tanítást segítő pedagógiai módszerek 

kidolgozása, bevezetése 
10. Interkulturális pedagógia terén hazai és európai "jó gyakorlatok", eljárások 

kutatása, megismerése (pl.: konferenciák, hospitálás, licenc, műhelymunka, 
konzultáció, vendégoktatók), más intézményekkel való megismertetése 

11. A megismert "jó gyakorlatok", eljárások adaptációja 
12. Az interkulturális nevelést-oktatást a migráns hátterű gyermekek felzárkóztatását 

segítő tananyagok, szakmai anyagok kidolgozása, fejlesztése, terjesztése, 
akkreditálása, különös tekintettel a tanulás tanulására 

13. Magyar nyelvoktatói és a magyar kultúrát, magyar iskolarendszert a célcsoport 
anyanyelvén, illetve nyelvtudásának megfelelő szinten magyarul bemutató, oktató 
prograrnek kidolgozása, bevezetése 

14.Célcsoport (gyermekek és pedagógusok is) számára magyar nyelvi ismeretanyagok 
fejlesztése, különösen magyar mint idegen nyelv tankönyv-család fejlesztése 

15. A pedagógus alapképzési programokhoz interkulturális oktatással kapcsolatos 
medulek fejlesztése, továbbfejlesztése, bevezetése (lásd C.1.3.3 pont). 

16. Célcsoport (gyermekek és pedagógusok is) számára a magyar kultúra, történelem, 
társadalmi ismeretek fejlesztése 

17.Az érintett célterületen (nevelési-oktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, 
Befogadó Állomások, civil szervezetek) a befogadási feltételek javítása, fejlesztése 

III. A nevelési programokban 
szolgáltatások/tevékenységek 
tevékenységcsoport: 

szereplő tevékenységeket támogató 
megszervezése, lebonyolítása 

1. Közös programok, táborok szervezése a migránsok és a befogadó közösség 
részvételével, egymás kultúráinak, gondolkodásmódjának jobb megismerése 
érdekében. 

2. Érzékenyítő prograrnek szervezése a befogadó közösség számára 
3. Interaktív műsorok, forgatókönyvek létrehozása 
4. Egyéb, a migráns hátterű tanulék felzárkóztatását, lemorzsolódásuk megelőzését 

szolgáló tevékenységek 
5. Szülői értekezletek szervezése és szakszerű tanácsadás tanulási, nevelési 

kérdésekben, családlátogatás 

1 Lásd: fogalomjegyzék 
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Cl. l. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 

A CL Támogatható tevékenységek köre pontban meghatározott 3 fő 
tevékenységcsoporton belül minimum 4 tevékenység megvalósítása kötelező, azzal, 
hogy 

az I. Képzések, továbbképzés, oktatás tevékenységcsoport 1. pontja 
szerinti tevékenység, valamint 
a III. A nevelési programokban szereplő tevékenységeket támogató 
szolgáltatások/tevékenységek megszervezése, lebonyolítása 
tevékenységcsoportbóllegalább l tevékenység 

megvalósítása minden pályázó számára kötelező. 
Megkeresés esetén együttműködés a TÁMOP 3.1.1 kiemeit projekttel. 
Amennyiben a C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, 
szolgáltatások pontban felsorolt és megvalósított tevékenységeken belül kifejlesztett 
tartalmakat megvalósítja - kivéve a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat 
- akkor azok közzététele teljes körűen az iskola internetes honlapján, illetve a helyben 
szokásos módon bárki által ingyenesen felhasználható módon. 

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.gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati Kézikönyv" 
tartalmazza. 
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye 
fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. 
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. 

Horizontális elvekre vonatkozó előírások 

l) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése 

Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség 
és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt 
feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés 
biztosításához. 

A Pályázónak egyéb követelményként a Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6 
intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül 
az a két szempont, melyek vállalása kötelező. A kötelező szempontok vállalásáért a 
tartalmi értékelés során pont nem jár. A kötelezően vállalandó szempontokon 
felüli vállalásokért szerezhető többletpontok az E. pont 3. alpontjában (tartalmi 
értékelés) meghatározottak szerint kerülnek megítélésre. 

Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során 
teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. 
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a) Esélyegyenlőség 

A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt 
tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Pályázó 
nyilatkozatok aláírásával igazolja. 

A Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a 
részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések 
elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. 

A Projekt Adatlapon található a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt 
befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a 
Pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. 

Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat esetén az egyes 
esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a pályázat elkészítésekor 
tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni. 

Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges 
személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása 
alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő 
tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges 
munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projekthe való belépésétől 
kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, 
hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. 

A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni 
(időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a 
helyszínen is ellenőrizhetik. 

Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbiak: 
esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása, 
az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt 
tervezésébe. 

b) Fenntarthatóság 

A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt 
tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Pályázó 
nyilatkozatok aláírásával igazolja. 

A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt 
fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Pályázónak a vállalásait. A 
fenntarthatósági szempontok értékét az Projekt Adatlapon a Pályázó szervezetre 
(szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre 
és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan 
megadott értékektől eltérő lehet. 

Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetövé, 
azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell 
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megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a 
pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont 
vállalásakor az a cél, hogy a Pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott 
szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának 
növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos 
esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben 
a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor 
legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. 

A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, 
illetve a fenntartás végén érvényes érték ( célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy 
milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. 

A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy 
környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Pályázó a 
projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján 
lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. 

A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni 
(időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a 
helyszínen is ellenőrizhetik. 

Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak: 
fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásan részt vett munkavállalók aránya, 
környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, 
szolgáltatások beszerzésénéL 

C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó 
tevékenységek, szolgáltatások 

Közoktatási intézmények, fenntartók, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 
befogadó állomások és civil szervezetek stb. együttműködésének erősítése, kiegészítő 
és támogató intézményi környezet kialakítása érdekében (szakmai rendezvényeken 
való részvétel és azok szervezése). A rendezvényen kötelező részt vennie a fentiekben 
felsorolt legalább három különböző intézmény, szervezet képviselőjének. 
Új továbbképzési akkreditált prograrnak kifejlesztése (interkulturális pedagógiára való 
fel készít és) 
Az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó módszertani fejlesztések (pl.: a befogadó 
ország gyermekeinek és a nem magyar ajkú nem magyar állampolgárságú tanuJók 
együttnevelésnek módszerei), támogató szolgáltatások fejlesztése (pl. a migráns 
hátterű gyermekek közvetlen környezetét alkotó emberek, szülők és a migráns hátterű 
gyermekek oktatásával, nevelésével és társadalmi beillesztésével foglalkozó 
szakemberek /szülő, pedagógus, szociális munkás/ közötti együttműködés, rendszeres 
kommunikáció kialakítását segítő módszerek) 
Az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó szaktanácsadói, mentori képzések 
kifejlesztése 
Civil szervezet(ek) (lásd pályázati útmutató B.1 pont) bevonása konzorciumi 
partnerként. 
a pályázó, vagy a konzorciumi partnere olyan településen van, ahol Befogadó Állomás 
működik (Bicske, Debrecen) 
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a pályázó vagy a konzorciumi partner közoktatási intézményébe olyan migráns gyerek, 
tanuló jár, aki befogadó állomáson él. 
legalább háromtagú konzorcium valósítja meg a projektet. 

C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 

l. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: 
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében 
az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: 

projektmenedzser, 

szakmai vezető, 
pénzügyi vezető. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy 
(projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert 
alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői 
jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 
10 órát. A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú 
végzettséggel és legalább l éves tapasztalattal kell rendelkeznie a 
projektmenedzsment területén. 
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai 
vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve 
kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben 
bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. Személyes közreműködés kikötése mellett, a 
projekt teljes hossza alatt a szakmai vezető alkalmazható megbízási vagy 
vállalkozási jogviszony keretében is. A szakmai vezetőnek szakirányú végzettséggel 
és legalább l éves oktatási, illetve a külföldiek társadalmi beilleszkedését elősegítő 
prograrnek terén szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A 
projektmenedzser is lehet szakmai vezető, amennyiben teljesíti a 
projektmenedzserre és a szakmai vezetőre vonatkozó feltételeket. 
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a pályázónak vállalnia 
kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, 
közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a 
projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. Személyes közreműködés kikötése 
mellett a projekt teljes hossza alatt a szakmai vezető alkalmazható megbízási vagy 
vállalkozási jogviszony keretében is. A pénzügyi vezetőnek szakirányú 
végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 
A jogviszonyt szabályozó dokumentumnak (pl. megbízási szerződés, munkaköri 
leírás) tartalmaznia kell legalább a projekt felhívás számát, a projektben vállalt 
feladatokat és jog köröket. 

2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: 

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában 
hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvényt (továbbiakban: Kbt.), illetve annak 
vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 37-46. § 
szakaszaiban foglaltak szerint köteles eljárni. A közbeszerzési eljárások előkészítésére és 
lefolytatására vonatkozó útmutató az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) található, a 
dokumentumtár, pályázatok menüpont alatt a .. Hasznos információk pályázóknak" 
pontban. 

A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési 
koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során 
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a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet 39. §-át, a közösségi értékhatárokat elérő vagy 
meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió 
esetén a háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás 
esetében a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet 40-45. §-át kell alkalmazni. 

A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint 
ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó 
visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli. 

A pályázónak a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a KSZ felé (a jogszabály 
rendelkezése esetén a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály felé) tájékoztatási és 
együttműködési kötelezettsége van. Köteles továbbá a KSZ és a Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály részére, a tevékenységük végzéséhez szükséges közbeszerzési 
dokumentumokat, a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet 23. címében meghatározott 
határidők és formai előírások megtartásával megküldeni. 

Amennyiben a pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. 
hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében is nyílt, 
diszkriminációmentes eljárással szükséges a szolgáltatókat kiválasztani az alábbi szabályok 
alkalmazásával (az értékek ÁFA nélkül értendők): 
D Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában -

ideértve a Kbt. 2/A. § szerinti beszerzést is - a nettó 100.000,- Ft feletti beszerzések 
esetén a szállító(k) kiválasztásához, a szerződések számától függetlenül, a piaci 
árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, 
összehasonlítható, összegében egyértelmű, a szerződés tárgya szerinti tevékenységi 
területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól írásos (e-mailben, faxon, vagy 
postai úton) ajánlatot kell bekérni. A kereskedelmi forgalomban (üzletben: a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 3. § (l) - (3) bekezdései szerint) 
beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok 
bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). A három ajánlat közül az alább 
megjelölt szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót 
kiválasztani. A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Közreműködő Szervezet 
által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szeigáitatás egyedi 
jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági szolgáltatások, közüzemi 
szolgáltatás). 

A szeigáitató kiválasztására a pályázó a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen 
tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban ( e-mailben, faxon, 
vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett 
ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

l. A feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag 
és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; 

2. Jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely 
feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szeigáitató a 
szerződés teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon 
követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes 
időtartamára érvényes FAT által igazolt intézmény-akkreditációval, valamint 
a felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre 
kiadott regisztrációval kell rendelkeznie; 

3. Ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. 

A pályázó azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a 
legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú) arányt 
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ajánlja - kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a 
potenciális ajánlattevökkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. 

A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell 
lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok 
ki értékelését. 

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás 
lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával 
kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében 
nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére 
kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. 

3. Egyéb követelmény: 

Amennyiben a pályázó a pedagógus alapképzési programokhoz interkulturális oktatással 
kapcsolatos modulok fejlesztését, továbbfejlesztését, bevezetését választja: 

l. Az új 1 továbbfejlesztett modulnak illeszkednie kell a kapcsolódó szak Képzési és 
Kimeneti Követelményeihez. 
2. A kifejlesztett modult önállóan vagy valamelyik tárgy részeként kredit értékűen 
kötelező meghirdetni a tanrendben legalább 4 szemeszterben. 

C2. Nem támogatható tevékenységek köre 

A Cl. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható. 
Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, amelyek 
a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek, a projekt megvalósulását közvetlenül nem 
szolgálják. 

Cl. Elszámolható költségek köre 

Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen útmutató 3. számú mellékletét képező 
ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről, a 4. számú mellékletét képező 
ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről című dokumentum rögzíti. 
Konzorcium esetében a finanszírozás tagi szinten történik. 
Konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymás között nem számlázhatnak. 

Az ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről dokumentumban foglaltakat 
jelen útmutató az alábbiak sze ri nt pontosítja: 

1. Projekt előkészítés költségei (ESZA Általános útmutató az elszámolható 
költségekről 4. pont) 

A konstrukció keretében előkészítési költségek nem számolhatók el. 

2. Projekt menedzsment költségei (ESZA Általános útmutató az elszámolható 
költségekről 5. pont az alábbi módosításokkal) 
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A projektmenedzsment költségei (a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, 
adminisztratív feladatokat ellátok költségei) a részletes költségvetési tábla "II. Projeid 
menedzsment" oszlopban számolhatók el, az alábbiak alapján: 

Konzorciumonként l projektmenedzsment felállítása és annak költségei számolhatóak el. A 
projektmenedzsment vagy a főkedvezményezettnél, vagy valamelyik konzorciumi tagnál 
hozható létre. 

A projektmenedzsment minimális összetétele: 
l fő projektmenedzser 
l fő pénzügyi munkatárs 
l fő szakmai vezető (A projektmenedzsment költségei között számolható el, ha 
személye a projektmenedzserrel megegyezik) 

Projektmenedzsment tagjainak alkalmazási feltételeit a Cl. 3 pont tartalmazza. 

Elszámolható költségek: 
Projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak bérköltség (54. sor) és járulékai 
(561., 562., 564., 569. sorok); 

- Személyi jellegű juttatások: Munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás 
járulékkal és kezelési költségekkel együtt. Abban az esetben, ha a 
Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak 
megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és 
mértékére vonatkozóan, a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó egyéb 
személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, tömegközlekedési bérlet/jegy 
stb.), kapcsolódó járulékaikkal együtt, a belső szabályzattal összhangban, és a 
projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhaták (551. sor) 

- Útiköltség, szállás, étkezési költség - kizárólag belföldi kiküldetés esetén (526.sor)) 
valamint napidíj (5591. sor), amennyiben az ellátás költségét nem térítik 
Egyéb jogviszony keretében felmerülő, a projektmenedzsment feladataival 
összefüggő tevékenységekhez kapcsolódó költségek (pl. jogi tanácsadás, 
kiszerződött pénzügyi könyvelés igénybevétele) (529-es sor) 

- Projekt menedzsmenthez alapvetően szükséges kis értékű tárgyi eszközök költségei 
(141. üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések): A projekt keretében a 
mindenkori hatályos számviteli törvényben (Számv. tv. 80. § (2) bekezdés) 
meghatározott értékhatárig kisértékű1 , egy összegben leírható tárgyi eszközök 
beszerzése lehetséges. 

- A projektmenedzser és a szakmai vezető lehet ugyanaz a szakember 
A projektmenedzsment tevékenység ellátásához kapcsolódóan szükséges eszköz 
beszerzésére (141. sor), utazási és kiküldetési költségek (526. sor), napidíj 
(5591. sor), bérköltség (54. sor), személyi jellegű kifizetésekés ezek kapcsolódó 
járulékai (55. és 56. sorok) elszámolására csak abban az esetben van lehetőség, 
amennyiben a projektmenedzsment tag a tevékenységet munkaviszony, 
közalkalmazotti, közszolgálati, vagy kormánytisztviselői jogviszony keretében 
látja el. 

A fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható 
költségének 12 %-át. 

Nem elszámolható költségek: 
Külföldi kiküldetés és hozzá kapcsolódó költségek 

l Jelenleg kjs értéktinek a nettó 100 OOQ Ft alatti egyedi beszerzési értékt1 eszközök számítanak a fent hivatkozott törvény szertnt 
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A projektmenedzsment tevékenységekhez kapcsolódó képzési költségek 
Külső szolgáltatásként igénybe vett projektmenedzseri tevékenység, 

A projektmenedzsment költségek elszámolásánál kiemeit figyelmet kell fordítani az 
.. Értéket a pénzért elv" útmutatóban foglaltakra (13. sz. melléklet). 

3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA Általános 
útmutató az elszámolható költségekről 6. pont) 

A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében, illetve a projekt 
nyomon követésében közvetlenül közreműködő munkatársak bére, a bér járulékai, illetve 
egyéb juttatások költségei a részletes költségtervezési tábla "III. A projekt szakmai 
megvalósításával összefüggő költségek" oszlopban számolhatók el az alábbiak 
szerint: 
Amennyiben a szakmai vezető NEM egy személyben látja el a projektmenedzsmenti 
feladatokat is, akkor ezen oszlopban kell elszámcini a kapcsolódó költségeket. 

Amennyiben a projekt szakmai tevékenységet munkaviszonyban, közalkalmazotti, 
közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott személyek 
látják el, akkor a bérköltség (54. sor) és járulékai (561, 562, 564, 569. sorok) 
számolhatóak el; 

• Útiköltség, szállás, étkezési költség - belföldi kiküldetés esetén (526. sor), külföldi 
kiküldetés esetén (526. sor) valamint napidíj (5591. sor), amennyiben az ellátás 
költségét nem térítik. Étkezési költség (max. 4000 Ft + kapcsolódó járulék/fő, de 
összességében max. a szállásköltség 50%-a) kizárólag abban az esetben 
számolható el, amennyiben nem részesül napidíjban a résztvevő (Ezen költségekkel 
kapcsolatos részletes szabályok az ESZA útmutató 6. pontjában találhatóak.); 

• A megvalósításhoz kapcsolódó vállalkozói vagy megbízási szerződés 
alapján ellátott tevékenységet (számfejtett megbízási díj) az igénybevett 
szolgáltatásoknál kell feltüntetni! 

A szakmai megvalósítókkal kapcsolatos spedális elvárásokat a Pályázati útmutató C. 1.3.1 
pontja tartalmazza. 

4. Célcsoport számára biztosított támogatások (ESZA Általános útmutató az 
elszámolható költségekről 7. pont) 

A részletes költségvetési tábla "IV. A célcsoport számára biztosított támogatások" 
oszlopban az alábbi költségek számolhatók el: 

• Útiköltség, szállás, étkezési költség belföldi utazás esetén (526. sor). Étkezési 
költség (max. 4000 Ft + kapcsolódó járulék/fő, de összességében max. a 
szállásköltség 50%-a) kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben nem 
részesül napidíjban a résztvevő (Ezen költségekkel kapcsolatos részletes szabályok 
az ESZA útmutató 6. pontjában találhatóak.); 
pedagógus továbbképzési költsége (525. sor); 
célcsoport helyettesítésével összefüggő költségek. A pályázó intézménynek az 
akkreditált képzésben résztvevő pedagógust helyettesítő pedagógus bér- (54. sor), 
járulék- és személyi jellegű költségeinek (561, 562, 564, 569. sorok) elszámolása. 
célcsoport számára szervezett programmal, képzéssel, szabadidős foglalkozásokkal 
kapcsolatban felmerült anyagjellegű költségek (pl. papír, demonstrációs anyagok, 
segédanyagok) (513. sor); 
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célcsoport szállításához szükséges gépjármű, illetve a foglalkoztatásokra használt 
helyiségek, eszközök bérleti díja (522. sor). 
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, amely közvetlenül kapcsolódik a célcsoport 
számára biztosított képzéshez foglalkozáshoz. 

.E2n.t2E 
A célcsoport képzésével és utazásával kapcsolatos számlán vevőként, valamint a pénzügyi 
teljesítés dokumentumain a pályázónak kell szerepelnie. 

5. Projekt megvalósításhoz igénybe vett sza/gáitatások (ESZA Általános 
útmutató az elszámolható költségekről 8. pont) 

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége a részletes költségvetési tábla "IV. A 
projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások" oszlopban számolhatók el, az 
alábbiak szerint: 

A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: 
• Immateriális javak (felhasználási jog, szerzői jog /szerző, grafikus, illusztrátor, 

fordító stb./) (113. és 114. sor); 
A projektben résztvevő szakmai munkatársak (munkaviszonyban, közalkalmazotti, 
közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak) a projekt 
megvalósításához közvetlenül köthető, támogatott tevékenységekhez kapcsolódó 
képzési költsége (pályázati útmutató C.1.1 pontjában felsorolt) (525. sor); 
Tananyag sokszorosítása (pl. tanuiéi munkafüzetek): anyagköltség, nyomtatás, 
fénymásolás költsége (529. sor); 

• egyéb szakmai szolgáltatások költségei (lektor, korrektor, weboldal készítés stb.) 
(529. sor); 

• kiadói költségek (tördelés, nyomdai előkészítés, műszaki és grafikai szerkesztés, 
szerkesztői költségek) (529. sor); 

• tankönyvjóváhagyás előkészítésének költségei (23/2004 (VII. 27.) OM rendelet 
alapján) (529. sor); 

• digitális tananyag jóváhagyás költségei (531. sor) (23/2004 (VII. 27.) OM rendelet 
alapján) 

• szemléltető-, módszertani eszközök fejlesztésének költségei (interaktív, ill. 
demonstrációs eszköz) (529. sor); 
eszközbérlet-kizárólag a tananyag sokszorosításához (522. sor); 
Gépjárműbérlet szakmai megvalósítók részére - kizárólag a közvetlen célcsoport 
fogadó intézményhez történő szállításához (522. sor); 
Kommunikációs tevékenységek - a kötelező kommunikációs tevékenységen felül 
(524. sor); 

• Akkreditált továbbképzések fejlesztésének költségei (pl.: akkreditáció, 
tananyagfejlesztés) (529. sor, 531. sor); 
Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének 
költségei közül elszámolható költségek az alábbiak: 

o Fordítási költségek (529. sor); 
o Szakértői díjak (529. sor); 
o Egyéb szakmai tanácsadás költsége (529. sor); 
o Rendezvényszervezés - disszeminációs műhelykonferenciához kapcsolódóan 

(529. sor); 
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• megbízási díjak és járulékai (szakmai megvalósítók (pl.: korrepetálás, prograrnek 
szervezése stb.), szakértői, tanácsadói szolgáltatások költségei) (54. sor, 561, 562, 
564, 569. sorok). 

Nem elszámolható költségek: 
Résztvevők (célcsoport) biztosítása (biztosítási díj) 

Értékcsökkenés 
Marketingeszközök fejlesztése 
Piackutatás 
Irodabérlet, eszközbérlet (kivéve tananyag sokszorosításhoz) 

Másoddiploma ill. nyelvi képzés 

6. Egyéb szolgáltatások (ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 9. 
pont) 

A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások költségei a 
részletes költségvetési tábla "VI. Egyéb szolgáltatások" oszlopban számolhatók el, az 
alábbiak alapján: 
529. sor Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei: 

Nyilvánosság biztosításának költsége: 
A projekt megvalósításához kapcsolódó, a jogszabályok által kötelezően 
előírt nyilvánosság biztosításának költségei. 

Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek: 
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. 
közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének 
költségei). 

54. sor Bérköltség: 
Amennyiben a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek 
végrehajtását nem vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján vásárolják, hanem a 
Pályázó munkatársai - munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve 
kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott személyek - látják el, akkor a 
munkatársak bérköltsége (bruttó munkabére), személyi jellegű egyéb kifizetései, és 
bérjárulékai, illetve azoknak a végrehajtásra fordított munkaidővel arányos része 
vehető figyelembe. A számfejtett megbízási díj ezen a soron kerül elszámolásra. 

Személyi jellegű költségek: Cafetéria-juttatás és járulékai (551. Munkavállalóknak, 
tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések), amennyiben a kedvezményezett 
szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő 
belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére 
vonatkozóan; 
Személyi jellegű költségek: Napidíj (5591. Kiküldetés napidÍja (napidÍj csak akkor 
számolható el, ha a kiküldött nem részesült ellátásban)); 
A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő járulékok (56. BérjárulékokJ 

7. Beruházás (ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről 9. pont) 

Az eszközbeszerzés költségei a részletes költségvetési tábla "VII. Beruházások" 
oszlopban számolhatók el, az alábbiak alapján: 

A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú 
tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének legfeljebb 10 %-a 
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fordítható, mely kizárólag a pályázathoz kapcsolódó eszközök beszerzésére 
fordítható. 

Kizárólag új eszközök beszerzése támogatható. 

Elszámolható költségek: 
bútor és egyéb berendezés (141., 143. sor) 
IKT- és multimédiás eszközök (pl.: számítógép, nyomtató stb.) (141., 143. sor) 
szellemi termékek, szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek, egyéb 
szellemi alkotások (113., 114. sor). 
projekthez kapcsolódó anyagköltségek (irodaszerek kézműves foglalkozásokhoz, 
szerszámok) (141., 143. sor) 
taneszközök beszerzése (141., 143. sor) 

Nem elszámolhatóak az alábbi költségek: 
a programhoz közvetlen nem kapcsolódó eszközök beszerzése 

Nem támogathatóak (tervezhetőek) jelen pályázatban azok a konkrét eszközbeszerzések, 
amelyek a TÁMOP-3.4.1.6-08 pályázat keretében korábban nyertes pályázók esetében már 
tervezésre, elszámolásra, finanszírozásra kerültek. 

8. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (ESZA 
Általános útmutató az elszámolható költségekről 10. pont az alábbi módosításokkal) 

A projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerülő egyéb, általános költségek a részletes 
költségvetési tábla "VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) 
költség" oszlopban számolhatók el, az alábbiak alapján: 

Elszámolható költségek: 
• telefon, internet, fax, posta és egyéb telekommunikációs költségek (527. sor) 
• a projekt végrehajtáshoz szükséges a támogatás fogadására szolgáló bankszámla 

megnyitásának költsége, az elkülönített bankszámla rendes havi adminisztratív 
(kezelési) költsége és tranzakciós költségek. (531. sor) 

• menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) (513. sor) 
• archiválási, iratkezelési kiadások (fénymásoló papír, toner stb.) (513. sor) 

Nem elszámolható költségek: 
• Őrzés, védés, takarítás költsége 
• közüzemi, rezsi költségek 

Az általános költségek aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 
10%-át. 

9. Tartalékképzés (ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 3.1.5.1. 
pont) 

A tervezett tartalék az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem 
tervezhető (de elszámolható költséget jelentő) kiadások fedezetére szolgál. A tartalék 
képzése jelen kiírásban kötelező. 
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A tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át. 

A tartalék a kedvezményezett írásban benyújtott kérelme alapján, csak a közreműködő 
szervezet előzetes engedélyével használható fel. 

A tartalék felhasználása során is figyelembe kell venni, az útmutatóban részletezett 
korlátokat, a költségvetés belső arányaira vonatkozó szabályokat. 

A tartalék összegét nem kell a projekt tevékenységeire külön-külön megtervezni, azt egy 
összegben kell a tervezés során feltüntetni. 

Projekt elszámolható költségeinek összefoglalása 

Költségtípus A projekt elszámolható költségei 
arányában számított %-os korlát 

Projektmenedzsment max. 12% 

Eszközbeszerzés (ERFA átjárhatóság max. 10% 
terhére) 

Egyéb a projekt végrehajtásával max. 10% 
kapcsolatos (általános) költség 

Tartalék max. 1% 

A projekt keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla 
elszámolása nem megengedett. 

Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen útmutató 3. számú mellékletét képező 
ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről dokumentum, a 4. számú 
mellékletét képező ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről dokumentum 
rögzíti. 

C4. Nem elszámolható költségek köre 

A C3. pontban felsoroltakon kívül más költség nem számolható el, továbbá a tervezési 
útmutató mellékletét képező ESZA/ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről 
dokumentumban foglaltak szerinti nem elszámolható költségek, illetve mindazon 
költségek, amelyek nem szerepeinek az ESZA Általános útmutató az elszámolható 
költségekről dokumentumban, ill. ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről 
dokumentumban az elszámolható költségek között, különösen: 

föld, telek, ingatlan vásárlás; 
új épületek építése; 
gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése); 
kamattartozás kiegyenlítés; 
hitel kamat; 
hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; 
visszaigényelhető adók; 
lízing díjak; 
természetbeni hozzájárulás formájában nyújtott önerő; 
deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; 
pénzügyi, finanszírozási tranzakciókan realizált árfolyamveszteség; 

• jutaiékek és osztalék, profit kifizetés; 
épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; 
levonható ÁFA; 
bírságok, kötbérek és perköltségek; 
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a Kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához 
kapcsolódóan felmerült költség; 
valamint jelen Útmutató és a pályázati útmutató pontjaiban külön nevesített, nem 
elszámolható költségek. 

CS. Illeszkedés! előirás 

A TÁMOP-3.4.1./B projektek részére a TÁMOP-3.1.1. "Fejlesztés koordináció (21. Századi 
közoktatás)" kiemeit projekt a migráció és a multikulturális nevelés témájában K+F 
tevékenység eredményeként létrejövő tudáshátteret biztosít. A kiemeit projekt kulturális 
sokszínűséget biztosító eleme a migráns hátterű tanulók oktatása és a multikulturális 
oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása. 

C&. Projekt Iparági korlátozása 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

C7. Projekt területi korlátozása 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

CS. A projekt megkezdése 

A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre meg kezdhető. 

CS.l. Megkezdettség 

Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. 

A projekt megkezdésének minősül: 
a. Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló beruházás (beleértve az 

eszközbeszerzésre irányuló beruházást is) megkezdése időpontjának - jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában a beruházással összefüggő első kivitelezői szerződés 
megkötésének időpontját vagy a beruházással összefüggésben felmerült első 
eszközbeszerzés megrendelésére vonatkozó visszaigazolás megérkezésének dátumát 
kell tekinteni 

b. Immateriális javak esetében az írásbeli megrendelés napja, ahol az árajánlat aláírással 
történő elfogadása is megrendelésnek minősül, 

c. Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, 
tanúsíttatás, stb.) a megvalásításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A 
pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. 

d. A Kbt. második rész XII. fejezet (108. §-110. §) szerinti keret-megállapodásos eljárás 
esetén az eljárás második szakaszának eredményeként kötött szerződés létrejöttének 
napja. 

Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják 
meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő 
tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. 
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A projekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó záró kifizetési 
igényléstészáró beszámolót legkésöbb a C9. pontban jelzett határidőig be kell nyújtani. 

A projekt előkészítésével összefüggö tevékenységek megkezdése, illetve a projekt 
megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség 
- haszon elemzés, szükséglet felmérés, stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. (Az 
előkészítés költségeivel kapcsolatos további információkat a C3. pont tartalmazza.) 

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatási szerzödésben rögzített megvalósítási 
idöszak kezdő időpontjától számított tizenkét hónapon belül a projekt megvalósítását a 
4/2011 (I. 28) Kormányrendelet 35. § a) pontja szerint nem kezdi meg, a támogató 
jogosult elállni a támogatási szerzödéstöl. 

C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának 
végső határideje 

A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha a támogatási 
szerzödésben meghatározottak szerint teljesült a pályázati felhívásban és útmutatóban 
meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a 
projekt utolsó tevékenységének fizikai teljesítésének napja minősül. 

A projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerzödésben 
meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás során keletkezett számlák 
kiegyenlítése megtörtént. 

A Támogatási Szerzödésben meghatározott határidőig záró kifizetési igénylést és zaró 
beszámolót kell benyújtani. A záró kifizetési igénylés és beszámoló keretében a pályázó 
köteles véglegesen elszámofni a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült 
költségekkel, továbbá be kell számolnia a Támogatási Szerzödésben, vállaltak 
teljesítéséről, az utolsó jelentésben lefedett időszakban, valamint az egész projekt 
megvalósítása során. 

A projektet a Támogatási Szerzödés megkötését követő 2 hónapon belül meg kell kezdeni. 
A projekt fizikai megvalósitását a pályázó annak megkezdésétől számítva 
maximum 24 hónapra tervezheti. 

A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák kifizetése a 
Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő 
maximum 60. nap (a projekt kezdéstöf számított maximum 26 hónap). 

A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámelását tartalmazó záró projekt 
beszámoló benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését és a 
megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítését (projekt megvalósításának 
befejezését) követő 30. nap (a projekt kezdéstöf számított maximum 27. hónap). 

Cl O. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség 

A projekt, illetve a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a 
támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerzödésben meghatározottak 
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szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a 
költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra 
került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését igazoló és 
alátámasztó kifizetési igénylését, és beszámolóját, elszámelását a támogató jóváhagyta és 
a támogatás folyósítása megtörtént. 

A projekt gazdának/kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy megfelel a 4/2011 (1.28.) 
Korm. rendelet 80.§-ban foglalt rendelkezéseinek, azaz a projekt befejezésétől számított 5 
évig, KKV-k esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a 
projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (l) bekezdésében 
foglaltaknak. 

Amennyiben a projektgazda partnereket (támogatásban részesülö/támogatásban nem 
részesülő) is bevon a projekt megvalósításába, abban az esetben felelős azok 
tevékenységéért és továbbra is biztosítania kell a megvalósítás és fenntartás előírásoknak 
megfelelő lebonyolítását, különös figyelemmel a Korm. rendelet 23.§-ában foglaltakra is.A 
KSZ a fenntartási idöszakra vállalt indikátorok teljesülését a fenntartási időszakban 
ellenőrzi. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, 
szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 3 évig fenntartja. 

A támogatási szerzödésben a projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása 
írható elő. 
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés 
elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve 
a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, 
adható bére, illetve terhelhető meg. 

Amennyiben a Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, valamint a 
kötelezettségekhez kapcsolódó indikátorok megvalósulásáról szóló záró projekt fenntartási 
jelentését a KSZ jóváhagyta, a projekt lezártnak tekinthető. 

A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell 
nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig meg kell őriznie. 

Amennyiben a pályázó a Projekt adatlap "Számszerűsíthető eredmények" pontjában a 
projektzárást követően elérendő célokat jelöl meg (hatásindikátor), akkor azokat az ott 
leírtak szerint teljesítenie kell. 

Felhívjuk a figyelmet, amennyiben a pályázati adatlapon a Horizontális szempontoknál a 
projekt fenntartás végén tervezett adatokat szerepeltet, akkor azt teljesítenie kell. 

Cll. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban 

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati 
útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Nem nyújtható 
támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai 
korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai 
irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a 
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pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a 
hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. 
Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem 
részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes 
pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik 
pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más 
támogatással nem kombinálható. 

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a 
támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja 
felhasználni. 

Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. 
Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a pályázónak nem 
tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szem pontoknak. 

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK 

Dl. Támogatás formája 

Vissza nem térítendő támogatás. 

D2. Támogatás mértéke 

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 

D3. Támogatás összege 

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10 millió Ft, de 
legfeljebb 45 millió Ft lehet. 

D4. Az önrész összetétele 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

DS. Egyéb pénzügyi eszközök 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

D6. Biztositékok köre 

Biztosítéknyújtás tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Karm. rendelet 33. §-ban foglaltak 
szerint kell eljárni. 

A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint 

a) bankgarancia, 
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b) ingatlan jelzálog, vagyont terhelő zálogjog kikötése, 

c) vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet 
vezetőjének, vagy tulajdonosának kezességvállalása, vagy 

d) garanciaszervezet által vállalt kezesség 

lehet. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4/2011. (I. 28.) Karm. rendelet 33. § (5) bekezdése alapján 
a támogatási összeg - ideértve az előleget is - első folyósítása csak akkor engedélyezhető, 
ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak. 

Nem köteles biztosítékot nyújtani az a pályázó, aki, vagy akinek a projektje a 4/2011. (1. 
28.) Kormányrendelet 33. § (8) bekezdésében meghatározott kitételek valamelyikének 
megfelel. 

D 7. Előleg igénylése 

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a 4/2011. (I. 28) Karm. rendeletben előírt 
biztosítékok nyújtása mellett- minden kedvezményezett a támogatott tevékenység 
elindításához és likviditásának biztosításához, a támogatási szerződés megkötésekor, 
vagy azt követően, a megítélt támogatás maximum 25%-ának megfelelő, de legfeljebb 
11,25 millió forint előlegre jogosult. 
Az előleg igénylésének pontos feltételeit a Pályázati Útmutató F4.8.1 pontja tartalmazza 

DS. Egyéb feltételek 

A 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatálya alá nem tartozó, jövedelemtermelőnek nem 
minősülő projektek esetében, a projekttel összefüggésben, az értékesítésből, 
szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből, a megvalósítás 
időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját 
is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségei, illetve a 
megítélt támogatás összegét. 
Bevételnek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen 
a kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a működési 
kiadássa l). 
Bevételként legkésőbb a fizikai befejezésig számlázott bevételeket kell figyelembe venni. 
A bevétel összegét legkésőbb a projekt befejezésekor -a záró kifizetéssel egyidejűleg
szükséges levonni a kedvezményezettnek járó támogatás összegéből. 
A fenntartási időszak alatt keletkezett bevételek nem kerülnek vizsgálatra, illetőleg 
levonásra, kivéve, ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik. 

A lehetséges bevételek körét a pályázati felhívás tartalmazza. 

Nem tartozik a bevételek közé: 
a kockázatitőke- és hitelalapok, a garanciaalapok és a lízing keretében keletkezett 
bevétel, 
kötbér, 
támogatási előlegen realizált látra szóló kamat, 
a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a 
dokumentáció ellenértéke megfelel a Kbt. 54. § (5) bekezdésében leírtaknak). 
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A fenti, nem bevételnek minősülő összegeket a projekt tevékenységével összefüggésben 
kell felhasználni, amelyről a kitizetési kérelem formanyomtatvány nyilatkozati részében 
számol be a Kedvezményezett. 
A bevételekre vonatkozóan részletes szabályozást az ESZA Általános útmutató az 
elszámolható költségekről dokumentum 3.1.3 pontja tartalmaz. 

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikk szerint a jövedelemtermelő projektekre fordítható 
elszámolható költség nem haladhatja meg a beruházásból egy adott referenciaidőszak 
során származó nettóbevétel jelenértékével csökkentett, jelenértéken számított beruházási 
költséget. Ez alapján szükséges kiszámítani a támogatási összeg felső korlátját. A rendelet 
értelmében jövedelemtermelő projekt "bármely, olyan infrastrukturális beruházást 
magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő 
díjakkal jár, vagy föld vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más 
ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást magában foglaló művelet". 
Nem minősül jövedelemtermel őnek: 

a bevételt nem termelő projekt; 
olyan projekt, amelynek bevételei nem fedezik teljesen a működési költségeket; 

azon projektek, amelyekre az állami támogatásokról szóló szabályok vonatkoznak. 

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési 
kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) 44. § (3) 
bekezdése alapján, ha a Projekt Adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag 
CD/DVD-n nyújtották be és a CD/DVD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt 
nyilatkozat hiányzik, vagy a cégszerűen aláírt nyilatkozattal a CD/DVD nem került 
benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak, amelyről a borítékon szereplő feladót 
értesíteni kell. 

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 

l. Befogadási és jogosultság i kritériumok 
2. Egyéb követelmények 

3. Tartalmi értékelési kritériumok 

1. Befogadási és jogosultsági kritériumok 

l. 

projekt adatlapot a pályázati útmutatói 
2. pontjában meghatározott formában 
alakjának és formátumána 
egváltoztatása nélkül) nyújtották be. 

pályázat a benyújtási határidőn belüli 
erült benyújtásra. 

Megjegyzés a ,, ,,,,:,u,•: " 
sze,Í!\p,ontho~ :: r;;' '' 

Pályázati útmutató F2 pontja 

Benyújtásnak az a nap minősül, 
amikor a postai bélyegző sze ri nt 
a pályázatot ajánlott 
küldeményként postára adták. 
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UU,', , ,UT: U,':, ' Megjegyzés a 
KritétiiJ~ok szempontl)~z 

3. Az igényelt támogatás összege nem 
haladja meg a maximálisan igényelhető 
ámogatási összeget, és eléri a Projekt adatlap 2. 7 pontja minimálisan igényelhető támogatást, és 

az igényelt támogatási arány nem 
haladja meg a kiírásban megjelöl 
maximális támogatási intenzitást. 

fo. támogatást igénylő Projekt adatlap 3. pontja 
főkedvezményezett és konzorcium i Nem önálló gazdálkodású 

4. 
agok) a pályázati felhívásban 

r-.eghatározott lehetséges pályázói körbe 
pályázó esetén az adatlap 3.25. 

artozik: a pályázó jogi formája a pontja is! 

K!tmutató Bl pontjának megfelelő. 
fő. Konzorcium tagjai (főpályázó é! 
konzorcium i tagok) 
~evizajogszabályok alapján 
~elföldinek minősülő, a Közép- Projekt adatlap 3.20. pontja 

5. r-.agyarországi régióban székhellyel 
~agy külföldi székhelyű nevelési é 
~özoktatási intézmény esetén 
elephellyel rendelkező intézmények, 
~zervezetek. 

• 

~z adatlapot tartalmazó CD benyújtásra 

6. 
~erült. A pályázati kiírás részét képező, 

Pályázati útmutató FS pontja. ~;nyomtatott és cégszerüen aláírt, a 
pályázatra vonatkozó nyilatkoza 
~enyújtásra kerü It. 

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, akkor a 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdése alapján a közreműködő szervezet a 
támogatást igénylő egyidejű tájékoztatása mellett, az indekek megjelölésével, a 
projektjavaslat beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül 
elutasítja a projektjavaslatot. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy elutasítás esetén a benyújtási határidőn belül a 
pályázat ismételt benyújtásának nincs akadálya. 

2. Egyéb követelmények 

',,'~· SZE!nlP<!R~~;·:•':' ' M~gJegyzéS'a !izE!.mP(!i'itfi~~, 

Az adatlap minden kötelezően kitöltendő 
Projekt adatlap (Pályázati 

l. útmutató F.9 pont l. és 2. sz. 
észe ki van töltve. melléklet) 

2. A pályázatot magyar nyelven, az előírt 
Projekt adatlap (Pályázati 
útmutató F.9 pont l. és 2. sz. 

projekt adatlapon nyújtották be. melléklet) 

3. pályázatot az arra jogosult szerveze Fontos! Csatolt dokumentumok 
ryújtotta be: A támogatást igénylé alapján (pl. alapító okirat, 
fnegfelel a B2-B6. pontbar cégkivonat stb.) 
fneghatározott feltételeknek 

~. ~onzorcium összetétele megfelel a 
~tmutató B.l pontjában meghatározot 

Projekt adatlap 3.20. pontja 

32 



Szempontok · Megjegyzés a szemponthoz 
eitételeknek 

5. Projekt megvalósításának időtartama a Projekt adatlap 2.3., 2.4., 2.5. 
pályázati felhívásban megadot pontja 
dőintervallum maximumán belül van. 

~- f. csatolt részletes költségvetési tábla és Projekt adatlap 5.5.1. pontja, 
~ szöveges indoklás a projekt adatlappal l. számú melléklete: Részletes 
psszhangban van. költségvetési tábla 

7. A részletes költségvetési tábla é Projekt adatlap 5.5.1. pontja, 
szöveges indoklás eredeti formátumá l. számú melléklete: Részletes 
nem változtatták meg. költségvetési tábla 

~- A pályázati útmutatóban, a Útmutató C. 3. pontja, 
öltségvetésre előírt belső korlátoka Projekt adatlap 5.5.1. pontja, 

betartották. 
l. szám ú melléklete: Részletes 
költségvetési tábla 

~- A Pályázó az esélyegyenlőségi Projekt Adatlap 7. pontja 
szempontok részében a kötelezően 
eljesítendő intézkedéseket vállalta. . 

10. A Pályázó a környezeti Projekt Adatlap 8. pontja 
enntarthatóság szem ponto~ 
észében a kötelezően teljesitende 
ntézkedéseket vállalta 

11. A pályázó a környezeti fenntarthatóság Projekt adatlap 8. pontja 
zempontok részében maximum E 
zempontot megjelölt közte a kötelezően 
eljesítendőt is. 

A pályázati útmutató FS pontjában Pályázati útmutató FS Pont 

12. elsorolt, kötelezően benyújtandó 
~okumentumokat elektronikusan csatolta 
~ pályázó. 

Amennyiben az ellenőrzés során a KSZ megállapítja, hogy a támogatást igénylő által 
benyújtott pályázat nem felel meg a felhívásban meghatározott egyéb követelményeknek, 
vagy a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható az adott 
szempont teljesítése, az F4.3 pontban leírt módon egyszeri alkalommal hiánypótlásra 
van lehetőség. 

3. Tartalmi értékelési kritériumok 

·~~~~~~!é~~~mJ;Ont 
1 A pályázó környezetének értékelése 

1.1 l A pályázó vagy konzorcium i partner 
iskolájába befogadó állomáson lakó 
tanuló jár. 
igen- 2 pont 

nem- O pont 

2 A pályázó szervezet(ek) értékelése 

~'~~miiii!iCI~ ·;~~ !A<tátlap 
adható pontszámri 

2 

2 

adatlap 
4., 5. pont 

81 adatlap S.pont 
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2.1 

2.2 

2.3 

3 

3.1 

3.2 

4 

4.1 

4.2 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

A partnerek részvétele és reális 2 

l 

munkamegosztás a partnerek között, a 
cselekvési terv megvalósíthatósága 

A konzorciumban lévő közoktatási 4 
intézmény(ek)ben lévő migráns hátterű 
gyermekek, tanu Iók száma. 
9 fő felett - 4 pont 

9-4 fő - 3 pont 

3-1 fő- 2 pont 

O fő esetén O pont 

Amennyiben nem közoktatási intézmény 2 
a főpályázó akkor megfelelő szakmai 
tudás, tapasztalat. 

Szakmai-műszaki értékelés 10 adatlap S.pont 

A projekt eredményeit objektív módon 5 
mérni képes indikátorok alkalmazása, 
különös tekintettel a horizontális 
szempontok érvényesülésére. 

Kizárólag támogatható tevékenységek 5 
szerepeinek a tervezett tevékenységek 
között 

Erőforrások 6 adatlap S.pont 

Releváns korábbi tapasztalat, tudás, 3 
készségek és képesítés megléte a 
szakértők részéről 

A pályázó és partnereinek erőforrásai 3 
(emberi erőforrások és eszközök) 

Pénzügyi értékelés 20 adatlap S.pont 

Részletes és indokolt költségvetési terv 5 

Költséghatékonyság szempontja szerint 5 
került kidolgozásra 

Az egyes tevékenységek költségei a 5 
piaci áraknak megfelelően tervezettek 

A pályázó által benyújtott költségvetés 5 
összhangban van a vállalt szakmai 
feladatokkal 

Pályázat értékelése 40 adatlap S.pont 

A pályázat szerkezetének egységessége 4 
(tevékenységek összhangja) 

A program megvalósíthatósága 8 

- az ütemezés realitása 
- szakmai veszélyforrások felmérése 

és azok kezelésére tett javaslatok 

A pályázat szakmai koncepciója lefedi a 2 
kötelező tevékenységek összességét 
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Nem fedi le: O pont 
Lefed i: 2 pont 

6.4 Szakmai koncepció reagál az adott 6 
terület szükségleteire 

6.5 Célok, tevékenységek koherenciája 4 

6.6 Választható, bírálatnál előnyt jelentő 8 
kapcsolódó tevékenységek, 
szolgáltatások. . Minimum 4 választható tevékenység 

esetén: 8 pont . 3 választható tevékenység esetén: 6 
pont . 2 választható tevékenység esetén: 4 
pont . l választható tevékenység esetén: 2 
pont . Nincs választható tevékenység: o 
pont 

6.7 A szülő, a tanuló, az iskolai és migráns 4 
hátterű tanulókkal foglalkozó támogató 
rendszer együttműködése mennyire 
intenzíven jelenik meg a pályázatban 

6.8 Beazonosított-e a célcsoport 4 

7 Fenntarthatósági és horizontális 10 adatlap 6., 7. és 
szempontok értékelése: 8. pont 

7.1 Esélyegyenlőség 4 
szempontjainak érvényesítése 
(Minimum egy pont elérése kötelező!) 

7.2 Környezeti fenntarthatóság 4 
szempontjainak érvényesítése 
(Minimum egy pont elérése kötelező!) 

7.3 Fenntarthatóság és esetleges 2 
multiplikáló hatások 

8 Referenciák 4 Adatlap 4. pont 

8.1 Főpályázó és a konzorciumi partnerek a 4 
migráns hátterű gyermekek 
oktatásában-nevelésben releváns 
tapasztalattal rendelkeznek (migráns 
témában támogatott projekttel 
rendelkezik) 

ÖSSZESEN 100 

A 7. pontban elérhető maximális pontszám 10 pont, melyen belül az esélyegyenlőség, 
környezeti fenntarthatóság vonatkozásában 4-4 pont szerezhető, továbbá 2 pont jár 
multiplikáló hatás esetén. Az esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági szempontok 
vonatkozásában minimum 1-1 pontot el kell érni. 
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Esélyegyenlőségi és környezeti szempontok esetén a kötelezően vállalandó 2 szempont 
vonatkozásában nem jár pont. Minden további szempont vállalásáért 1-1 pont jár. 

Esélyegyenlőségi és környezeti szempontok esetén a kötelezően vállalandó 2 szempont 
vonatkozásában nem jár pont. Minden további szempont vállalásáért 1-1 pont jár. 

További 2 pont ítélhető meg a multiplikáló hatás vonatkozásában. 

Amennyiben az 3.2. pontban a pályázó nem maximális pontszámot ér el, a 
költségvetés csökkentésére kell javaslatot tenni a nem támogatható 
tevékenységek költségével. 

Amennyiben a 6.3 pontban a pályázó nem éri el a 2 pontot, a Döntés-előkészítő 
bizottságnak a pályázat elutasítására kell javaslatot tenni. 

A tartalmi értékelés során hiánypótlásnak helye nincs, de a Döntés-előkészítő Bizottság 
tisztázó kérdéseket tehet fel a projektjavaslattal kapcsolatban. 

Nem támogathaték azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján 
a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot. A 60 pont elérése 
nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! 

El. Manitoring mutatók 

Mutató neve Típus Mérték- Bázisérték Minimálisan Célértéke M utat ó forrása 

(kimenet/ egység elvárt elérésének (az adott 

eredmény) célérték időpontja indikátor 
teljesítését 

igazolja) 

Akkreditált Kimenet Db o 3 A projekt Tanúsít-
képzéseken fizikai ványok 
tanúsítványt befejez é-
szerzett sén ek 
pedagógusok időpontja 
száma 

A nevelési Kimenet Db o 5 A projekt Jelenléti ív 
programokban fizikai 
szerepi ő befejezé-
tevékenységeket sén ek 
támogató időpontja 
szolgáltatások/te 
vékenységek 
megszervezése, 
lebonyolítása 

A projektbe Eredmény fő o 3 A projekt KIR statisztika 
bevont fizikai 
interkulturális befejezé-
program, vagy sén ek 
egyéb magyar időpontja 
nyelvi kulturális 
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program alapján 
tanuló migráns 
hátterű 
gyerekek/tanufók 
száma 

Kérjük, hogy a projekt adatlap számszerűsíthető eredmények pontjában a fenti 
táblázatban megjelenő mutatókat szerepeltesse. 

Manitoring mutatók magyarázata 
Akkreditált képzéseken tanúsítványt szerzett pedagógusok száma: azon 
pedagógusok száma akik a projekt keretében a projekthez kapcsolódó képzésen 
résztvettek és tanúsítványt szereztek. 
A nevelési programokban szereplő tevékenységeket támogató 
szolgáltatások/tevékenységek megszervezése, lebonyolítása: azon tevékenységek, 
programok, szolgáltatások száma, amelyeket C.l. pont III. tevékenységcsoportban 
rögzítettek keretében valósítottak meg. 
A projektbe bevont interkulturális program, vagy egyéb magyar nyelvi, kulturális 
program alapján tanuló migráns hátterű gyerekek/tanulók száma, a program 
jellemzőinek megjelölésével: Azon migráns hátterű gyerekek/tanufók száma akik a 
projekt keretében részt vesznek a támogatott interkulturális programokban vagy egyéb 
magyar nyelvi, kulturális program alapján tanulnak. 

Amennyiben a mutató mellett minimálisan elvárt célérték is jelölve van, akkor pályázat 
csak abban az esetben támogatható, ha a minimálisan elvárt érték teljesítését vállalni 
tudja. Ha nincs minimálisan elvárt célérték jelölve, akkor ilyen feltétel nem áll fent. 
Pályázatában meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük, 
ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a 
pályázatban bemutatott ütemtervvel, valamint a pályázat költségvetéséveL 
A program keretében bevont személyekről legalább az alábbiak szerint szükséges adatot 
gyűjteni és a Támogató részére aggregált formában az alábbi bontásban beszámolni: nem, 
életkor, iskolai végzettség, régió (beleértve hátrányos helyzetű kistérség), hátrányos 
helyzet, megcélzott és megszerzett képesítés. 

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/20 ll. 
(1.28.) Korm. rendelet szabályozza. 

Fl. A pályázati klirás felfüggesztése és megszüntetése 

Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik. 

F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
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Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem 
kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen 
kiírásban a kitöltött dokumentumok F8 pontban megadott formátumban történő CD-re 
máselását jelenti. 

A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá 
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz 
tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban 
feltüntetett módon aláírva kell benyújtani. 

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt 
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD 
lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt 
nyilatkozattal együtt három példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként 
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 
szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kódszám:TAMOP-3.4.1.B-11 
Közreműködő Szervezet: 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft {ESZA Nonprofit Kft.) 
1385 Budapest, Postafiók 818. 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft {ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45 . .,C" 
épület címzést kell feltüntetni. 

Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát 
(TÁMOP-3.4.1.6-11), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, 
illetve győzödjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 

A pályázati kiírással 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu 
telefonszámon kapható. 

kapcsolatos további dokumentumok az 
honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az 

e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján 
az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig 
biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű 
határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül 
tájékoztatást kapjanak. 

A pályázatok benyújtása 2012. április 23-tól 2012. május 23-ig lehetséges. A pályázatok 
benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. 

Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban 
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti 
az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül 
hiánypótlásnak. 
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F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 

A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs 
lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy: 

A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a Projekt adatlap lapjain, ill. jelen 
útmutatóban meghatározott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. 
A projekt adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a pályázat 
feldolgozására nincs lehetőség! 
A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt 
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt 
adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a projekt adatlap 
megfelelő helyén a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést bevezetni. 

A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a nyilatkozatot a hivatalos képviselő által 
(aláírási címpéldánnyal megegyező módon) aláírni. 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai 
esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék 
figyelemmel a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! 
A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon 
megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 

F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) 

Az NFÜ keretében működő Humán Erőforrás Prograrnek Irányító Hatósága a 
pályázatkezelési feladatokra Közreműködő Szervezetet vesz igénybe, aki az eljárásrendben 
szabályozott kérdésekben a Humán Erőforrás Prograrnek Irányító Hatósága felhatalmazása 
alapján jár el. Jelen pályázati konstrukció esetében a pályázatok döntés-előkészítését, a 
szerződéskötését, a finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését az ESZA Nonprofit 
Kft. végzi. 

Iktatás, Pótlás 

A KSZ iktatja a pályázatot. 
Az iktatás során a következő, a projektgazda és a projekt azonosításához, valamint a 
kapcsolattartáshoz szükséges alapadatok rögzítésére kerül sor: 
a) a projektgazda neve, 
b) a projektgazda adószáma, 
c) a projektgazda címe, 
d) a projektgazda elérhetőségei, e-mail címe 
e) a projekt megnevezése, 
f) a benyújtás dátuma, 
g) a beérkezés dátuma, 

h) az iktatás dátuma, 
i) ragszám. 
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Ha a küldemény sérülten érkezik (törött vagy nem olvasható adathordozó) és a pályázati 
anyagok emiatt hiányosak, a pályázót legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével fel kell hívni 
a sérült részek pótlására. Ha a pályázat beadási határidejéig kevesebb, mint 8 nap van 
hátra, a határidő megadásakor ezt figyelembe kell venni. Az iktatást a pótlás időtartamára 
fel kell függeszteni. Ha a projektgazda nem pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és 
emiatt a pályázat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a pályázat 
további elbírálására nem kerül sor, erről a pályázót a KSZ a befogadásról történő 
értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti. 

Sérülten érkezett küldemény esetén a pályázat benyújtásának időpontja a küldemény 
postára adásának napja, beérkezésének időpontja a pótolt részek beérkezése napja. Ha az 
elbírálás nem folyamatos, a pótolt részek benyújtásának határideje a felhívásban 
meghatározott benyújtási határidő. 
Ha a Projekt adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD-n nyújtották 
be és a CD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, vagy a 
cégszerűen aláírt nyilatkozattal a CD nem került benyújtásra, a küldemény nem minősül 
pályázatnak, amelyről a borítékon szereplő feladót értesíteni kell 

F4.1. Befogadás 

A beérkezést követően a KSZ megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e az E pont 1. 
alpontjában meghatározott kritériumoknak: 

l. 

j2. 

13. 

~· 

15. 

16. 

lA projekt adatlapot a pályázati útmutató F2. pontjában meghatározott formában 
l< alakjának és formátumának megváltoztatása nélkül) nyújtották be. 

jA pályázat a be nyújtási határidőn belül került benyújtásra. 

~
z igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási 
sszeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány 
em haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. 

jA támogatást igénylő (főkedvezményezett és konzorcium! tagok) a pályázati felhívásban 

!

meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik: a pályázó jogi formája az útmutató Bl 
pontjának megfelelő. 

~ 
Konzorcium tagjai (főpályázó és konzorciumi tagok) devizajogszabályok alapján 

elföldinek minősülő, konvergencia régióban székhellyel vagy külföldi székhelyű 
evelési és közoktatási intézmény esetén telephellyel rendelkező intézmények, 
zervezetek. 

lAz adatlapot tartalmazó CD benyújtásra került. A pályázati kiírás részét képező, 
!kinyomtatott és cégszerűen aláírt, a pályázatra vonatkozó nyilatkozat benyújtásra került. 

40 



Ha a projektjavaslat a fenti feltételeknek nem felel meg, a KSZ folyamatos és szakaszos 
elbírálás esetén is, hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a projektjavaslatot, és erről, az 
indokok megjelölésével, a pályázat beérkezésétől számított 15 napon belül, levélben 
tájékoztatja a pályázót. 

Befogadási és jogosultság i kritériumok vonatkozásában hiánypótlásra lehetőség nincs. 

Jelen pályázati konstrukcióban a projektjavaslat elutasítása esetén a benyújtási határidön 
belül lehetőség van új pályázat benyújtására. 

Ha a pályázat megfelel a felhívásban meghatározott befogadási és jogosultsági 
kritériumoknak, a közreműködö szervezet azt befogadja, és az NFÜ által meghatározott 
módon tartalmilag értékeli. A befogadásról folyamatos és szakaszos elbírálás esetén is, a 
közreműködö szervezet a pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül írásban 
tájékoztatja a pályázót a projektjavaslat befogadásáról (befogadó nyilatkozat). 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befogadás kizárólag a befogadási feltételeknek való 
megfelelést jelenti, de nem jelenti a támogatás megítélését. 

Ha a beérkező projektjavaslatok száma jelentösen meghaladja a tervezettet, a 
befogadásról szóló értesítésre meghatározott határidőt az NFÜ egy alkalommal 
meghosszabbíthatja. 

F4.2. Egyéb követelmények vizsgálata 

Amennyiben a fentiekben ("Befogadás") felsorolt feltételek adott pályázat vonatkozásában 
maradéktalanul teljesülnek, vizsgálatra kerül a pályázó és a pályázat jelen útmutatóban 
meghatározott egyéb követelményeinek való megfelelése. Ez annak az ellenőrzését jelenti, 
hogy a pályázó/projekt megfelel-e a Pályázati Útmutató A, B, C., D. és E. pontjai szerinti 
követelményeknek. 
Amennyiben a fentiekben ("egyéb követelmények vizsgálata") felsorolt feltételek adott 
pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a közreműködö szervezet elvégzi a 
pályázat tartalmi értékelését. 

F4.3. Hiánypótlás rendje 

Ha a befogadást követően a támogatást igénylő által benyújtott pályázat nem felel meg, 
vagy nem állapítható meg egyértelműen, hogy megfelel-e a felhívásban meghatározott 
egyéb követelményeknek, akkor az ESZA Nonprofit Kft. a pályázót kizárólag írásban, 
egyszeri alkalommal megfelelő, de legalább 5, de legfeljebb 15 naptári napos határidő 
kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 24. § (l) 
bekezdésében szabályozottak szerint. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő 
maximum 15 naptári nap, melynek meghosszabbítására nincsen lehetőség. 
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos 
támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell értékelésre, illetve döntés
előkészítésre terjeszteni. 

Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a pályázó nem, vagy nem teljeskörűen 
teljesíti, a hiánypótlást az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni. 
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Az elmulasztott határidő vonatkozásában igazolásnak nincs helye a 4/2011. (I. 28.) 
korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján. 

Ha az E. pont 2. számú táblázatának 5. pontjában szereplö kritérium hiánypótlást 
követően nem teljesül, vagy a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be és az 
E. pont 2. számú táblázatának 5. pontjában szereplö kritériumra vonatkozó adat hiányzik, 
úgy a Döntés-előkészítő Bizottság, a tartalmi értékelés mellözésével, a pályázat 
elutasítására tesz javaslatot. 

A pályázó az elutasítás részletes okait tartalmazó levélben értesül jogosulatlanságáróL 

F4.4. Tartalmi értékelés 

A pályázat tartalmi értékelés annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplö 
információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. 
A tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat az E. fejezet tartalmazza. 
Az értékelés pontozáson alapul. 
A közrem űködö szervezet a befogadott projekteket az objektív és számszerűsíthető 
tartalmi értékelési kritériumok alapján sorrendbe rendezi, jelzi a további szempontokra 
vonatkozó szakmai javaslatát és összegző lapokkal a döntés-előkészítő bizottság elé 
terjeszti. 
Nem támogathaták azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján 
a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot. A 60 pont elérése nem 
jelenti automatikusan a támogatás megítélését! 

F4.5. Bírálat 

A Humán Erőforrás Prograrnek Irányító Hatósága a befogadott projektjavaslatok elbírálása 
érdekében döntés-előkészítő bizottságet hoz létre. 

A támogatandó pályázatok az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a 
minimális támogatási ponthatárt elérő vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása 
alapján kerülnek kiválasztásra a rendelkezésre álló keret erejéig. 

A döntés-előkészítő bizottság minden előzetes projektjavaslatról összegző lapot tölt ki, 
amely tartalmazza 
a) a pályázó és a projektjavaslat azonosításához szükséges adatokat, 
b) a projektkiválasztási szempontok szerinti szöveges értékelést, továbbá a pontozást, 
c) indokolással ellátott javaslatot a projektjavaslat változatlan tartalommal történő 
támogatására, csökkentett összköltséggel, illetve feltétellel történő támogatására vagy 
elutasítására, 
d) támogatási javaslat esetén a támogatást igénylő által teljesítendő előfeltételek 
meghatározását. 

A döntés-előkészítő bizottság döntési javaslatot tesz 
a) a projektjavaslat támogatására, 
b) a projektjavaslat feltételekkel vagy csökkentett összköltséggel történő támogatására, 
vagy 
c) a projektjavaslat elutasítására. 
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Amennyiben a döntési javaslathoz nem áll rendelkezésre elégséges információ, a döntés
előkészítő bizottság tagjai több, mint felének egyező szavazatával tisztázó kérdés vagy 
helyszíni szemle formájában további információt kérhet a pályázótóL 

F4.6. Döntés 

A döntés-előkészítő bizottság döntési javaslata a Humán Erőforrás Prograrnek Irányító 
Hatósága vezetőjéhez kerül döntésre. 

A döntésről a KSZ, a döntés meghozatalától számított 15 napon belül, írásban tájékoztatja 
a pályázót. KSZ -nek a döntésről sz ól ó tájékoztatása tartalmazza a projektjavaslat 
elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő 
támogatása esetén a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját. Támogatás esetén az 
értesítéssei együtt megküldésre kerül a Támogatási Szerződés és a szerződéskötéshez 
szükséges dokumentumok listája. 
A döntésről történő tájékoztatást követően a pályázók a döntési javaslat pályázatukra 
vonatkozó részét megtekinthetik. 
Az NFÜ a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát, a 
döntés időpontját az év és a hónap megjelölésével nyilvánosságra hozza. 

F4.7. A Támogatási Szerzódés megkötésének feltételei 

A szerződést a kedvezményezett támogatói döntésről szóló értesítésének kézhezvételétől 
számított legfeljebb 30 napon belül meg kell kötni. 

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett köteles benyújtani a B6. 
pontban meghatározott dokumentumokat, továbbá: 
a) a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek - a költségvetési szerv, a 
helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyház, a felsőoktatási intézmény, a 
közalapítvány és a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság 
kivételével - bank által igazolt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által 
hitelesített aláírásmintáját, 
b) a kedvezményezett - a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a kisebbségi 
önkormányzat, az egyház, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány, és a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével - alapító (létesítő) okiratát, 
vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát, 
c) a saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat, és 
d) előleg igénybevétele esetén a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla 
rendelkezésre állásáról szóló igazolást, amennyiben a támogatási szerződés megkötésével 
egyidejűleg igényli az előleget. 
e) a döntés-előkészítő bizottság által meghatározott, a támogatást igénylő által 
teljesítendő előfeltételek teljesítésülését igazoló dokumentumot. 

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok és igazolások, valamint a 
kedvezményezett által aláírt támogatási szerződés megküldésének határideje az értesítés 
kézhezvételtől számított legfeljebb 15 nap. 

A Kbt. hatálya alá tartozó Kedvezményezett részére a támogatási szerződés megkötésének 
feltételeként, a szerződéskötést megelőzően közbeszerzési eljárás lefolytatása is előírható. 
A mennyiben a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok, igazolások 
határidőn belül, hiánytalanul és hibátlanul rendelkezésre állnak, a KSZ azok beérkezésétől 
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számított 10 napon belül az általa aláírt támogatási szerződést a kedvezményezettnek 
megküldi. 
Ha a megküldött dokumentumok hiányosak vagy hibásak, a KSZ a beérkezéstől számított 
10 napon belül, az összes hiány, illetve hiba egyidejű megjelölésével, hiánypótlásra hívja 
fel a kedvezményezettet, annak érdekében, hogy a támogatási szerződés a támogatásról 
szóló értesítés kézhezvételét követő, legkésőbb 60. napon meg lehessen kötni. 
Ha a támogatási szerződés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából a támogatásról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, de a 
kedvezményezett mulasztásának indokelását a KSZ elfogadja, akkor a szerződéskötésre a 
támogatásról szóló értesítést követő legfeljebb 60. napon, legfeljebb 30 napos Új határidőt 
állapíthat meg, feltéve, hogy a kedvezményezett a 60. nap leteltét megelőző 10. napig 
írásban jelezte a KSZ-nek, és megfelelően indokolta azokat az okokat, amelyek miatt nem 
képes a megadott határidőn belül a szerződéskötéshez szükséges feltételeket teljesíteni. 

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok és igazolások bemutatására vonatkozó 
határidő (póthatáridő) elmulasztása esetén a támogatásról szóló döntés érvényét 
veszti. 

F4.7.1.. A Támogatási Szerződés módosítása 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási Szerződés módosítása csak kivételesen indokolt 
esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem 
változtatja meg. 
A Támogatási Szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett kezdeményezheti 
írásban. 
A Kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással 
alátámasztva, a módosítások beálltát megelőzően kell benyújtania. A módosítási kérelem 
tartalma nem lehet ellentétes az értékelés során meghatározott feltételekkeL 

A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Támogató írásban értesíti a 
kedvezményezettet. 

F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási összeg - ideértve az előleget is - első 
folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a D6 pontban meghatározott 
biztosítékok rendelkezésre állnak. 

Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti 
finanszírozással történik. A részletes szabályozást a támogatási szerződés konzorciumi 
megállapodás melléklete tartalmazza. 

A Kedvezményezett a támogatás igénybevételére irányuló kifizetési igénylést - az előleget 
kivéve - az időszakos vagy a záró beszámolóval együttesen nyújtja be. Támogatás 
kizárólag az NFÜ vagy az általa kijelölt KSZ által jóváhagyott beszámolóval elszámolható, 
valós költségek vonatkozásában folyósítható. 

A Kedvezményezett kitizetési igénylése a számlák rögzítését támogató elektronikus 
alkalmazás (számlakitöltő) használatával történik. 

Akifizetési igényléshez a kedvezményezettnek mellékelnie kell: 
a) az eredeti számlák hitelesített másolatát, 
b) a számlák kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok másolatát, és 
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c) az NFÜ által meghatározott formátumú összesítőt. 

A Kedvezményezett a kifizetési igénylésben nyilatkozik arról, hogy a benyújtott kifizetési 
igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken 
alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel. A hitelesítés módját az NFÜ 
határozza meg. 
A Kedvezményezett az eredeti számlán köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát, 
és azt, hogy a számla "támogatás elszámolására benyújtásra került". 

Ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 napon belül 
legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szerepi ő valamennyi hiány, 
illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra és a hiba javítására kell felhívni a 
Kedvezményezettet. Ha a hiány pótlására és a hiba javítására a határidő elteltétől 
számított 7 napon belül nem kerül sor, ez a kifizetési igénylés érintett részének 
elutasítását eredményezi, ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye. 

Ha a megvalósítás nyomon követése, vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem 
merült fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a 
közreműködő szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 
napon belül kifizeti. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén 
a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás az Áht. 13/A.§ (4) bekezdése alapján 
nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve az Áht. 13/A. 
§-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése 
érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon -
visszatartásra kerül. 

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás 
összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kétszázezer forintot. 
Az előző bekezdés nem vonatkozik az első időszakos beszámolóval együtt benyújtott 
kifizetési igénylésre. 

Haladéktalanul fel kell függeszteni a támogatás folyósítását abban az esetben, ha azt 
4/2011 (I.28) Korm. rendelet 62. §,vagy más jogszabály előírja, illetve a támogatói okirat 
kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan 
nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, 
amely a támogatás visszavonását, a támogatási szerződéstől történő elállást teheti 
szükségessé. A felfüggesztés tényéről és annak okáról a KSZ a Kedvezményezettet soron 
kívül tájékoztatja. 

A támogatás folyósítása jelen pályázati felhívás keretében az alábbi formákban történhet 

a. támogatási előleg 
b. a Kedvezményezett és/vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt 

végrehajtásában részt vevő által kifizetett számlák támogatási összegének 
utólagos megtérítése közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára 

c. a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése 
engedményezési szerződés bemutatása esetén az engedményes 
bankszámlájára. Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének 
feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a KSZ rendelkezésére 
álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés KSZ részére történő 
benyújtásáért a Kedvezményezett a felelős. 
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Jelen felhívás keretében nincs lehetőség a közvetlen szállító, illetve a szállító 
engedményese részére történő kifizetésre. 

A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően 
végrehajtani a projektet. Amennyiben a Kedvezményezett nem a feltételeknek 
megfelelően jár el, a támogató jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás 
csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy 
részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra. 

A Kedvezményezett a támogatás fogadására szolgáló bankszámlán jóváírt előleg összegét 
kizárólag a projekt kapcsán felmerült elszámolható költségek pénzügyi teljesítésére 
fordíthatja. Erről a számláról kifizetést teljesíteni kizárólag a projektben részt vevő 
munkavállalók, megbízottak, szállítók, valamint a járulékok/illetékek/adók kapcsán 
releváns hatóságok felé lehetséges. Kivételt ez alól kizárólag az alábbiak képeznek: 

Amennyiben a Kedvezményezett a projekt kapcsán, az előleg folyósítását 
megelőzően - a projekt saját felelősségre történő megkezdése mellett - egyéb -
nem a támogatás fogadására szolgáló - bankszámlájáról teljesített kifizetéseket. Ez 
esetben a projekt elkülönített bankszámláján jóváírt előleg összegéből kizárólag a 
korábban a Kedvezményezett egyéb számláiról megtérített költségekkel azonos 
értékű kifizetést teljesíthet az érintett bankszámlákra. 
Amennyiben a Kedvezményezett jogszabályi előírások következtében bizonyos -
projekt kapcsán elszámolható - költségeinek teljesítése céljából nem használhatja a 
projekt céljára megnyitott bankszámláját. A támogató egyidejű tájékoztatása 
mellett teheti ezt meg. 
Amennyiben a Kedvezményezett több előleget csoportosított át az indokoltnál a 
támogatás fogadására megnyitott és egyéb bankszámlái között, köteles a többletet 
haladéktalanul visszarendezni a támogatás fogadására szolgáló bankszámlaszámra. 
Ellentétes esetben szabálytalansági eljárás kezdeményezése indokolt. 

Az elkülönített bankszámla rendelkezésre állását a Kedvezményezettek legkésőbb az előleg 
igénylését megelőzően kötelesek igazolni, amennyiben a TSZ kötést követően, annak 
napjától elkülönülő, időpontban igényli az e/ő/eget. 

Az Áht. 13/A § (l) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a Kedvezményett(ek) a 
támogatási összeget kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyre a támogató juttatta 
azt, vagyis kizárólagosan a pályázati útmutatóban előírt célok megvalósításához. 

Időszakos kifizetés kizárólag - a projekt fizikai előrehaladását bemutató - időszakos 
beszámoló benyújtásával együtt igényelhető. Az időszakos beszámoló teszi lehetövé annak 
ellenőrzését, hogy a Kedvezményezettek által a projekt időszak alatt folytatott 
tevékenységek illeszkednek-e a támogatási szerződésben foglaltakhoz illetve, hogy eleget 
tesznek-e az ott meghatározott kötelezettségeiknek. Az időszakos beszámoló szakmai 
előrehaladás bemutatására számszerű és szöveges adatokat kér a Kedvezményezettektől. 

E dokumentumok közreműködő szervezet részéről történő elfogadása a kifizetések 
feltétele. 

Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyásításra és a köztes kifizetés 
összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt 
támogatás összegének 70%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott 
tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes 
összegének elszámelását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján 
igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül. 
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Az előleg és a köztes kifizetés együttes összege nem haladhatja meg támogatási összeg 
100%-át. 

F4.8.1. Előleg igénylésének lehetősége 

Az igényelhető előleg összege a 07. pontban került meghatározásra. 

Az előleg igénylésének feltételei: 

a) a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget biztosít a 
Kedvezményezettnek az előleg igénybevételére, 

b) a Kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, 
c) a Kedvezményezett az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével 

és KSZ -hez történő benyújtásával igényli az előleg folyósítását, 
d) ha a Kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, és a pályázati felhívás, illetve a 

támogatási szerződés lehetőséget ad arra, hogy első kifizetési igényléshez 
mellékelve kerüljön benyújtásra a biztosítékok iratanyaga, a Kedvezményezett 
legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja a megfelelő értékű 
biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 

e) az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, 
f) a Kedvezményezett kizárólag utáfinanszírozás alapján számolja el a projektelem 

keretében felmerült költségeit, 
g) a Kedvezményezett nem nyújtott be záró kifizetési igénylést, 
h) a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról 

szóló igazolás. 

Előleg igénybevételére csak abban az esetben van lehetőség, ha pályázati felhívásban nem 
került kikötésre az egyszeri elszámolás kötelezettsége. 

Amennyiben a benyújtott előlegigénylési dokumentáció tartalmi, illetve formai 
szempontból nem megfelelő, a KSZ, valamennyi hiba, hiány megjelölésével, legfeljebb 30 
napos határidő kitűzésével, hiánypótlásra szólítja fel a kedvezményezettet. 

Amennyiben a hiánypótlás a rendelkezésre álló határidő lejártát követő 7 napon belül sem, 
vagy nem teljes körűen kerül benyújtásra, ez az adott előlegigénylés automatikus 
elutasítását eredményezi. 

A KSZ az igényelt előleg folyósítását a hiánytalan és hibátlan előlegigénylési dokumentáció 
beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti. 

Az előleg több részletben történő folyósítása nem lehetséges, az előleg teljes összegének 
folyósítására egyszeri alkalommal van lehetőség, melyre a támogatás kifizetésére 
vonatkozó feltételek teljesülése esetén kerül sor. 

A Kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, 
amennyiben az nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez 
az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a 
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támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. A támogatási előleg 
visszafizetése esetén a kedvezményezett az előleget a folyósítás napjától számított Ptk. 
szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Ha a visszafizetéssel késedelembe 
esik, a késedelme után a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni kell. 

A Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik a folyósított előleg azon 
részére vonatkozóan, amellyel legkésőbb a záró kifizetési igénylés során nem számol el. 

F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és beszámolók 

A Kedvezményezett - a Támogatási Szerződésben és az EMK-ban foglalt gyakorisággal és 
tartalommal - adatokat köteles szeigáitatni a projekt megvalósulásáról. 

Figyelem! Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Támogatási Szerződésben 
foglalt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ez esetben a Támogató a szerződéstől 
elállhat, és a támogatási összeget visszafizetteti. 

Támogatás kizárólag az NFÜ vagy a KSZ által jóváhagyott beszámolóval elszámolható, 
valós költségek vonatkozásában folyósítható. A beszámoló információkat tartalmaz a 
támogatott projekt eredményességéről és hatékonyságáról, így különösen 

a) a célokhoz mért előrehaladásról, ideértve a számszerűsített célok mutatóit, továbbá 
- megfelelő indokolással és a célok aktualizálásával - a céloktól való jelentős 
eltérésekről, 

b) a közbeszerzéssei kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről, 
c) a helyszíni szemlék és a helyszíni ellenőrzések megállapításai alapján a 
kedvezményezett által készített intézkedési tervekről és a megtett intézkedésekről. 
A beszámolókat és a kötelezettségeket a Támogatási Szerződés és EMK tartalmazza. 

A Kedvezményezett köteles a pályázatot, a projekt megvalósításával kapcsolatos 
dokumentumokat, és a jelentési kötelezettség időszakában felmerü It projekttel kapcsolatos 
dokumentumokat legalább 2020. december 31-ig megőrizni. 

F4.10. Ellenőrzések 

A támogatási igény jogosultságát és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását a 
jogszabályban, a felhívásban, a támogatói okiratban/támogatási szerződésben 
meghatározott szervek ellenőrizhetik. 
A Kedvezményezett köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb 
segítséget megadni. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a 
támogatói okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a 
költségvetésből nyújtott támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység 
befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a lezárást követően is sor kerülhet. 

F4.11. Az értesltések és határidők számitásának szabályai 

Postai úton történő kézbesítés esetén az értesítést hivatalos iratként kell feladni és 
kézbesíteni. 
Elektronikus úton megküldött nyilatkozat esetén az elküldés napját kell a nyilatkozat 
megtételének napjaként tekinteni. Elektronikus úton előterjesztett nyilatkozat esetén a 
válaszra rendelkezésre álló határidő a következő napon kezdődik. 
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Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy 
meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a 
kézbesítés megkísértésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. 
Ha a küldemény "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az értesítést - az ellenkező 
bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísértésének napját követő ötödik napon 
kézbesítettnek kell tekinteni. 
A határidőbe nem számít bele a közlés és a kézbesítés napja. 
A hónapokban, vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 
fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap 
utolsó napján. 
Ha a napokban megállapított határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő 
munkanapon jár le. 
A postai úton küldött nyilatkozat esetén a postára adás napját kell a nyilatkozat 
megtételének napjaként tekinteni. Az ezzel kapcsolatos válasz megtételére rendelkezésre 
álló határidő ilyen esetben a postai úton küldött nyilatkozat esetén azon a napon kezdődik, 
amely napon azt a részére kézbesítettnek kell tekinteni. 
A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának 
elteltével állnak be. 
A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. 

FS. Kifogás 

A 4/2011. (!.28.) Korm. rendelet 81. §-a alapján a támogatást igénylő vagy a 
Kedvezményezett a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony 
időtartama alatt a KSZ döntése ellen a KSZ-nél az NFÜ-nek címzett, az NFÜ döntése ellen 
az NFÜ-nél a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, ha a 
pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, 
a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a 
költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás 
jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támogatási szerződésbe ütközik. 
A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 
napon belül, de legfeljebb a kifogásolt intézkedéstől számított 60 napon belül egy 
alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség. 

A kifogást a következő helyre lehet benyújtani: 

A közreműködő szervezet döntése elleni kifogás: 

ESZA Nonprofit Kft. 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45 ... C" épület 

(A kifogás címzettje: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító 
Hatósága) 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése elleni kifogást: 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi Főosztály 
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

(A kifogás címzettje: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, amennyiben, azt 
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l. határidőn túl 
2. nem az arra jogosult 
3. korábbival azonos tartalommal, ismételten 

nyújtották be. 

Nincs helye kifogás benyújtásának a szabálytalanságot megállapító döntés ellen 
kezdeményezett jogorvoslati eljárást lezáró döntés ellen. 

A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugszanak. 

A kifogással kapcsolatosan az alábbi döntések születhetnek: 
l. a kifogásban foglaltaknak helyt adás, egyúttal a jogszerű állapot helyreállítása 
2. a kifogás indokolt döntéssel történő elutasítása 

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye. 

F6. Vonatkozó jogszabályok listája 

1. Törvények 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (ptk.) 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

2006. évi v. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági 
cégeljárásról 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról .. 
2000. évi C. törvény a számvitelről 

2001. évi CXX. törvény A tőkepiacról 

200 l. évi CI. törvény a felnőttképzésről 

2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról 

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról 

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 

2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról 

200 7. évi C LXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
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előmozdításáról 

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 

2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

2. Kormányrendeletek 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
311/2007. (XI. l 7.) Korm. rendelet a Kedvezményezett térségek besorolásáról 

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséqqel sújtott települések jegyzékéről 

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi 
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások 
alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről 

37/2011 (III.22) Korm. rendelet az EU-s versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 
301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) 
Korm. rendelet 
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény véqrehaitásáról szóló 114/2007. (V. 24) Korm. rendelet 

3. Miniszteri rendeletek, utasítások 

25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (l) 
bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról 

15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés 
költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról 

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és 
folytatásának részletes szabályairól 

11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

A nemzeti fejlesztési miniszter 24/2011. (V.6.) NFM utasítása az egységes működési 
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l kézikönyv kiadásáról l 

4. Közösségi szabályok 

A Tanács 2006. július ll-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság 2006. december 8-i 1828/2006/EK Rendelete az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a 
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1081/2006/EK 
Rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999 EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK 
Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1982/2006/EK HATÁROZATA (2006. december 
18.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007-2013) 

5. Miniszteriális közlernény 

Az oktatási miniszter közleménye Oktatási Közlöny 2004 szept., a külföldi állampolgár 
gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai 
nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról 
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F7. Fogalomjegyzék 

A Pályázati Fe/hívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak 
definíció ja 

Általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy 
nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy 
későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely 
nagymértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. 

Belső képzésnek minősül a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját 
munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön 
jogszabályok alapján végzett köztisztviselői továbbképzés. A belső képzés 
szempontjából munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV törvény58. §-a (5) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott személy. 

Cégszerű aláírás: A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott 
módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az 
aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy 
meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve 
nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik. 

Célterület: bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú 
tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. új gép beszerzése és használt gép 
beszerzése). Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenység-típusok 
megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál. 

Elbírálásból való kizárás: az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából 
történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, 
vagy eljárási hiba, hiányosság következtében. 

Eljárásrend: eljárásrend alatt jelen összefüggésben a Humán Erőforrás Prograrnak 
IH-nak, illetve a Közreműködő szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével 
összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a 
döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a 
manitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük. 

Ellenőrzési hatóság: az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól független 
szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének 
ellenőrzéséért felel 

Energiahatékonyság: Az energetika négy nagy területet foglal magába, az 
energiahatékonyságot, az energiatakarékosságot, a megújuló- és alternatív 
energiaforrásokat. Az energiahatékonysági ( energiatakarékossági) program 
célkitűzései egységes keretbe foglalják a lakóépületeket, a középületeket, és az ipari 
létesítményeket, az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat, a 
felújítást és az energiahatékony új építést, a komplex projekteket és a kisebb léptékű 
felújításokat. Energia-megtakarítást eredményező komplex korszerűsítés jelent, ezen 
belül épületburok, energetikai rendszerek és gépészeti berendezések energetikai 
korszerűsítését, megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergiát, vagy 
villamosenergia-termelő kapacitások létesítését. 

EUMSZ: 2009. december l-jétől az Európai Közösséget létrehozó Szerződés címe az 
Európai Unió működéséről szóló szerződésre változott. Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. cikke szabályazza az állami támogatások fogalmát. 

Fióktelep: a cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 
2006. évi V. törvény (a továbbiakban: 2006. évi V. tv.) 7. § (2) bekezdése 
értelmében a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más városban vagy 
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községben - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint 
a cég székhelye. Fogyatékkal élő munkavállaló: (a 800/2008/EK bizottsági 
rendelet 2. cikk 20. pontja alapján: 

a) aki a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert; vagy 
b) aki elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Harmadik országbeli gyermek, diák: azon migráns hátterű gyermekek, diákok 
akik nem EGT országokból vagy Svájcból származnak. 

Hátrányos helyzetű munkavállaló (a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 
18. pontja alapján): 

a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy 
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy 
c) 50 éven felüli személy; vagy 
d) egy vagy több eltartattai egyedül élő felnőtt; vagy 
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%

kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági 
ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi 
csoportba tartozik; vagy 

f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi 
képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, 
hogy javuljanak munkábaállási esélyei egy biztos munkahelyen; 

Hiánypótlás: valamennyi melléklet hiánypótolható, a hiánypótlás csak egy 
alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg. 

Indikátor: megvalósulást, teljesülést mérő fizikai vagy pénzügyi számszerűsített 
mutató 

Infokommunikációs technológia (IKT): olyan eszközök, technológiák, innovatív 
folyamatok összessége, amelyek az információközlést, feldolgozást, annak áramlását 
és kódelását hatékonyabbá és gyorsabbá teszik (például informatikai eszközök, 
technológiák). 

Igazoló Hatóság (IgH): A tagállam által a kifizetési kérelmek összeállítására, és 
benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt 
szervezet. Az Igazoló Hatóság Magyarországon - minden Operatív Program 
vonatkozásában -a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Intézmény-akkreditáció: a felnőttképzési intézményben folytatott képzési 
(tananyagfejlesztés, oktatás/képzés, értékelés) és felnőttképzési szaigáitató 
tevékenységnek, az intézmény irányítási és döntési folyamatok szabályozottságának 
vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése. 

Irányító Hatóság (IH): a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti 
egysége, melynek feladata a feleJösségi körébe tartozó operatív program(ok) 
stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének 
biztosítása 

Kedvezményezett: a támogatásban részesített támogatás igénylő 

Kisvállalkozás: a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 
amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy 
éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. 

Környezettechnológia: A környezettechnológia kifejezés a környezetvédelemmel 
kapcsolatos különféle tevékenységformákat jelöli összefoglalóan. A 
környezettechnológia alapvetően négy nagy területre osztható fel: a) a környezet 
megfigyelésére és a helyzetértékelésére szolgáló technológiák; b) a környezeti 
szennyezések megakadályozására, kezelésére és csökkentésére szolgáló 
technológiák; c) a környezeti szennyezések ellenőrzési technológiája; d) 
környezettisztítási-, kármentesítési technológiák. 
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Középvállalkozás: a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy 
vállalkozás, amely minimum 50, de 250 főnél kevesebb alkalmazottal rendelkezik, és 
amelynek az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. 

Közreműködő Szervezet (KSZ): az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet) 2. cikk 6. pontja szerint bármely közjogi vagy magánjogi 
intézmény, amely egy irányító vagy az igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, vagy 
ilyen hatóság nevében hajt végre feladatokat a műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek tekintetében. 

Közszféra szervpályázó/kedvezményezett:A Kbt. 22. § {l) bekezdés a)-k) 
pontjai alapján ajánlatkérőnek minősülő alábbi szervezetek: 

a) a minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a központosított közbeszerzés során 
ajánlatkérésre feljogosított szervezet; 

b) az állam, az a) pontban meghatározott szervezeteken kívüli központi költségvetési 
szerv, valamint a külön törvény alapján biztosított működési keret terhére 
lefolytatandó beszerzések tekintetében részjogkörű költségvetési egysége a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetőjének engedélyével, az alaptevékenysége 
ellátásához szükséges beszerzések tekintetében az elkülönített állami pénzalap 
kezelője, a társadalombiztosítási költségvetési szerv; 

c) az országos kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzati 
költségvetési szerv; 

d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési 
önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított 
közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési 
szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési 
tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács; 

e) a közalapítvány; 
f) a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar 

Fejlesztési Bank Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a 
közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint az a közműsor-szolgáltató, amelynek 
működését többségi részben állami, illetőleg önkormányzati költségvetésből 
finanszírozzák, továbbá az Országos Rádió és Televízió Testület; 

g) az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, 
meghatározva a szervezet által ellátandó feladatot, az irányítására, illetőleg az 
ellenőrzésére, valamint a működésére vonatkozó szabályokat, feltéve, hogy az a)-f) 
pontjában meghatározott egy vagy több szervezet, illetőleg az Országgyűlés vagy a 
Kormány meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy működését többségi 
részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza; 

h) az a jogi személy, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű 
tevékenység folytatása céljából hoznak létre, illetőleg amely ilyen tevékenységet lát 
el, ha e bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet, illetőleg az 
Országgyűlés vagy a Kormány meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, 
vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) 
finanszírozza; 

j) az a jogképes szervezet, amelyet az a)-h) pontban meghatározott egy vagy több 
szervezet (ide nem értve az államot) az alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha 
ilyen szervezet felett meghatározó befolyást képes gyakorolni; 
k) a Kbt. 2/A. §(l) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet. 
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Leghátrányosabb helyzetű kistérség: a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 
szerinti 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség. A 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 
3. § (l) bekezdése alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben 
meghatározott nem kedvezményezett kistérségben lévő, a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott vagy az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések a hátrányos helyzetű 
kistérségekkel azonos elbánásban részesülnek. 

Melléklet: a pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a 
pályázat elbírálását megalapozó dokumentum 

Mezőgazdasági termék: 

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, kivéve a 104/2000/EK tanácsi 
rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékeket; 

b) a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); 
c) az 1234/2007 /EK tanácsi rendeletben {l) említett, tejet és tejtermékeket utánzó 

vagy helyettesítő termékek. 

Migráns hátterű tanuló: A pályázat elbírálása szempontjából migráns hátterű 
tanulónak minősül az a nem magyar ajkú külföldi állampolgár, akinek felvételéről a 
nevelési, oktatási intézmény vezetője a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
Törvény 110. cikke 1-4 pontjában foglalt rendelkezések alapján döntött. 

Mikrovállalkozás: a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a 
vállalkozás, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek az éves 
árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió 
eurót. 

Munkavállaló: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszonyban, a szövetkezi tag 
munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyban - ide nem értve az 
iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját - áll a mikro-, kis- vagy 
középvállalkozással. 

Annak a munkavállalónak a képzése, aki közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti 
jogviszonyban, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szeigálati viszonyban, 
biztosított bedolgozói jogviszonyban, hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, 
fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjaként 
szeigálati viszonyban áll, a projekt keretében nem támogatható. 

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (111.22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott vállalkozás.- OKJ 
szakképesítés: a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008 {VIII.13.) SZMM 
rendelet l. sz. mellékletében szereplő szakképesítések, beleértve a rész-, elágazó és 
ráépülő szakképesítéseket is. 
Operatív program: az ÚSZT végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások 
egységes rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése 
alapján az Európai Bizottság hagy jóvá. 

Összeférhetetlenség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ {l) bekezdésében, valamint a 2007-2013 
programozási időszakban 4/2011. (11.28.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatározott 
szempontok alapján áll fenn. 

Pályázat: a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (Projekt adatlap, 
mellékletek, CD/DVD lemez) 

Pályázati Felhívás: a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi információ és 
informatikai eszköz. 
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Projekt adatlap: e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, 
valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását. A dokumentum 
kitöltése a pályázó feladata. A Projekt adatlap kitöltése a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával 
történhet. A kitöltő program letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról. A 
program lehetövé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és 
adathordozóra mentését. 

Permentes ingatlan: az ingatlan nem áll peres eljárás alatt. 

Program-akkreditáció: a képzési célnak való megfelelés (különös tekintettel a 
munkaerő-piaci szükségességre, az életminőség javítására), a megvalósíthatóság, 
továbbá a képzés tartalmi elemeinek és a pedagógiaijandragógiai követelményeknek 
való megfelelés vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése. 

Projekt: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott 
művelet; 

Projekt fenntartási jelentés a Kedvezményezettnek a pénzügyi beszámoló 
jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben 
meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a 
közreműködő szervezet felé. 

Speciális 1 specifikus képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely 
közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött 
vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely 
nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más 
munkaterületeken. 

Súlyozott átlagos óradíj: az egyes képzések fajlagos óradíjainak a képzési volumen 
szerinti súlyozott átlaga. 

Szakmai képzés: a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény l. § (l) 
bekezdés b), c), e), f), h) pontjában meghatározott képzés. A hivatkozott törvény 
hatálya - egyebek mellett - nem terjed ki az iskolarendszeren kivüli hatósági jellegű 
képzésekre.Székhely: A cég székhelye a központi ügyintézés helye, melyet a cégnek 
cégtáblával kell megjelölnie. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a 
külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi 
képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye központi 
ügyintézésének helye is. (2006. évi V. tv. 7.§ (l) bekezdés) 

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) - az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervhez kapcsolódó programozási dokumentum, amelyet az Európai 
Bizottság hagyott jóvá a 2007-2013 közötti időszak vonatkozásában. 

Zöldgazdaság: A "zöldipar" - mint a zöld gazdaság magja, s egyben termelési 
bázisa - három nagy ágazatra osztható fel, így a környezettechnológiai alkalmazások 
(víz-, és a hulladék-gazdálkodás, a bio-élelmiszeripar), a megújuló és alternatív 
energiák előállítása, illetve alkalmazása (elektromos és hibrid járműipar, bio
üzemanyag és a szintetikus-energia ipar, a hidrogén és üzemanyagcella ipar), 
valamint az energiahatékonyság (takarékos izzák, szigetelőanyag ipar, okos
villamoshálózat ipar). Ezt a három nagy alkotó ágazatot, egyben önálló piaci 
szegmenseket foglalja keretbe, kapcsolja össze a fenntartható fejlődést célzó K+F+I, 
valamint a gyártási-, szolgáltatói-, és kereskedelmi kapacitások összessége. 

FS. Csatolandó dokumentumok listája 

Papíralapon benyújtandó dokumentum: 
~ Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz 
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CD/DVD-n benyújtandó dokumentum: 
~ Projekt Adatlap: Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy a Projekt Adatlap nem 

minősül mellékletnek, ezért hiánypótlásra nincs lehetőség. 

CD/DVD-n benyújtandó mellékletek és a benyújtás módja: 
~ Projekt adatlap (Word dokumentum) 
~ Részletes költségvetés (Projekt adatlap l. melléklete) (Excel dokumentum) 
~ A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya (szkennelt dokumentum) 

~ A konzorcium valamennyi tagjának alapító okirata, bírósági, cégbírósági kivonat, 
létesitési igazolás, szkennelt dokumentum) 

~ Konzorciumi együttműködési megállapodás (aláírva szkennelve) 
~ Projektmenedzsment valamint a szakmai megvalósiták önéletrajza (Word) 
~ Közzétételi kérelem (szkennelt dokumentum) 
~ Fenntartói nyilatkozat 

F9. Pályázati Útmutató mellékletei 

1., Projekt adatlap 
2., Projekt adatlap kitöltési útmutató 
3., ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 

4., ERFA Általános útmutató elszámolható költségekről 
5., Útmutató a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiről 
6., ÚSZT Arculati Kézikönyv 
7., Támogatási Szerződés tervezete 
8., Konzorciumi együttműködési megállapodás minta pályázat benyújtásához 
9., Szakmai önéletrajz minta 
10., Közzétételi kérelem minta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (l) bekezdés szerinti érintettségéről 
11. Fenntartói nyilatkozat sablon 
12. Nyilatkozat elektronikus formában benyújtott pályázathoz 
13. Útmutató a munkaszerződések, megbízási szerződések és a vállalkozási szerződések 
elszámolásához ("Értéket a pénzért" útmutató) 
14. Környezeti fenntarthatósági szempontok segédlet_ T ÁM OP 
15. Esélyegyenlőségi útmutató 
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A. A TÁMOGATÁS CÉUA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Alapvető cél 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bövítése áll: az a 
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt 
egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási 
problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük 
várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul 
hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői 
által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított 
súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza 
azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. 

Ezek: 

l. Gyógyító Magyarország - Egészségipar 
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés 
3. Otthonteremtés- Lakásprogram 
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés 
5. Tudomány - Innováció- Növekedés 
6. Foglalkoztatás 
7. Köztekedés- Tranzitgazdaság 

Az EU 2020 stratégia egyik fontos célkitűzése az oktatás minőségének javítása. A cél 
elérése érdekében speciális figyelmet kell fordítani az egyes területeken kiemelkedően 
tehetséges, valamint a lemaradó tanulók képzésére, nevelésére. Biztosítani kell a 
tehetség iskolai keretek közötti felismeréséhez, gondozásához, valamint a 
kiegyensúlyozott tanulmányi, közösségi teljesítmény támogatásához szükséges szakmai
módszertani ismereteket a pedagógusok részére. 

A konstrukció alapvető céljai: 
a tehetséges tanulókkal való kiemeit foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló 
tehetséggondozás támogatása, 
az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok 
szakmai-módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, 
tehetségsegítésre, 
a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók 
kreativitását és alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való 
együttmunkálkodásának biztosítása, vagy a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő 
tanuló egyéb képességeinek, más területen történő lemaradásának segítése, gyenge 
oldalának fejlesztése. 

A célok elérésének érdekében, a konstrukció keretében az esélynövelő 
tehetséggondozáshoz szükséges intézményi együttműködések fejlesztése, valamint a 
fiatal tehetségek kibontakozását ösztönző és a kiváló teljesítmény eredményét 
hasznosítani képes támogató rendszerek kidolgozása valósul meg. 
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Rendelkezésre álló forrás 

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló 
keretösszeg 180 OOO OOO Ft. 

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján ERFA 
típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%
a fordítható. 

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 
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B. PÁLYÁZÓK KÖRE 

Jogiforma 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, költségvetési szervként vagy nonprofit 
gazdálkodó szervezetként működő szervezetek pályázhatnak önállóan, főpályázóként: 

l. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel 
rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény (annak 
szervezeti formájától függetlenül). 

Azon nevelési, oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem 
önálló, azt Gazdasági Szervezet (továbbiakban: GSZ) gyakorolja, csak a GSZ-szel, 
mint végrehajtásban résztvevő szervezettel együtt pályázhat. 

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi intézmények' közül a következő, 
önállóan működő és gazdálkodó intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül): 

-könyvtár 

3. A fenntartó pályázhat azon nevelési, oktatási intézmény, illetve 2. pontban felsorolt 
intézmények esetén, amely önállóan nem pályázhat (KSH besorolással, a statisztikai 
számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlernény 
alapján): 

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv 
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv 
o KSH 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési 

körbe tartozó szerv 
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 

o KSH 321- Helyi önkormányzat, 
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv 
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) 
o KSH 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati 

költségvetési körbe tartozó szerv 
Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 

o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat 
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 

Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek 

o KSH 351- Országos kisebbségi önkormányzat 
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 

Önkormányzati társulások2 

o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás 
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása 
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás 
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező 

társulása 

1 KélzgyÚjtemény: a.~: állam, a helyi önkormAnyzat,. Vi!li!mint az országos kisebbségi önkormányzat_ a köztestület és a kÖzalapítvány tulajdoMban (fennt:artástliban) múköd6, vagy 

;!iltalukaiZipitott könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum. 

2 Önkormányzati társulások esetében kérjük megjelölni a társulás nevében eljáró önkormányzatot. 
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o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása 
o KSH 951 - gesztorönkormányzat, társulás 

4. Nonprofit szervezetek: 
egyház, egyházi intézmény 

o KSH 551 -Egyház 
o KSH 552 - Önálló egyházi intézmény 
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete 
o KSH 554 - Egyházak szövetsége 
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet 

alapítvány 
o KSH 561 - Közalapítvány 
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye 

-KSH- 591 egyesülés 
-KSH- 599 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 
-KSH- 699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 

Kizáró rendelkezések: 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: 

a.) aki a TÁMOP 3.4.3-08 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati konstrukcióban 
hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik 

b.) akinek pályázatában megvalósítási helyként olyan intézmény, vagy tagintézmény 
szerepel, amely a TÁMOP-3.4.3-08 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati 
konstrukcióban hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. 

A TÁMOP-3.4.4/A "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program" kiemeit projekt kedvezményezettje, illetve a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége nem pályázhat jelen konstrukció keretében. 

Jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak jogi személyiséggel rendelkező for
profit szervezetként, egyéni vállalkozóként működő fenntartók, illetve a fenntartásukban 
lévő intézmények. 

A konzorciumi formáról: 

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. 
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C. PÁLYÁZAT TARTALMA 

Támogatható tevékenységek köre 

A támogatható tevékenységek részben kötelezőek, részben választhatóak. A 
tevékenységekre igényelhető támogatás tekintetében a jelen útmutató 17. sz. 
mellékletét képező "Az egyes tevékenységek után igényelhető támogatások összesítő 
táblázata", valamint jelen útmutató C.3. pont Elszámolható költségek köre előírásai az 
irányadóak. 

1. Pedagógusok tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos 
továbbképzése 

Támogatható tevékenység: 
Pedagógusok részvétele a tehetség-felismeréssel, tehetséggondozással, tehetség
tanácsadással kapcsolatos továbbképzéseken, 

o A pedagógusok tehetséggondozással/tehetségsegítéssel kapcsolatos (10-120 
órás) akkreditált továbbképzéseken való részvétele. Egy főnek minimum 
(összesen) 30 óra képzésen kell részt vennie. 

o A tervezett képzéseken résztvevők 70%-ának a projektidőszak első félévében 
meg kell kezdeniük a képzéseken való részvételt. 

o Csak olyan pedagógusok lehet beszámítani, aki ezen pályázat keretében végzi 
a továbbképzést. Az a pedagógusok, aki a TÁMOP 3.4.4/B-11 projekt 
keretében végez el képzést, jelen konstrukciónál nem számítható be az 
indikátorba. 

2. Tehetségazonosítást-, felismerést és tehetségsegítést, tehetség-tanácsadást 
lehetövé tevő programok szervezése, megvalósítása 

Támogatható tevékenységek: 

a.) A tehetségazonosítást, tehetség-felismerést, tehetségsegítést, tehetség-
tanácsadást segítő programok kidolgozása, gyakorlatban történő alkalmazása a 
választott képességterületeken, legalább 3 és legfeljebb 5 képességterületre 
kötelezően. 
A programnak meg kell határozni a célját, célrendszerét, működési rendjét, 
személyi, tárgyi feltéteket, a tehetséggondozásba bevonni kívánt 
gyermekek/tanulók körét, összefoglaló jellemezését, kapcsolattartás formáit, 
projektterveket (gondolattérkép, ütemterv), projektmunkatervet (téma, 
óralebontások), óratervek modulonként (ha releváns), eltelt időszak 

eredményeinek értékelését, egyéni fejlesztési terveket, a beválogatás adatait 
(mérések), minőségfejlesztési részt (eredményességi kritériumrendszert). 

Amennyiben valamilyen régebben futó program átdolgozását végezték el, akkor 
konkrétan meg kell jelölni a program Újszerűségének, továbbfejlesztésének 
tartalm át. 

b.) Képesség-, érdeklődés-, motivációvizsgálat a különböző képességterületek 
fejlesztését szolgáló programok megvalósítása érdekében. 

c.) Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása a tehetséges tanu Iók számára a tanév 
folyamán és ezen fejlesztési tervekben foglaltak szerint szervezett fejlesztések 
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megvalósítása. (A tevékenység választása esetén legalább 25 egyéni fejlesztési 
terv kidolgozása kötelező!) 

d.) A tanulók számára a tanév folyamán heti rendszerességgel szervezett, tanórán 
kívüli tehetségsegítő programok tervezése, megvalósítása és értékelése. (A 
tevékenység választása esetén az a.) pontban választott legalább 3 és legfeljebb 
5 képességterületre vonatkozóan 1-1 program megvalósítása kötelező! Egy 
képességterületen belül több program is megvalósítható.) 

Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó. 

A C.l. pont alatti 2.c) tevékenység keretében és a Cl. pont alatti 3. tevékenység 
keretében kidolgozott egyéni fejlesztési tervek nem lehetnek átfedésben egymással. 

3. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a 
tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetésével) 

Támogatható tevékenységek: 

a.) A tevékenység választása esetén legalább 5 fő számára forgatókönyv (edzésterv, 
fejlesztési terv) kidolgozása kötelező a tehetséges, ám iskolai tanulmányaiban 
felzárkóztatásra szoruló tanulók számára. 

b.) A pedagógusok, edzők, pszichológusok, gyermekkel foglalkozó szakemberek által 
készített egyéni fejlesztési tervek alapján felzárkóztató foglalkozások 
lebonyolítása. 

c.) Pályaorientációs tanácsadás, karriertervezésben segítségnyújtás a tehetséges 
tanulók számára. 

Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó. 

A C.l. pont alatti 2/c) tevékenység keretében és a Cl. pont alatti 3. tevékenység 
keretében kidolgozott egyéni fejlesztési tervek nem lehetnek átfedésben egymással. 

4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított 
tehetséggondozó programok 

a.) Tehetséges gyerekek és tanu Iók számára szervezett bentlakásos tehetségsegítő 
program szervezése, megvalósítása. 

b.) Tehetséges gyerekek és tanulók számára szervezett nem bentlakásos 
tehetségsegítő program szervezése, megvalósítása. 

Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó. 

Korlátok: 

l. A tehetséges gyerekek és tanulók száma bentlakásos programok esetén 
programonként minimum 10, maximum 30 fő lehet. 

2. A bentlakásos program időtartama programonként minimum 4 nap/3 éjszaka, 
maximum 7 nap/6 éjszaka lehet. 
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3. Egy gyerekre, tanulóra jutó elszámolható költség bentlakásos program esetén 
bruttó 11.000 Ft/nap, nem bentlakásos program esetén bruttó 6.000 Ft/nap. Ez 
tartalmazza az utazás, a szállás és étkezés biztosítását, a tehetséggondozó 
programokhoz szükséges eszközök, anyagok, a szálláshely vagy külső szakember 
által biztosított szolgáltatások (eszközök, infrastruktúra, program, foglalkozás 
lebonyolítás stb.), esetleges belépők, részvételi díjak költségének árát is. A szállás 
költségek elszámolása esetén vendégéjszakánként, ellátás nélkül, belföldi szállás 
esetében legfeljebb 15.000 Ft (ÁFA nélkül). számolható el. Minden esetben az 
adott helyszínen (településen) érvényben lévő piaci árat figyelembe véve kell a 
legkedvezőbb szállást kiválasztani, valamint ezen túl a helyszín - programhoz 
szükséges - adottságai vehetők figyelembe. 

4. A tanítási szünetre szervezett programokon kizárólag az adott tanévben, valamely 
más, a projekt részét képező tehetséggondozási tevékenységben is részt vevő 
gyerek és tanuló vehet részt. A jelentkezési la pon ezt jelezni kell. 

5. Sportprogram/szakmai képességeket fejlesztő programok esetén a tervezett 
programok között szerepelnie kell összehangolt tanulmányokat segítő 

programoknak is. 
6. Egy gyerek és/vagy tanuló csak egy bentlakásos programban vehet részt egy 

projekten bel ül. 
7. A kedvezményezett nem vonhat be olyan intézményből gyereket és/vagy tanulót, 

amely jelen kiírásban szintén kedvezményezett, vagy jelen kiírásban 
megvalósítási helyként támogatásban részesült. 

8. Naponta legalább 2 darab 60-90 perces tehetséggondozó foglalkozást, valamint a 
témához kapcsolódóan (4-5 nap esetén 2 db, 6-7 nap estén 4 db, 60-90 perces) 
szabadidős programot biztosítani szükséges, amelyről részletes szakmai és 
pénzügyi tervet kell készíteni. A foglalkozásokról a foglalkozás vezetőjének naplót 
kell vezetni. 

9. A kísérő pedagógus, szakember munkabére maximum napi bruttó 10.000 Ft/fő 
bentlakásos program esetén, valamint bruttó 6.000 Ft/fő nem bentlakásos 
program esetén. (Minden megkezdett tíz tanulóra/gyerekre legalább egy kísérő 
szükséges.) 

10. Edzőtábor támogatására jelen konstrukció keretében nincs lehetőség. 

5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba 
szerveződésük elősegítése 

A pályázó közvetlen környezetében (régió, kistérségJ működő Tehetségpontok, 
Tehetségsegítő Tanácsok közül minimum hárommal történő együttműködés kötelező! Az 
együttműködés szereplői lehetnek: pályázó és Tehetségpont, pályázó és Tehetségsegítő 
Tanács, pályázó Tehetségpont és más Tehetségpont, valamint pályázó Tehetségpont és 
Tehetségsegítő Tanács. 

Támogatható tevékenységek: 
A szereplők egymásnak nyújtott konkrét tehetségsegítő tevékenysége 
(együttműködés a tehetségazonosításban, tehetséggondozásban, tehetség
tanácsadásban, kutatásban). 
A szereplők között gyerekek, tanulék közvetítése, tehetséges gyerekekkel, 
tanulókkal kapcsolatos segítség adása, kérése. 
A szereplők között mentorok közvetítése. 
A szereplők által szervezett közös rendezvények (pl.: Tehetségnapok). 
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A Tehetségsegítő Tanács vagy Tehetségpont által rendszeresített formanyomtatványon 
történő nyilatkozattétel igazolja, hogy a nyomtatvánvon felsorolt együttműködési formák 
meg is valósultak. Az együttműködési megállapodásokban meg kell jeleníteni az 
együttműködés keretében megvalósítani tervezett tevékenységeket. 
Az együttműködési megállapodásban nevesíteni kell a kiírás azonosítóját, ezzel 
alátámasztva, hogy az együttműködés jelen kiírás vonatkozásában történik. 

6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai egyéni, vagy 
csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi 
internetes/levelezős és személyes megjelenésű egyéni, vagy csapat) 

Támogatható tevékenységek: 

a.) Iskolai egyéni, vagy csapatverseny lebonyolítása. 
b.) Iskolai, területijmegyei forduJós egyéni, vagy csapatverseny lebonyolítása. 
c.) TöbbforduJós megyei internetes/levelezős a döntőben személyes megjelenésű 

egyéni vagy csapatverseny lebonyolítása. 
d.) A sikeres (1-3. helyezett) versenyzők és felkészítő tanáraik elismerése, díjazása. 

(Részletek a C3. pont 4. Célcsoport számára biztosított támogatások pont alatt 
találhatók.) 

Országos szintű versenyek, valamint ezen versenyek helyi, területi és régiós szervezése, 
lebonyolítása nem támogatható! 

Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó. 

7. A versenyeken kiemelkedő eredményeketelérők (tanulók és pedagógusok) 
bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő regionális-, megyei-, körzeti 
programokba 

Konkrét tevékenységek: 

a.) A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérök (tanulók és pedagógusok) 
bevonása az alacsonyabb intézménytípusban szervezett versenyek tartalmának 
kidolgozásában, tervezésébe, lebonyolításába. 

b.) A sikeres felkészítő tanárok számára szakmai programok szervezése. 

Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 

Minden pályázó tekintetében kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
a Cl. pont l. pontja, azaz a pedagógusok tehetséggondozással, tehetség
tanácsadással kapcsolatos továbbképzése, 
a Cl. pont 2. a.) és b.) pontja alatt felsorolt tevékenységek 
a Cl. pont 5. pontja, azaz a tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi 
hálózatba szerveződésük elősegítése. 
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Azokat a tanulókat, akikre vonatkozóan bármely tevékenység során egyéni 
fejlesztési terv készült, a választható tehetségsegítő programok valamelyikébe 
kötelező bevonni! 

Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs 
tevékenységek a projekt befejezése időszakára kötelezőek. 

Tájékoztatás, nyilvánosság 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánassági 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.gov.hu) honlapjáról letölthető 
"Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az 
"Arcu lati Kézikönyv" tartalmazza. 

A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye 
fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. 

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. 

Horizontális elvekre vonatkozó előírások 

1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése 

Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbi: 

Esélyegyenlőség i munkatárs, felelős alkalmazása 

Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt 
tervezésébe 

Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak: 

Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, 
szolgáltatások beszerzésénél 

A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) 
választott körülményei környezettudatosságot tükröznek 

Projekt területi korlátozása 

A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása kizárólag a Közép
magyarországi régió területén történhet. 
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a deviza-jogszabályok alapján belföldinek 
minősülő, Magyarországon a Közép-magyarországi régió területén székhellyel rendelkező 
szervezet lehet pályázó, továbbá kizárólag a Közép-magyarországi régió területén 
található intézmények után igényelhető támogatás. 
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 

0.1. Támogatás formája 

Vissza nem térítendő támogatás. 

0.2. Támogatás mértéke 

A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. 

0.3. Támogatás összege 

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de 
legfeljebb 20 millió Ft lehet. 
Az egyes tevékenységekhez igényelhető maximális támogatások mértékét jelen útmutató 
17. sz. mellékletét képező "Az egyes tevékenységek után igényelhető támogatások 
összesítő táblázata" tartalmazza. 
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E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési 
kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) 44. § 
(3) bekezdése alapján, ha a Projekt Adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően 
kizárólag CD/DVD-n nyújtották be és a CD/DVD-hez kötelezően csatolandó, 
kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt nyilatkozat 
hiányzik, vagy a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt 
nyilatkozattal a CD/DVD nem került benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak, 
amelyről a borítékon szereplő feladót értesíteni kell. 

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 

1. Befogadási és jogosultsági kritériumok 

2. Egyéb követelmények 
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F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a felhívásban, valamint az 
útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan (kizárólag a kitöltő program által 
felajánlott .xzip formátumban) nyújtható be. 

A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá 
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz 
(12 sz. melléklet) tartozó nyilatkozatot papír alapon cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy könnyített elbírálású támogatás esetén az NFÜ Támogatói 
Okiratot bocsát ki, tehát nem kerül sor Támogatási Szerződés mindkét fél általi 
aláírására, így a cégszerű aláírást a pályázóknak oly módon kell megtenniük, ahogy az 
a kötelezettségvállaláshoz szükséges. 

A pályázat benyújtásával egyidejűleg kérjük benyújtani papír alapon a kedvezményezett 
nevében aláíró személy vagy személyek ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által 
hitelesített aláírás-mintáját (eredeti, nem fénymásolt példányt). 

A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program alkalmazása 
során a pályázót hibaüzenet figyelmezteti a javítandó adatokra. A kitöltő program 
letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapróL 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el, 
pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. 
Az .xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell 
vonatkoznia. 

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt 
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD 
lemezen) a pályázati kiírás 12. számú mellékeltét képező, kinyomtatott és cégszerűen 
aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, kizárólag ajánlott küldeményként 1 
példányban a következő címre kell beküldeni: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Kódszám: TÁMOP- 3.4.3-11/1 

Közreműködő Szervezet: 

ESZA Társadalmi Szaigáitató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 

1385 Budapest, Postafiók 818. 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az alábbi címzést kell 
feltüntetni: 

ESZA Társadalmi Szaigáitató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 
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1134 Budapest, Váci út 45 . .,C" épület 

A borítékon/csomagoláson tüntessék fel az operatív program nevét, valamint a pályázati 
felhívás kódszámát és elnevezését: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TÁMOP-3.4.3-11/1- Iskolai tehetséggondozás 

Kérjük, ellenőrizzék, hogy a csomagoláson a postai bélyegző jól látható, teljes, a 
dátum jól kivehető. 

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján is jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás 
kódszám át, valamint a pályázó nevét és cím ét. 

Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győzödjön meg a kitöltés sikerességéről, 
az adathordozó épségéről! 

A pályázati kiírással 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu 
telefonszámon kapható. 

kapcsolatos további dokumentumok az 
honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az 

e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 
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A. A TÁMOGATÁS CÉUA1 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Alapvető cél 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bövítése áll: az a 
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt 
egymillió Új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási 
problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókan keresztül vezet az út, tőlük 
várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul 
hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői 
által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított 
súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza 
azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. 

Ezek: 

l. Gyógyító Magyarország - Egészségipar 
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés 
3. Otthonteremtés- Lakásprogram 
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés 
5. Tudomány - Innováció- Növekedés 
6. Foglalkoztatás 
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság 

Az Európai Unió a fenntartható gazdasági fejlődés megteremtésének egyik fő 
hajtóerejeként azonosítja a kreativitást és az innovációt. Ezzel összefüggésben a 2020-ig 
terjedő periódusban egyik "stratégiai prioritásnak" tekinti az oktatás, képzés valamennyi 
szintjén a kreativitás fejlesztését, ami legjobban a tehetséges gyermekek, tanulók 
segítése, támogatása révén fejlődik. 

A tehetséggondozás területén hagyományokkal rendelkezve sem alakult ki annak a 
módszertana, mikor és kit érdemes az egyik tehetségfejlesztő tevékenységből a másikba 
átirányítani, és kiforratlanok azok az eljárások, amelyek biztosítják egy adott tehetség 
számára a leghatékonyabb, legalkalmasabb segítséget. Nem minden esetben derül ki az, 
hogy melyek e szerves önfejlődéssel kialakult rendszer hiányzó átjárási pontjai, szűk 
keresztmetszetei. Nincs meg a tehetségsegítő kezdeményezések hatékonyságának a 
sajátosságaikat figyelembe vevő komplex értékelő rendszere sem. Nagyon kevés esetben 
valósul meg a tehetséges gyermekek és tanulók önszerveződése. A tehetségsegítő 
prograrnak sokszor nem jutnak el az érintettekhez: a tehetséges gyermekekhez, 
tanulókhoz, szüleikhez, tanáraikhoz, barátaikhoz, szűkebb környezetükhöz. Ha el is jut 
egy-egy tehetségsegítő kezdeményezés híre, az sokszor éppen nem az a 
kezdeményezés, amire az adott tehetséges gyermeknek, tanulónak az adott 
környezetben szüksége lenne. Végezetül: a tehetségsegítő szándékoknak ma még csak 
töredéke kerül feltárásra, és még ennél is kisebb része hasznosul. Különösen nagy 
tartaiékek vannak a helyi, térségi tehetségsegítési formák és lehetőségek 
kibontakoztatása terén. Mindezen kérdésekre a konstrukció a tehetségsegítés országos 
civil hálózatának megteremtésével olyan Új és átfogó választ kíván adni, amely a 
magyarországi lehetőségek mellett a határokon átnyúló EU-regionális 
együttműködéseket is mozgósítja, és példaértékű megoldásokat eredményezhet más EU 
tagállamok számára is. 
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Rendelkezésre álló forrás 

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló 
keretösszeg 80 OOO OOO Ft. 

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján ERFA 
típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%
a fordítható. 

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 
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B. PÁLYÁZÓK KÖRE 

Jogi forma 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, költségvetési szervként vagy nonprofit 
gazdálkodó szervezetként működő szervezetek pályázhatnak önállóan, főpályázóként: 

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel 
rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény (annak 
szervezeti formájától függetlenül). 

Azon nevelési, oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem 
önálló, azt Gazdasági Szervezet (továbbiakban: GSZ) gyakorolja, csak a GSZ-szel, 
mint végrehajtásban résztvevő szervezettel együtt pályázhat. 

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi intézmények' közül a következő, 
önállóan működő és gazdálkodó intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül): 

-könyvtár 

- muzeális intézmény 

- az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési 
központ 

- az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló 
vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény. 

3. A fenntartó pályázhat azon nevelési, oktatási intézmény, illetve 2. pontban felsorolt 
intézmények esetén, amely önállóan nem pályázhat (KSH besorolással, a statisztikai 
számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlernény 
alapján): 

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv 
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv 
o KSH 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési 

körbe tartozó szerv 
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 

o KSH 321- Helyi önkormányzat, 
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv 
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) 
o KSH 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati 

költségvetési körbe tartozó szerv 
Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 

o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat 
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 

Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek 

o KSH 351 - Országos kisebbségi önkonnányzat 
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 

Önkormányzati társulások2 

l KözgyÜjtemény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az orslágos kisebbségi 6nkormányUJt. a kllztestú!et es a k6zalapítvány b.Jiajdoi'0bal"l (fenntartásában) mÜködÖ, vagy 

általuk alapitott könyvtár, levét~ r, muzdlis intézmény, kép- és hllngarchlvum. 

2 Önkormányzati társulások esetében kérjük megjelölni a társulás nevében eljáró önkormányzatot. 
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o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás 
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása 
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás 
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező 

társulása 
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkonnányzatok jogi személyiségű társulása 
o KSH 951 - gesztorönkonnányzat, társulás 

4. Nonprofit szervezetek: 

- egyesület 
o KSH 529 - Egyéb egyesület 
o KSH 521 - Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség 

- egyház, egyházi intézmény 
o KSH 551 - Egyház 
o KSH 552 - Önálló egyházi intézmény 
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete 
o KSH 554 - Egyházak szövetsége 
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet 

- alapítvány 
o KSH 561 - Közalapítvány 
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye 
o KSH 569 - Egyéb alapítvány 

- KSH - 591 egyesülés 
- KSH - 599 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 
- KSH - 699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 

Kizáró rendelkezések: 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: 
a.) aki a TÁMOP 3.4.4/B-08 ,.Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar 

Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" című pályázati konstrukcióban hatályos 
támogatási szerződéssel rendelkezik 

b.) akinek pályázatában megvalósítási helyként olyan intézmény, vagy tagintézmény 
szerepel, amely a TÁMOP-3.4.4/B-08 ,.Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása -
Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" című pályázati konstrukcióban 
hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. 

A TÁMOP-3.4.4/A ,.Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program" kiemeit projekt kedvezményezettje, illetve a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége nem pályázhat jelen konstrukció keretében. 

Jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak jogi személyiséggel rendelkező for
profit szervezetként, egyéni vállalkozóként működő fenntartók, illetve a fenntartásukban 
lévő intézmények. 

A konzorciumi formáról: 

A jelen pályázati kiírás keretében konzorcium ok nem pályázhatnak. 
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c. PÁLYÁZATTARTALMA 

C. l. Támogatható tevékenységek köre 

1. Kiváló tehetséggondozó programok elterjesztése, új tehetséggondozó 
programok indítása 

A résztevékenységek közül minden pályázónak az "a" és a "b" tevékenység 
megvalósítása kötelező, a "c" és "d" tevékenységek megvalósítása választható. 

A tehetségsegítésben megvalósult, vagy adaptált 
bemutatása a megvalósításban résztvevő 

konferencia/szakmai nap/hospitálás keretében. 

programok, jó gyakorlatok 
szakemberek részére 

a.) Tehetségsegítésben már gyakorlattal rendelkező pályázók esetében (a 
projekt tervezett kezdőpontjához képest legalább egy éve működö programot 
megvalósítók, melyről a pályázó szervezet hivatalos aláírásával készülő 

nyilatkozatot köteles benyújtani) 
l alkalommal szakmai tartalmú, a programot bemutató konferencia szervezése, 
vagy 

3 alkalommal szakmai nap megrendezése. 

Tehetségsegítő programot adaptáló szervezet esetében 

9 hospitáláson való részvétel (egy hospitálás magában foglalja egy foglalkozás 
megtekintését és az azt követő szakmai megbeszélést). Ha a programot 
adaptáló szervezet konferencián, illetve szakmai napon vesz részt, az 3 alkalom 
hospitálást kivált, de legfeljebb 6 hospitálás váltható ilyen módon ki. Így 
legalább 3 alkalommal kötelező a részvétel hospitáláson. 

b.) Konzultációk, szupervízió, tanácsadói szolgáltatások 
Egyéni és csoportos konzultációk, szupervízió megszervezése 
tehetséggondozásban részt vevő szakemberek részére. 

• Egyéni és csoportos (pszichológiai, pedagógiai, módszertani) tanácsadói 
szolgáltatások igénybevétele a projekt keretében a tehetséggondozásban 
részt vevő szakemberek részére. 

• Egyéni és/ vagy csoportos (pszichológiai, tanulás módszertani) tanácsadói 
szolgáltatások biztosítása a projekt keretében a tehetséggondozásban 
érintett gyermekek és tanulék részére. 

c.) A tehetségek felkutatásában, bevonásában és a tehetségsegítésben eredményeket 
felmutató prograrnak kifejlesztése (szakmai programterv elkészítése, 
összeállítása), vagy adaptálása és az adaptált program tervének elkészítése. 

d.) Nyomtatott és elektronikus kiadványok elkészítése és terjesztése (az elkészített 
projektre vonatkozóan). 

2. Meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének 
javítása, új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása 
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A résztevékenységek megvalósítása választható. 

Támogatható tevékenységek: 

a.) Belföldi, illetve határon túli együttműködés keretében külföldi tanulmányutak 
szervezése tehetséggondozásban érintett szakemberek részére. (Csak a szakmai 
megvalósításban részt vevő szakemberek számára.) 

b.) A tehetségsegítéshez kapcsolódó általános (nem műveltségi területhez 
kapcsolódó) szakmai (pszichológiai, pedagógiai, módszertani) ismeretek 
megszerzése akkreditált továbbképzéseken, tréningeken. 

A szakemberek tehetségazonosítással, tehetséggondozással/tehetségsegítéssel 
kapcsolatos (10-120 óra) akkreditált továbbképzéseken vehetnek részt. Egy 
főnek minimum (összesen) 30 óra képzésen kell részt vennie. (A 10 órás 
akkreditált képzésből legalább hármat kell választani.) 

A konstrukció képzéseinek megvalósitói a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. 
törvény (továbbiakban: Fktv.) rendelkezései alapján a megvalósítás teljes 
időtartama alatt a FAT által kiállított, hatályos intézményakkreditációs 
tanúsítvánnyal rendelkező intézmények lehetnek. A konstrukció keretein belül a 
pedagógus-továbbképzésröl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevök juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997 
(XII. 22.) Korm. rendelet alapján közzétett, Pedagógus-továbbképzési 
Jegyzékben szereplö, az oktatási miniszter által kiadott alapítási engedéllyel 
rendelkező pedagógus-továbbképzési programokon való részvétel támogatható, 
valamint a Fktv. alapján akkreditált képzési program szerinti képzés vehető 
igénybe. 

Csak olyan képzés támogatható, amelynek a kezdő időpontja és a befejező 
időpontja is a projekt megvalósítási időszakára esik! (A képzés elvégzését 
igazoló dokumentum átvételének időpontja lehet a projekt fizikai befejezésének 
időpontja után, de ez esetben az átvétel legkésőbbi időpontja a záró projekt 
beszámoló benyújtásával kell, hogy egybeessen, valamint a záró beszámolóval 
együtt be kell nyújtani a dokumentum másolatát!) 

A tervezett képzések 70 °/o-ának a projektidöszak első félévében el kell 
kezdődnie. 

3. Tehetségsegítő szervezetek hálózatépítése (figyelembe véve a sportban 
tehetséges és eredményes tanulók támogatását, megvalósítva az EU 
prioritást, az ún. kettős karrier segítését: a tanulás/szakmaszerzés és az 
utánpótlás/élsport összeegyeztetését) 

A résztevékenységek közül minden pályázónak az "a" vagy a "b" tevékenység 
megvalósítása kötelező, a "c", "d", "e", "f" és "g" tevékenységek megvalósítása 
választható. 

Támogatható tevékenységek: 
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a.) Tehetségpont kialakítása. 

A Tehetségpont megalakításának feltételei megtalálhatóak az alábbi weboldalon: 
http ://gen i uszportal. h u/ content/ nemzeti -tehetsegseg i to-ta nacs-fel h i va sa
tehetsegpontok-megalakitasara 

b.) Tehetségponttal történő együttműködés. 

Az együttműködés feltételei: a www.geniuszportal.hu oldalon lévő Tehetségpont 
adatbázisban szereplö adatokból a pályázó által meghatározott szempontok 
alapján (földrajzi közelség, érdeklődés, tehetség terület, stb.). Tehetségpont 
kiválasztása, együttműködési megállapodás kötése, amely magában foglalja az 
együttes tevékenység tartalmát, formáját, gyakoriságát, eredményét, stb. 

Támogatható tevékenységek: 

• a szereplök egymásnak nyújtott konkrét tehetségsegítő tevékenysége 
(együttműködés a tehetség azonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás, 
kutatás területén), 

• a szereplök között tehetséges gyermekek és tanulók közvetítése, tehetséges 
gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos segítség adása, kérése, 

• mentorok közvetitése a szereplők között, 
• a szereplők által szervezett közös rendezvények. 

c.) A tehetségsegítő kezdeményezéseket, programokat, eseményeket és 
szolgáltatásokat nyilvántartó térségi adatbázisok létrehozása és fejlesztése. 

A létrehozott térségi adatbázisok tartalmi struktúrájának illeszkednie kell a 
www.geniuszportal.hu adatbázisainak struktúrájához (Tehetségpontok, Tanácsok, 
jó gyakorlatok, partnerek, program ok stb.). 

d.) Helyi támogatói fórumok kialakítása, fejlesztése, és/vagy nemzetközi szakmai 
kapcsolatok bövítése. (Cél: egyéb szervezetek bevonása a tehetségsegítésbe. A 
feleknek együttműködési megállapodással kell rendelkezniük, melynek 
tartalmaznia kell az együttműködésben megvalósítandó feladatokat.) 

e.) Tehetségsegítő Tanács kialakítása, vagy meglévő Tehetségsegítő Tanácshoz 
kapcsolódás, azzal történő együttműködés. 

A Tehetségsegítő Tanács kialakításának feltételei megtalálhatók a 
http :/l g eni uszportal. hu/ con tent/teh etsegseg i to-ta na cs ok -a l ak ita sa-modsze rt an i
segedlet oldalon. 

A meglévő Tehetségsegítő Tanácshoz kapcsolódás, azzal történő együttműködés 
feltételei megtalálhatók a www.geniuszportal.hu oldalon. A Tehetségsegítő 
Tanácsok adatbázisában fellelhetök a hazai Tehetségsegítő Tanácsok adatai, 
benne a Tanácsok céljai, feladatai, melyek alapján a kapcsolódási szándék 
eidönthető a kapcsolódni akarók részéről. Az együttműködni szándékozók ezt 
követően megkeresik a választott Tehetségsegítő Tanácsok vezetőjét, 

együttműködési megállapodást kötnek, amely tartalmazza az együttes 
tevékenység tartalmát, formáját, gyakoriságát, elvárt eredményét, stb. 

Támogatható tevékenységek: 

• a szereplök egymásnak nyújtott konkrét tehetségsegítő tevékenysége 
(együttműködés a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás, 
kutatás területén) 

• a szereplők között tehetséges gyermekek és tanulók közvetítése, tehetséges 
gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos segítség adása, kérése 

• mentorok közvetitése a szereplök között 
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• a szereplök által szervezett közös rendezvények. 

f.) Tehetségnap1 megszervezése. (A tevékenységbe a versenyszervezés és a 
közvetlen tehetségsegítés nem értendő bele.) 

g.) Együttműködések a "kettős karrier" segítése érdekében, az együttműködő felek 
által készített közös stratégiai terv készítése az alábbiak vonatkozásában: 

• tehetségazonosítás a sport területén 
• tanulás/edzés intézményközi összehangolása 
• tanulmányi előrehaladást érintő problémák azonosítása, kezelésükben történő 

együttműködés 

• létesítmények használatára vonatkozó együttműködés kialakítása. 
A 3.g.) tevékenységet választó pályázó szervezetek együttműködési 

megállapodást köthetnek a tevékenységek végzésére, amennyiben vagy a 
pályázó szervezet, vagy az együttműködő partner diáksport-egyesület, vagy 
sportegyesület. Az együttműködő partnerek mindegyikének meg kell felelnie a 
B. l. Jogi forma alatt felsorolt feltételeknek. 

4. Tehetséges fiatalok önszerveződésének kibontakoztatása 

Ez a tevékenység óvodák esetében nem választható. 

A résztevékenységek megvalósítása választható. 

Támogatható tevékenységek: 

A tevékenység választása esetén kötelezően megvalósítandó elemek: 

a.) Közösségfejlesztési tevékenységek. (Tréningek, képzések, találkozások, stb.) 
b.) Önszervezödést, önkifejezést, együttműködést segítő események szervezése. 

(Műhelymunkák, közös aktivitások különbözö műveltségterületeken stb.) 

A tevékenység választása esetén választható elemek: 

c.) Animációs, facilitátori tevékenységek. 
d.) Az önszerveződéssei kapcsolatos nyomtatott és elektronikus kiadványok 

elkészítése és terjesztése. 
e.) Az önszerveződéssei kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, eszközjellegű 

háttér biztosítása. 

C.l.l. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 

Kötelezően megvalósítandóak a l. a.) és l. b.), valamint a 3. a.) vagy 3. b.) pontokban 
felsorolt tevékenységek. 

Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs 
tevékenységek a projekt befejezése időszakára kötelezőek. 

1 Lásd: Fogalomtár. 
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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.gov.hu) honlapjáról letölthető 
"Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az 
"Arcu lati Kézikönyv" tartalmazza. 

A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye 
fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. 

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. 

Horizontális elvekre vonatkozó előírások 

1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése 

Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbi: 

Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása 

Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt 
tervezésébe 

Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak: 

Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, 
szolgáltatások beszerzésénél 

A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) 
választott körülményei környezettudatosságot tükröznek 

Projekt területi korlátozása 

A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása kizárólag a Közép
magyarországi régió területén történhet. 

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a deviza-jogszabályok alapján belföldinek 
minősülő, Magyarországon a Közép-magyarországi régió területén székhellyel rendelkező 
szervezet lehet pályázó, továbbá csak a Közép-magyarországi régió területén található 
intézmények után igényelhető támogatás. 
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 

0.1. Támogatás formája 

Vissza nem térítendő támogatás. 

0.2. Támogatás mértéke 

A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. 

D. 3. Támogatás összege 

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege legalább 3 millió Ft, de 
legfeljebb 10 millió Ft lehet. 
Az egyes tevékenységekhez igényelhető maximális támogatások mértékét jelen útmutató 
17. sz. mellékletét képező "Az egyes tevékenységek után igényelhető támogatások 
összesítő táblázata" tartalmazza. 
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E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési 
kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) 44. § 
(3) bekezdése alapján, ha a Projekt Adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően 
kizárólag CD/DVD-n nyújtották be és a CD/DVD-hez kötelezően csatolandó, 
kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt nyilatkozat 
hiányzik, vagy a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt 
nyilatkozattal a CD/DVD nem került benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak, 
amelyről a borítékon szereplő feladót értesíteni kell. 

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 

1. Befogadási és jogosultsági kritériumok 

2. Egyéb követelmények 
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F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a felhívásban, valamint az 
útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan (kizárólag a kitöltő program által 
felajánlott .xzip formátumban) nyújtható be. 

A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá 
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz 
(12 sz. melléklet) tartozó nyilatkozatot papír alapon cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy könnyített elbírálású támogatás esetén az NFÜ Támogatói 
Okiratot bocsát ki, tehát nem kerül sor Támogatási Szerződés mindkét fél általi 
aláírására, így a cégszerű aláírást a pályázóknak oly módon kell megtenniük, ahogy az 
a kötelezettségvállaláshoz szükséges. 

A pályázat benyújtásával egyidejűleg kérjük benyújtani papír alapon a kedvezményezett 
nevében aláíró személy vagy személyek ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által 
hitelesített aláírás-mintáját (eredeti, nem fénymásolt példányt). 

A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program alkalmazása 
során a pályázót hibaüzenet figyelmezteti a javítandó adatokra. A kitöltő program 
letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el, 
pdfvagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. 

Az .xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell 
vonatkoznia. 

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt 
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD 
lemezen) a pályázati kiírás 12. számú mellékeltét képező, kinyomtatott és cégszerűen 
aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, kizárólag ajánlott küldeményként 1 
példányban a következő címre kell beküldeni: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Kódszám: TÁMOP - 3.4.4/B-11/1 

Közreműködő Szervezet: 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 

1385 Budapest, Postafiók 818. 
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Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az alábbi címzést kell 
feltüntetni: 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 

1134 Budapest, Váci út 45 ... C" épület 

A borítékon/csomagoláson tüntessék fel az operatív program nevét, valamint a pályázati 
felhívás kódszámát és elnevezését: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TÁMOP-3.4.4/B-11/1 - Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása - (Magyar 
Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a csomagoláson a postai bélyegző jól látható, teljes, a 
dátum jól kivehető. 

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás 
kódszámát (Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása - (Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program)- TÁMOP - 3.4.4/B-11/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, 
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győzÖdjön meg a kitöltés sikerességéről, az 
adathordozó épségéről! 

A pályázati kiírással 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu 
telefonszámon kapható. 

kapcsolatos további dokumentumok az 
honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az 

e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 
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SZÉCHENYI TERV 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatásfejleszt4!.s.érdeké~.en 

c. 
pályázati felhívásá~oz 

~ódsz~m: 
TAMOP;.:.. 3.Í.12-12/1 

• A projektek az Európai Unió támogatásával. a:t Európai 
Szociiltis Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 
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A. A TÁMOGATÁS CÉUA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Alapvetó cél 

Alapvetö cél és háttér információ 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bövítése áll: az a 
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz.éy alatt egymillió 
új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és 
tartós megoldásához a vállalkozókan keresztül vezet az út, tőlü.~'' .várható a 
munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járu! hozzá a 
munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági éli!t szereplői által is 
támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat 
határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv" meghatározza azokat a 
kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 
l. Gyógyító Magyarország - Egészségipar 
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés 
3. Otthonteremtés - Lakásprogram 
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés 
5. Tudomány - Innováció - Növekedés 
6. Foglalkoztatás 
7. Közlekedés- Tranzitgazdaság 
A pályázati konstrukció - szer:v.esen kötődve az Új Széchenyi Terv általános céljaihoz - a 
Tudomány - Innováció - Novekedés valamint a foglalkoztatás kitörési ponthoz 
kapcsolódva, lehetövé teszi a kulturális intézmények számára a T ÁM OP és TIOP keretében 
támogatott kulturá)Js alápú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű 
elterjesztését segítő !fuJl1án-erőforrás igények biztosítását. 

A konstrukciot~~élja a h~m~~~rőfor~~,!!: fejlesztés révén a kulturális intézmények 
alkalmassái~[~étele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági 
koros,~t)il~,q.ít~J~m,i~!~.a hátrá,~;~,yos h~lyzetű csopo-:tok sz~már.~, ;~;dménye p~dig 
eze!}, tanulasi fOfcJl1.!1·~·eltel]esztes~, az elethossz1g tarto tanulast eloseg1to szalgaltata sok 
száf1i(ának növekei'!~!;e, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás hatékonyságának 
növelése. 

Rend~ikezésre ·álló forrás 

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra' rendelkezésre álló 
keretösszeg 1.456.815.907 forint. 

A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség. 

1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az 
Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális 
alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott 
bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy 
társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak 
tekintendő 

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

A pályázatot benyújtani jogosult szervezetek 

Az 1/2000. (!.14.) NKÖM rendelet hatálya alá tartozó kulturális intézmények vagy 
fenntartóik az alábbiak szerint: 

l. Közművelődési intézmények a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 74. §-a. szerint, vagy fenntartóik, 
amennyiben alkalmazottaik képzése az 1/2000. (!.14.) NKÖM.,r~ndelet hatály<! alá tartozik. 

Amennyiben az önállóan pályázat benv,.IÍ_itá~ára és szerzildéskötésre 
jogosult közművelildési intézmény önállóan pályázik, a pályá:zat csak 
a pályázó intézmény fejlesztésére vonatkozb.at. · · · 

Amennyiben közművelődési intéz~~ny(ek) feniftartója pályázik, a 
pályázat több, általa fenntartott ''közművelődési intézményre 
vonatkozhat. Egy intézmény fejlesztési! csak egyetlen pályázatban 
lehetséges. Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás 
kizárólag a jelen pályázat feltételei · szerint, a közművelődési 
intézmény( ek) fejlesztésére fordítható. 

Az elszámolható kÖltségEikhez kapcsolód§ számláknak, számviteli 
bizonylatoknak a pályázó (fenntartó pályázása· esetén a fenntartó) 
nevére kell szólnia. '· · · ·· 

2. Az 1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, 
vagy fenntartóik. Önállóan pályázni nem jpgos~~t, muzeális intézmények vonatkozásában: 

.l . muzeáli$ intézmény ·tagintézményében (filia) megvalósuló 
f~lesztés esetében a. központi muzeális intézmény 

.2 egyéb esetben a 61.2 pontban meghatározott formában működő 
f~~l}tartóik pályázhatnak · .. · 

- am~i{riyiben alkalmazottak képzése az 1/2000. (!.14.) NKÖM rendelet hatálya alá 
ta,J1:ozYl<:. · . . . í í;~'· 

Amenny(b~n az C;)nállóan pályázat benyújtására és szerződéskötésre 
J1?gosult int~zeális intézmény önállóan pályázik, a pályázat csak a 
Pályázó intézmény fejlesztésére vonatkozhat. 

Ame~nyiben muzeális intézmény(ek) fenntartója pályázik, a pályázat 
több, '''általa fenntartott muzeális intézményre vonatkozhat. Egy 
intézm€fiy fejlesztése csak egyetlen pályázatban lehetséges. 
Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás kizárólag a 
jelen pályázat feltételei szerint, a muzeális intézmény(ek) 
fejlesztésére fordítható. 
Az elszámolható költségekhez kapcsolódó számláknak, számviteli 
bizonylatoknak a pályázó (fenntartó pályázása esetén a fenntartó) 
nevére kell szólnia. 

.3 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL törvény által meghatározott nyilvános könyvtárak vagy könyvtári 



tevékenységet folytató szervezetek vagy fenntartóik, amennyiben alkalmazottaik 
képzése az 1/2000. (1.14.) NKÖM rendelet hatálya alá tartozik. 

Amennyiben az önállóan pályázat benyújtására és szerződéskötésre 
jogosult könyvtár önállóan pályázik, a pályázat csak a pályázó 
intézmény fejlesztésére vonatkozhat. 

Amennyiben könyvtár( ak) fenntartója pályázik, a pályázat több, általa 
fenntartott könyvtárra vonatkozhat. Egy intézmény fejlesztése csak 
egyetlen pályázatban lehetséges. Fenntartó által benyújtott pályázat 
esetében a támogatás kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a 
könyvtár( ak) fejlesztésére fordítható. 
Az elszámolható költségekhez kapcsolódó számláknak, számviteli 
bizonylatoknak a pályázó (fenntartó pályázása esetén a fenntartó) 
nevére kell szólnia. 

A pályázatokat a felsorolt szervezetek a fentiek szerlnt benyújthatják egy~[lileg és 
konzorciumban is. A konzorciumra vonatkozó feltételeket a 61,3 pont,tartalmazza:'::;, 

A fentiek szerint tehát a következők szerint lehet pályázni: 

a) az 1-3 pontban felsorolt kulturális',intézmények (muzeális int~zmény, könyvtár, 
közművelődési intézmény) - amennyiben működési jogáif< tekintetében 
önállósággal rendelkeznek és á projekt megvalósítása során,;~iállított számlák az 
intézmény nevére szálnak- önállóa,n pályázhatnak ,, , 

b) az 1-3 pontban felsorolt kulturáljs intézMények fenntartól pályázhatnak a kulturális 
intézményeik szakeml;>ereinek ké~zésére. Ebben az esetben egy fenntartó egy vagy 
több általa fenntartott ,kulturális lntézmény,re nyújt l;>e egy darab pályázatot. Egy 
pályázatban több intézménytípus (közművelődési intézmény, könyvtár, muzeális 
intézmény) fejlesztésére is sor kerülhet. 

c) Konzorcium keretében az a) és,:Íl} pontban felsorolt módon pályázó szervezetek 
közösen nyújta[l~k be pályázatot. Ai':l<onzorciumban benyújtott pályázat a 
bírála~ál a pontozás révén előnyben részesül. 

Bármely páiiizó szervezet csá'k'egy,pályázatot adhat be, és bármely fejlesztett 
intézmény '~ak eg~e~len p~lyázatbán' szerepelhet. Amennyiben egy intézmény 
fejlesztése tö6'Q':pályázáthan is szerepelne, valamennyi érintett pályázat elutasításra kerül. 

o;;,::,• ' :; :" ;',, ; ~\'lit' 

lClgi Forma 

Jelen pályázatr kiírás ~:~~~ben az alábbi (a 61.1 pontban foglaltaknak megfelelő) 
szervezet pályázhat (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról 
szóló 8/2010.(VIII. 2~) KSH közlernény alapján): 

311 Központi költségvetési irányító szerv 312. Központi költségvetési szerv 
321 Helyi önkormányzat 322 Helyi önkormányzati költségvetési 

szerv 
325 Polgármesteri Hivatal 326 Többcélú kistérségi társulás 
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű 328 Területfejlesztési Önkormányzati 
társulása Társulás 
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv 342 Köztestületi költségvetési szerv 
351 Országos kisebbségi önkormányzat 352 Országos kisebbségi önkormányzati 

költségvetési szerv 

371 Helyi kisebbségi önkormányzat 372 Helyi kisebbségi önkormányzati l 
költségvetési szerv 

381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó 
központi költségvetési körbe tartozó szerv önkormányzati költségvetési körbe 

tartozó szerv 
541 Kamara 

529 Egyéb egyesület 

549 Eovéb köztestület 551 Eovház 
552 Önálló eovházi intézménv 553 ~yház önálló szervezete 
554 Eovházak szövetséoe 559 Eovéb eovházi szer-Vezet 
561 Közalapítvány 569 Egyéb alapítván~' 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 573 Nonprofit részvénytársaság 
591 Egyesülés 599 Egyél;>, jogi személyiségű nonprofit 

szervezet:: 
699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit 951 G,esztorönkormányzat, társulás 
szervezet 

Amennyiben együttműködő partner bevonására is szük~ég van, az együttműködő partner 
támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem ítja alá. 

Konzorcium ra vonatkozó feltételek 

A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorclumai is benyújthatnak 
pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást 
kell kötni az Útmutató 7A; számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A 
konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arn:L vállalnak kötelezettséget, hogy 
a projektet annak tá.rn,ogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon 
közösen megvalósítják: Konzorcium tagja csák olyan szervezet lehet, amely a Pályázati 
Felhívásban meghatározott követelményeknek, megfelel és támogatásban részesülhet. 
(Felhívjuk a fígyelmet, hogy a cégszerílen aláírt konzorciumi együttműködési 
megállapodást szkennelt'formá6an kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni, 
melyet a 1:19 , pont alapján pályázó ~ptelezett eredeti példányban a dokumentáció 
részeként, megőrizni). ' ' ' ' ' 

-t," 

A koniiorcium~iti~~~mben tárnamott feltételek: 
,,, H51f;:s.__ ,' 

A'k()nzorcium tagok számiil minimum 3, maximum 8 

Valamennyi konzcirciJ~ftagnak meg kell felelnie a 61.1 és a 61.2 pont feltételeinek 

A konzorclumi tagok közül legalább kettőnek olyan, a 61.1 pontnak megfelelő 
szervezetnek J<elllennie, mely (a 2001-es népszámlálás adatai szerint) 10 OOO főnél 
kevesebb lakónépesség ű településen mílködő intézmény fejlesztésére pályázik. 

A konzorcium egyik tagjának el kell látnia a konzorciumvezetői teendőket 
(projektmenedzser és pénzügyi vezető alkalmazásával) 

A projekt finanszírozása konzorciumi tagonként történik 

A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a 
Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, és minden konzorciumi 
tagnak részt kell vennie a pályázat alapvető céljának megvalósításában, amely 
alapján támogatásban részesül. 



Méret 

Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns. 

C. PÁLYÁZATTARTALMA 

Támogatható tevékenységek köre 

A kulturális intézmények szakembereinek át- és továbbképzéMt célzó, az 1/2000 (1.14.) 
NKÖM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-nak megfelo;!lélisa TÁMOP és TIOP keretében 
támogatott kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű 
elterjesztését segítő humánerőforrás igényének biztosítása. <> 

A Rendeletben meghatározott intézményi k~rnek a Rendelet hatálya alá tartozó 
munkatársai számára a képzéseken történiS részvétel támogatása. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 
,::~':'' 

A C1.3 pont .,Célcsoport" alpontjában széreplő feltételeknek megfelelő munkatársak 
eredményes részvétele a következő feltételeknek megfelelő képzéstípusokon: 

1) a kultúráért felelős miniszter által. akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai 
továbbképzés. · ( · 

2) Az Országos Képzési Jegyzékben (a tov~bbiakban: OKJ) szereplő iskolarendszeren 
kívül i formában·, J<ulturális területre vonatkozó szakképesítést adó képzés. 

3) Felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó szakirányú 
továbbképzés.· · 

A képzések a felsorolt típusok kÖzül tetszőlegesen választhatóak. 

~- ;\!• l<épzés, ifmelyre a.<;,munkáltató kötelezi a munkavállalót, s ezzel 
kötelezetts~get vállal a képz'l!si költség fedezésére is (a kulturális szakemberek 
szervezett képzési renaszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 
112000 (1.14.) /YKÖM rendelee 12.§. (1) bekezdése), nem támogatható. 

A támogatható képzéstípusok listája a Pályázati útmutató 16. számú 
mellékletében található. 

Az egyes támogatási fajták szerinti képzéstípusokra vonatkozó támogatási 
intenzitásokat a 02 pont és a Pályázati útmutató 16. melléklete alapján kell 
megállapítani. 

Projekt megvalósítással összefüggő projektmenedzsment tevékenység 

A pályázónak/konzorciumvezetőnek 
menedzsmentjének ellátása érdekében 
hossza alatt biztosítja: 

- 1 fő projektmenedzser, 
- 1 fő pénzügyi vezető. 

Tájékoztatás, nyilvánosság 

vállalnia kell, hogy a projekt 
az alábbi személyeket a projekt teljes 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánassági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről 
és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal infol'l)'lációt nyújtani. A 
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ 
(www.ujszechenyiterv .gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményez!'lttek tájékoztatási 
kötelezettségei" (4. számú melléklet) című dokumentum, valamint az "Arculati kézikönyv" 
(5. számú melléklet) tartalmazza. ' 

A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk; .egyeztetés céljából 
vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársál(al. 

Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve 
az előírtaktól eltérő formában történő megvalqsítása a megítél&;~ támogatás 
kommunikációra elszámolható részének csökkentését::vonja maga után. · 

Horizontális elvekre vonatkozó előírások 

1) Esélyegyenlőség i és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése 

Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség 
és a fenntartható. fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében csak; 91ya(l. proje~ támogathafq, amely teljesíti az alábbiakban előírt 
feltételeket, és.l);ézzel ~ hozzájirul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés 
biztosításáhq?l; · • .. ss:~ · 

A pályázónak egyé~::1'.követelményként a Projekt adatlap 2. számú mellékletében 
megjel~lt intéiko;lg~.~~~i• közül mind az esélyegyenlőség, mind a fenntartható fejlődés 
vo(1<!t.~l;i~ásában ··~::~~kötelezően vá.\lalandó 2-2 szempont mellett minimum 1-1 
dii;il"bóí:js. ki kell vá"l;;~sztania, a kivalasztott intézkedéseket pedig a végrehajtás során 
tel]"esíteríii!;sllletve megv~lósítaní"? szükséges. 

a) Esélyegye~~~~ég 

A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt 
tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó 
nyilatkozatok aláírásával igazolja. 

Az adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a 
részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések 
elfogadásának feltételeit a Pályázati útmutató 11. számú melléklete, valamint az alábbiak 
tartalmazzák. 



Több esetben akkor is elfogadható az intézkedés, ha az már meglévő esélyegyenfőségi 
intézkedés. 

A Projekt adatlap 2. számú mellékletében található táblázaton a pályázat benyújtásakor 
érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték 
(célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenfőségi intézkedés esetében 
vállal többletteljesítményt. 

Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat lil~e"tén az egyes 
esélyegyenfőségi vállalások teljesítésének megosztása már a pályázat elkészítésekor 
tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell mega"clnii 

Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges 
személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes é~ :írásbeli, egyedi hozzájárulása 
alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető "megadottr'lak, ha az megfelelő 
tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöf meg egy pályázat lehetséges 
munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projektbe való belépésétől 
kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyi:Íen az érintett hozzájárul ahhoz, 
hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként; tanulóként stb. defini~lják. 

A vállalt és szerződött esélyegyenfőségi "intézkedésekről rendszeresen be kell számolni 
(időszakos és záró beszámoló), és a:z időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. 

Kötelezően teljesítendő szempontok: 

- Esélyegyenlőség i munkatárs1 felelős alkájmazása 

- A szervezet döntéshozói, múnkavállaloi vagy közönsége számára esélyegyenfőségi 
képzést tart 

b) Fenntarthat~"~~g 

A választott' intézkedesek 
tevé~nysége'kéi, a ~l:ltelező 
nyillil(~,~~atok aláír~~ával igazolja. 

tartalmaihatnak jogszabály által kötelezően előírt 
teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó 

A Projekt ~cl<ttl"ap 2. szám(! mellékletében található táblázatban a pályázat benyújtásakor 
érvényes érték, befejezéskór és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell 
jeleznie a pályázóoak vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az adatlapon a 
pályázó szervezetre {szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a 
kedvezményezettől, projektgazdától eltérő lehet és/vagy tervezett 
fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre. 

Egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetövé, 
azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást pénznemben 
kell megadni, a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett értéket a pályázat 
benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a 
cél, hogy a pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől 
függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve 
csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már 
megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt 

befejezéskor és fenntartás végén tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet 
fenntartását kell biztositani. Visszalépés nem megengedett. 

A Projekt adatlap 2. számú mellékletében található táblázatban a pályázat benyújtásakor 
érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték 
(célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében 
vállal többletteljesítményt. 

A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értéktől kell számítani. Egy 
környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnei<, ha a pályázó a 
projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást, és (ahol ei ""az adatlap alapján 
lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. 

A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell:számolni 
(időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljes"ülést a helyszínen is ellenőriz~"etik. 

Kötelezően teljesítendő szempontok: 

Fenntarthatósággal kapcsolatos tudá~megosztáson részt vett munkavállalók aránya 

Környezeti szempontokat alkálmaz az eszközök, termékek alapanyagok, 
szolgáltatások beszerzésénél " 

A pontos feltételeket, az egyes intézkedések Ellfogadásának feltételeit a Pályázati útmutató 
10. számú melléklete tartalmazza. 

Választható, bírálatnáf eí6nyt 
tevékenység~k, szqlgáltatások, 

~ ef•': , '" ' 

jelen tó 

A bírálatnál!alélnvt élveznet<'aiok apályázók/konzorciumok: 
' " '?t , 

kapcsolódó 

Melyek töbl? intézmény fejlesztésére pályáznak. 
~ pályázat !>Orán fejlesztenc:lő intézmény, intézményegység működési helye a 
3Út2007. Karm. rendeletben meghatározott 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség 
valárne!yikébe vagy a 241)f~006. Karm. rendeletben meghatározott, az országos 
átlagot "legalább i,75-szeresen meghaladó munkanélküliségű települések körébe 
tartozik "' "" " 
Amelyek esetében a feftesztendő intézménynek volt közoktatást, élethosszig tartó 
tanulást szolgáló tevékenysége az elmúlt 2 évben 
Amelyek a projekt megvalósításában önkénteseket alkalmaznak. 
Amelyek esetében a pályázó intézmény vagy a konzorciumvezető pályázati 
tapasztalattal rendelkezik az alábbiak szerint 

o hazai támogatásban részesült (Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium vagy jogelődjei részéről, vagy Vendégváró tájházak, 
a Tengertánc, vagy az Alfa pályázatok) az elmúlt 5 évben: 1-3 pont 
(támogatott pályázatonként 1-1 pont, max. összesen 3 pont) 

o EU társfinanszírozású programban nyertes pályázattal rendelkezik: max. 2 
pont (programonként 1 pont) 

Amely konzorcium esetében a konzorciumi tagok közül több mint kettő tag olyan, a 
B1.1 pontnak megfelelő szervezet, mely (a 2001-es népszámlálás adatai szerint) 



10 OOO főnél kevesebb lakónépességű településen működő intézmény fejlesztésére 
pályázik. 

Nem támogatható tevékenységek köre 

A Cl. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, jelen 
konstrukcióban nem elszámolható illetve azok a konkrét tevékenységek, amelyekre a 
pályázó az NFT I., ÚMFT illetve egyéb pályázati forrásból már kapott támogatást, nem 
támogathatóak. 

Projekt területi korlátozása 

A fejlesztett intézmény(ek) telephelye a Közép-magyarországi Régión kívül található. 
(Konzorcium esetén a feltétel valamennyi konzorcium! tag valamennyi fejlesztett 
intézményére vonatkozik.) ·· 

O. PÉNZÜGYI FEL TÉTELEK 

Támogatás formája 

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

Támogatás mértéke 

A projekt els~molható öi;szes költségének legfeljebb 100 %-a lehet az alábbiak szerint: 

1) Az .. ~SIJróplJi Unió gj~ködé~;éről ~;zélió szerződés 107. és 108. cikke alapján nem 
állan;!:~'Hmogatá~;nalf minősÜiö támogatások esetében a támogatás intenzitása 
1oo.?)~i... · ·· 

Nem minősül állami támogatásnak a közoktatási szolgáltatásfejlesztést szolgáló, a 
Pályázati úfrr(utató 16. ·· szám ú mellékletének 1/A. pontjában felsorolt képzéstípusok 
támogatása. · 

2) A Pályázati Útmutató 16. számú mellékletének 1/B és C. pontjaiban felsorolt 
képzéstípusok esetében a támogatás képzési támogatásnak minősül. 

Képzési támogatás esetén a támogatás a pályázó választása alapján minősülhet: 

A) Csekély összegű (de minimis) támogatásnak (támogatási intenzitás: 100%) 
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a de minimis 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK 
bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) alapján csekély összegű (de minimis) 
támogatás azoknak a vállalkozásoknak nyújtható, amelyek a támogatás 

igénybevételének évében és az azt megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt 
csekély összegű támogatás összege nem haladta meg a 200 OOO eurónak, a közúti 
szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 OOO eurónak 
megfelelő forint összeget. 

A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett 
nyilatkozik a támogatás megítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi 
évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartal máról. 

Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, 
valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes 
összegét kell figyelembe venni. 

A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában 
nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg 
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendelet(!kben vagy az 
Európai Bizottság a 2007-2013 közötti időszakra vonqtkozó regionáli~ támogatási 
térképről szóló jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. · ·• 

Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az 
intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással 
támogatható. 

A kedvezményezett köteles a csekély ;.osszegű támogatasi jogcímen nyújtott 
támogatáshoz kapcsolódó minden irat()t az odaítélést követő lO. évig megőrizni és 
a támogatást nyújtó ilyen irányú felilívása esetén azokat bemutatni. A csekély 
összegű támogatási jogcímen . nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság 
kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

Csekély összegű (de minimis):támogatás kedv.e:zményezettjének minden esetben 
az az intézmény/intézményegy~g minősül, metynél a fejlesztés ténylegesen 
hasznosul, tehát amely lntézmén'y/intézményegység alkalmazottjai részt vesznek 
a képzéseken. Ennek megfélelően: 

o ~mennylben pály.~jÓ szervezetként a B1.1 pontban nevesített kulturális 
intézmény Íilkaii'T'i'á~ottait szolgáltatásként vásárolt költségtérítéses képzésre 
küldi, a !<ulturálls ·intéirnény vonatkozásában kell jelen pont valamennyi 
feltételét;\~egvíis~lnl ·· · 

o Amenilyiben pályJfo· .szervezetként a B1.1 pontban nevesített kulturális 
intézmény fenntartója küldi a B1.1 pontban nevesített kulturális intézmény 
alkalma~o\:tait sz()Jgáltatásként vásárolt költségtérítéses képzésre, szintén a 

: .•.. kulturális··.it;~tézmffiny vonatkozásában kell jelen pont valamennyi feltételét 
ft;legvizsgálr\1 

B) Képzési támogatásnak 

Amennyiben a pályázó de minimis támogatásra nem jogosult, illetve a támogatást nem de 
minimis támogatásként kívánja igénybe venni a 800/2008-as EK rendelet 39. cikk (2)-(4). 
bekezdésében rögzített feltételek teljesülése esetén képzési támogatásra lehet jogosult. 

Támogatási intenzitás: 25-80%, az alább meghatározottak szerint: 

Amennyiben a Támogatott a támogatást a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 
(általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági 



rendelet (HL L 214/3., 2008. 8.9.) alapján képzési támogatásként veszi igénybe, a 
támogatási intenzitás nem haladhatja meg: 
a) szakképzés esetén a támogatható költségek 25 %-át, és 
b) általános képzés esetén a támogatható költségek 60 %-át. 

Szakképzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen 
a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő 
állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély 
mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken. 

Általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy 
nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy 
későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, 
amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. 

A képzés akkor tekintendő "általánosnak", ha például: 
a) különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző 
vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy ' 
b) valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, 
amely számára egy tagállam vagy a Közösség biZtosította a szókséges hatáskört, 
azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja. , ' 

A támogatási intenzitás azonban a támogatható költségek 8Ó OJo-ának megfelelő 
maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: · 
a) 10 százalékponttal a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetW munkavállalóknak 
nyújtott képzés esetén, · ... 
b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középv~filtkozásokmik, és 20 százalékponttal, ha 
a támogatást kisvállalkozásoknak nyÓjtják. ,, ,;> ·. , 

Kisvállalkozás: a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 
amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, ·es amelynek éves árbevétele 
és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. 

Középvállalkl:).~s: a , KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy 
vállalkozás, a!TleiY 250 {őnél keves~b.b alkalmazottal rendelkezik, és amelynek az 
éves nettó árbevétele legfeljebb 50'mlflió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 
mérle,gf~sszege 1egfelj(i!b~,43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

. Támoga~s'a~szegé· 
,· " ,",,, 

A jel~;~'dlályázat keretében 
legfeljebb'') O millió Ft lehet. 

'----:? 

i~~~yelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de 
-<<-f~; 

'!'."1:, -,, 

E. KIVÁLÁSZTÁSI ÍCRITÉRIUMOK 

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 

1 hátrányos helyzetű munkavállaló a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja alapján: 
a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy 
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy 
c) 50 éven felüli személy; vagy 
d) egy vagy több eltartattai egyedül élő felnőtt; vagy 
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi 
egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen 
alulreprezentált nemi csoportba tartozik; vagy 
f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai 
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkábaállási esélyei egy biztos 
munkahelyen. 

l. Befogadási és Jogosultság i kritériumok 

2. Egyéb követelmények 

3. Tartalmi értékelési kritériumok 

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése 

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján. 

A pályázatok benyújtásának módja, hélye és határideje 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati aaatlapon; a felhívásban, valamint az 
útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtfiató be. ·A projekt adatlap kitÖltése 
kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program aíkalmazásával történhe~. A kitöltő 
program letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapróL 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; 
pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. 
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet ürés és a megfelelő konstrukcióra kell 
vonatkoznia. · 

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt 
mellékleteket) elektronikus adáthordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD 
lemezen) a pályázati. kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt 
nyilatkozattal (1. számú melléklet) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként 
vagy gyorspostai/futárposta '(garantált kéz~esítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 
szállítás igénybe,vételével a köve:tkező címre 1(\,;JI,beküldeni: 

Társ.iiCt~lmi Meg6julás Operatív Program 

Kódszám: TÁMOP-3.2.12-12/1 

Közreműködö Szervezet: 

';t;I;,SZA Társad~lmi S~~(gáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 
~ ;)<i'' / , , 

1385 Budapest, Postafiók 818. 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci 6t 45. ,.C" 
épület címzést kell feltűntetni. 

A pályázati dokumentáció személyes benyújtására nincs lehetőség. 

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás 
kódszámát (Kulturális szakemberképzés a szolgáltatásfejlesztés érdekében- TÁMOP-
3.2.12-12/1), a pályázó nevét és eimét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve 
győzödjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 



A pályázati kiírással 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu 
telefonszámon kapható. 

kapcsolatos további dokumentumok az 
honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az 

e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján 
az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig 
biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra megfelelő 
határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül 
tájékoztatást kapjanak. 

A pályázatok benyújtása 2012. április 9-től 2012. május 18-ig lehetséges. A 
pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. 

Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban 
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásollíatja, a KSZ kérheti 
az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül 
hiánypótlásnak. 

A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a részletes pályázati útmutató, 
valamint a pályázati adatlap és kitöltés! útmutató, amelyek együtttartalmazzák a 
pályázathoz szükséges összes feltétE!It. 
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A. A TÁMOGATÁS CÉUA ÉS HÁTTERE 

A1. AlapvetéS cél és háttér információ 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a 
törekvés vezérli a gazdaság- és tárS<!dalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt 
egymillió új és adózó munkahely jö]ji;in létre (vlagyarországon. A foglalkoztatási 
problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozóken keresztül vezet az út, tőlük 
várható a munkahelyteremtés. :Az állqmi 'fejlesztés- és . támogatáspolitika azzal járul 
hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy. világosan látható és a gazdasági élet szereplői 
által is támogatott, az ápam. és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított 
súlypontokat határoz me.9 'a g~~~.~ságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza 
azokat a kitörési pontokat, am~lyektől a gazdaság egészének dir;~amizálása várható. 
Ezek: ';i:::: 

l. Gyógyító Magyarország ~·· ggészségipar 
2. Megújuló Magyarország~~;;;::zöld gazdaságfejlesztés 
3. Otthonteremtés- Lakáspiugram 
4. Vállalkozásfejlesztés- Üzleti l$örnyezet fejlesztés 
5. Tudomány -Innováció é: Növekedés 
6. F~glalkoztatás .. ·· ·• .. 
7. Köztekedés - Tran:z;itgazdaság. 

-,;;' 

.·. :]'i1~ '. gazdaság versenyképességé~ek alap,yeto . feltétele, ll~gy a Vállalkozásoknál 
<)~:~;:~~ersenyképes, a 'gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, mu\)kavállalási 

. képességekkel rendelkező mu'nkaerő állJon rendelkezésre. . . ~ 
A.5Zínvonalas kisQyermekkori nevelés sz~'mos riMdés hosszú távi:J.4előnyt biztosít mind 
egyéni szinten, mind a társctdalom szintjé\i; Kiegész[ti a család áiM. betöltött központi 
szel-epet, és megteremti a ny~lyelsajátítás, az egész életen át tartó ereprnényes tanulás, 
a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából 
nélkülözhetetlen alapkészségeket · 

A magas színvonalú óvop~i ~éy~lésbenvaló részvétel ~~~.alánossá tétele nagy m~rtékt)en 
hozzájárulhat az Európa·(2020'.'{;tratégia sikeréhez, kü'lönösen !$ét uniós kie~jalt Cél 
eléréséhez: egyrészt a·k~.~~~ tskotael,h.~~yás 10 % alá való csökR'entéséhez, m~s!;ész; 
legalább 2o millió emb.emek\í'a szegetivség és a társadalmi kireí<e'$:z;tés ves,zéiyéyef 
fenyegető helyzetből vafó kiemeléséhez: . ::::~t., •::.: :·'\ ~ ::::r::s, >: ::~;; ~:;\'' 
Az óvodai nevelés magas~ színvonalának ŐlÍ;tosítása mellett hozzáférhetősggébeí< 
garantálása is fontos. Ezen klvül figyelmet'keiJ forditani többek kötött a kör'hyezet~, az 
infrastruktúrára, a szeQ1élyzeti ellátottság ra, ~:Z: irányítá~ra és a min<f~égbiztosításr? is. 
Az óvodai nevelés tel<ihtetében helyi, regionális és országos szinteH egyaránt integrált 
megközelítést kell alkalrliazni, bevonlia valamennyi érintett felet - így a\~S<!Iádokat is -, 
és szeros ágazatközi együtt!Ilűködést Kell kialakítani .a különöoző szakpdl!tikák, így az 
oktatáspolitika, a kulturális poiÍtika, a szociálpolitika, illetve az egészségügy között. • . ~Dw •·• • " 
A pályázat célja az, hogy az óvoda a támo8é~ás segítségével optimális személyi és tárgyi 
feltételeket tudjon biztosítani . a í<isgyerme~~·K számára személyiségük 
kibontakoztatásához. · >:;., ii':/í'w~;~~ 
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A2. Részcélok 

1. Olyan, fejlődési szempontból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése, 
amelyek mind a kognitív, mind a nem kognití)l készségek elsajátítását elősegítik, 
ugyanakkor elismerik a játék fontosságát, amely a kudarcmentes iskolakezdés, 
eredményes tanulás szempontjából k,f!l~ontosságú; 

2. A színvonalas kisgyermekkori neyt!IJ§S·'):Jiz~osítása minden gyermek számára, 
különösen a társadalmi-gazdasági SZÉ!inpÖhttiól hátrányos helyzetű, migráns vagy 
roma háttérrel rendelkező, illetve a Séljá~os nevelési igénnyel rendelkező, ezen belül a 
fogyatékkal élő gyermekek réSzére)/! : 

3. Az óvodai nevelés minőségb!ztQ?ítáSának előmozdítása valamennyi kulcsszereplő, 
köztük a családok, a 5Zaksi(!lg;:íl,ati, a szociális és az egészségügyi hálózatok 
bevonásával; · ···. · > )i)'i:~. 

4. Az óvodapedagógusí "az óvc;u:távezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő 
(pedagógiai asszJ?Zféns, dajka), valamint a teC:nQjkai személyzeti ellátottság javítása, 
a foglalkoztatottal<szal<inat:felkészültségének fejfesztése; · 

5. A jól ~épzett sz~k~~pereknek a szaKterületre történé,í~:yonzása, képzése és 
megtartasa· ···.. '/1;/, ;\/·.: .. , "' •. 

6. A szülők,tá:0ogatás~\éon szerepü kben, hogy az első életével<o~Q ,Ők gyerrne!<~ik első 
számú il'evelői, valamint az. óvodák arra való ösztönzése, hogy alakítsanak l<i "szoros 
együttműködést a szülőkkel, a családokkal és a különböző helyi !<'Özösségekkel aonak 
éri:l~l<é:ben, hágy megisrnertess~,velük a kisgyermekkori nevelés. és gondozás kínál~. 
le~·~~sé~'t!ket és a kisgyerme~kori tanulás fontosságát. 

~--~:,::_- - _:: --
A3~,·~::1Rendelkezésr.e án6 forrás 

-:;}(• 

A4. Támogathát6"pály~1~etok várható .száma 
---- - "-J -

A támogatott pályázatok ~~í-ható szá~a~,50-150 db\KMR) 

1 Közkiadás: a müveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az 
Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből vál~ .. hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális 
alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló Kiadás. A müveletek finanszírozásához nyújtott 
bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy 
társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélés! eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelwel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak 
tekintendő 
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----------------------------------------------------------------------

B. PÁLYÁZÓK KÖRE 

Bl. Jogi forma 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) a) pontjában meghatározott 
óvoda, a 33. § (1) bekezdésében in~,gnatározott, óvodai intézményegységgel is 
rendelkező többcélú intézmény, valamint a 33. § (14) bekezdésében meghatározott 
egységes, az óvodai és bölcsődei nevel~!i .feladataJt ellátó többcélú intézmény 
vagy intézményegység aláQ,bi fenntaltói pályázhatnak (KSH besorolással, a 
statisztikai számjel elemeiről:'$ nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH 
közlernény alapján): · '' '· · 

Központi költséQYetésl si~~~: 
Központi költségv~tési irányító és költségvetési szervek 

KSH 311 ~'l(özponti költségvetési irányító szerv, 
KSH 312 - Központi költségvetési szerv 

• 32 Helyi önkormán~zati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
- KSH 321 - HE;Iyi önkormányzat, •. . 
- KSH 322 - Helyi, .• önkormányzati költségvetési szerv, .. 
- KSH 325 - Polgá'/imE;steri hivatal (költségyetési sz~!Y) 
- KSH, 326 - Többcéfű~~~jstérségi társulás, .. 
-: KSH 3,27 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű tá~J,Jiása, 
- KSH 328 - Területfejleszté~i önkormányzati társulás, . • 

37 Helyi kisebbségi önkQ~.inánY~é!ti költségvetési 'irányító és költségvetési 
szervek :. :,' . · '· 

- KSH 371 - Helyi::k,!sebbségi önkormányzat, 
KSH 372- Helyi'Ki~~bbségi önkormányzati költségvetési szerv, 

- KSH373 - Helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező 
társulása ··. .:.. , 

• Országos kisebbségi ön~ormányzati költségvetési irányító és' költségvetési 
szervek · c · · · 

:._ KSH 351 - Ol;szágos kisebbségi önkormányzat, 
- KSH 352.- Országos ki,sebbségi önkormányzati költségvetési szérvek, 
- KSH 353 "- Országos kisebbségi 1,i;irikq~;:mányzet jogi személyiségű. 

~~ társUl~~~,: , ,;~;41/~ ~'V!~/~~~~~9:::!!>,:1~;;;',:,-;;1 , , ', 

Non';cprofit és ~~yeb h~m nyér~gé~öekelt szervezetek 
o Egyesület 

KSH 52.9- Egyéb egyesület••: 
o Egyl;lázak, egyiJázi intézmények, 

• ''1<SH 551".f.':,Egyház, '' ;/:, 
K~j;l 552 - Ö![~álló egyházi intézmény; 
KSI!:i 553 - Eg'yMz önálló szervezete, 
KSH 554.- Egyfi~~!i!k szövetsége, 
KSH 559c", Egyéb é'gyházi szervezet 

o Alapítványok •::;,::, ·''é< 
KSH 561 - K5~plapítvány, 
KSH 562- Közalppítvány'ön~l~ln~éz!Jlénye, 
KSH 569 - Egyéil'**il.lapítvány ··~~ . 

o Egyesülés (KSH 591) ' ,. . • .. 
o Egyéb, jogi személyiségű non~profit szerv~zet (KSH 599) 
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nqnprofit szervezet (KSH 699) 
o Non-profit Kft (KSH 572) . 
o Non-profit Zrt. (KSH 573) 

Költségvetési rendszerint gazdálkodó egyéb szervek közül: 
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o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe 
tartozó szerv (381) 

o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe 
tartozó szerv (382) 

A c.) pontban felsorolt fenntartói kör abban az esetb,en jogosult a pályázaton részt venni, 
amennyiben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. §{l) bekezdés e) pontja 
szerinti közoktatási megállapodás k~r~t~ben kÖzreműködik - a projekt teljes 
megvalósítási és fenntartási időszaka alatt, egyaránt - a helyi önkormányzat kötelező 
feladatának ellátásában, illetve' a 81. § (ll) bekezdésében meghatározott esetben a 
fenntartó egyoldalú nyilatkoza,tát a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy az 
oktatásért felelős miniszterrél f<özoktatási megállapodást kötött. 

Nem támogathatóaka böJ~d~i intézményegység fejlesztésére irányÚló beruházások. 

' '~/ :: 

Jelen pályázati kiírásban 1 fenntartó csak i .pályázatot adhat.be mely keretében 
valamennyi óvodai feladatell~tási hellyel rendelke,ző kőzókti!tásJ:,ilntézményére, ezen 
közoktatási ll)tézményék valamennyi feladatellátási tl~'~ének (ejles#'ésére pályázhat. 

~ \~{~ 

"~ . , \S 
Jele'n p~lyázati kiífás keretében konzorcium ok nem pályá'zhatnak. 

, ''·'/~"'-~ /<~~ 

,''~. M6'tet 

Jelen pályázatt~f~lhívás esetében nem releváns. 
'--lJ 

B3. Székhely 

Devizajogszabályok alapfán belföldinek minősülő, Magyarországon alapított és itt 
székhellyel i'i:!ndelkező jogi $zemél~liségű szeniezet lehet. {A székhely tekintetében 
korlátozás nincs.) · ·• ·' · 

A megvalósull';t~S. A~iye '::'•!<IJ!:á~ólag 
intézményében/intéznie,Q;yell:l~ lehet: , 

':!:'1 '"'L:':'":::" 

a Köz~p-Magyarországi 
YJ;"~,, ":?~~~!!> 

B4. Iparág ''·~~., 
Jelen pályázati felhívá's esetében ·n~m releváns. 

BS. Típus/karakter 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 

, , ,~,~~~::~:~::w:~"" 'l 
86. A pályázat benyújtásának ~~ftételei és a Támogatói 
Okirat kiadására vonatkozó kizáró okok 

A pályázat benyújtásának egyéb feltételei 

1. A pályázat benyújtásának időpontjában a Pályázó ellen nem folyhat csőd-, 
végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás. Amennyiben a Pályázó ellen csőd-, 
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végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló 
jogszabályban meghatározott eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a 
Támogatási Szerződés lejártáig, annak ,tényét a Pályázónak azonnal be kell 
jelenteni. ' 

2. A Pályázónak írásbeli nyilatkozatoF kell . adnia arról, hogy megfelel az 
államháztartásról szóló 2011. él(i cxt::VI ,toi:Y~ny <a továbbiakban: Áht.) so. § {l) 
bekezdésében meghatározottkövetelm'ény~kriek, és az Áht. 109. §(4) bekezdése 
alapján kiadott miniszteri i'ep'i:felet sierint vizsgálandó jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkezőszervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 

3. A Pályázó nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás 
elnyerése esetén a 4/2011. (I.28S:Korm. ,rendeletben szabályozott módon az NFÜ 
közzéteszi. ~·. 

4. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja,/ hogy a Kincstár által 
működtetett manitoring rendszerben nyilvántartótt. adataihoz a költségvetési 
támogatás utalilányozója, folyósítója a XIX. 'Uniós fejÍes#ések fejezetből biztosított 
költségvetési táni'ogatás esetén a közreműKoaő szervéiet, ennek hiányában az 
irányító ha,t.óság (á továob.jakban együtt: a támogatás fo!yósítója), az Állami 

;vevősiék, a Kormányiati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat 
11ó Főigazgatóság, 'az államit adóhatóság, a' Ss~kély összegű támogatások 
ntartásában, , érintett , sze'Nek, valamint az államháztartási törvény 

yégrehajtásáról szóló 368/2011 (XII;31.) ·~~K~n:n. rendeletben (a továbbiakban: 
Avr.) meghatározott más jogosultak hóz~ 

5. A jogosulatlanul igénybe vett támo~~\:ás ö~~~~gét és annak kamatait az Ávr.84. §-
ában foglaltak szerint visszafizeti. , 

6. Abban az esetben, ha a Pályázó szEirvezet helyzetében változás áll be, illetve a 
pályázati célok megvalósítás~t ~kadályozó bármely esemény következik be, úgy a 
Pályázónak a Közreműködő S~etvezetet haladéktalanul én:esítenie kell. 

,,, ' '" )i(d ~/ ·'"'' :HNi 

~ "'~ ~ ~~ , , , ''<in~~~~:,, , , ,', , ,:,, <,'>' 
7. Amennyiben a Pály:á~ó.f:liztosl~~!<:~.~~j'~'~sára. kö~~les, a Pály~zó a 4/.20~c~;, .<L ~~~!])~~"i . 

Karm. rendelet 33. §-a ban megl:i,ataro+ott b1ztos1tékokat a tamog~tas (ldeertve az"•> ;>' 

előleget is) első folyósításáig renaelkezé~~' pocsátja. c .·. . • 
'' ;,_\t j "'\ ' \ : '::~,~'<'l ' " ' ' 

8. A Pályázónál\!,>'projekt saját forrásának rendelk~~~,!iir,e kell állnia, és azt a~7P.::Jf: 72. 
§ (3) bekezdés aa)-ad) pontjai szerint igazQjnia kell. 

:1; 

9. A projekt keretében b~szerze~ ~ngf!tlan vagyml~Jgy a fe{j!J~artási kötelezettség 
fennállása alatt az NFU előzetes 'Jóváhagyása és'Qz 1083/2006 EK rendelet 57. 
cikkében meghatározott fe!~~telek sér71me nélj{ül. nel11 idegéníthető el és nem 
terhelhető meg. ' · , , · 

,;~~~ ' 

10. A közpénzekből nyújtott támogatások átláth 
törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (l:) bekez 
okok a Pályázó személyével, illetve a Pályázókén 
nem állhatnak fenn. 1~,",, 

~~u~1;1r 

:ől szóló 2007. évi CLXXXI. 
·foglalt összeférhetetlenségi 

egjelölt szervezettel szemben 

11. Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat 
benyújtását követően merül fel, vagy a Pályázó a törvény bármely rendelkezését 
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megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem 
részesülhet. 

12. A pályázat benyújtásával a Pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt. 
rendelkezéseinek az érintettségévei kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség 
megszüntetése érdekében. 

13. Amennyiben a Knyt. 8. § (1·) l;>~ke~d~s ·valamely pontja szerinti érintettség a 
Pályázóval, illetve a Pályázóké~;t~· riJ~gjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, 
annak az NFÜ honlapján történő l<onétételét 8 munkanapon belül a Pályázónak 
kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó 
körülmény pontos megjelölésével a "]elen Pályázati Felhívás mellékletét képező 
közzétételi kérelem alapján. · · · 

, "'~, 

14. Amennyiben á KR~, 8. § (l) szerinti érintettség a Pályázó személyével, illetve a 
Pályázóként · megjeiÖlt szervezettel szemben fennáll; az. NFÜ honlapján e 
körülmény közzétéFelére sor kerül. · 

~ ., ·~·~ 

15. f\lem nyújthat b~ .pál~~zatot az a helyi onkormányZq~: .. - ideértve a helyi 
qnk,qrmányzat részvételével. működő települési önkormányzatok többcél.ú 
kiste-!'ségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valam1nt 4/2011. (I. 2!i:) 
!(ortn~ ·rendeletben foglaltak szerint létrel)o~ott konzorciumot is ·:.;•.11mely nem felel 
me§ az Á vr; 94. §~ában foglaltaknak, . 

•,-c .,' '""* 

Felhivjuk figyei.(Tlét, hogy amennyiben a pályázó:Szervezet helyzetében változás áll be, 
illet\ie a pályázati célok megvalósítását akadályozó;bármely esemény következik be, úgy 
pályázónak a közreműködő-szerveietet haladéktalanul értesítenie kell. 

A Támoglittói Okirlilt kiadására vonliltkozó kizáró okok 
"Nem köthétő Támogatói Ókirat az~ál, . . . ·~. 

', .. : ' '":·>\ \1",:~" ·' • • :ih, ":' . ·::-:~:·. .·. 
a. 

1 

aki a jogszabályban.:a. Támogat6J:;]t0kirat megkötéSének feltételeként melilíatározott~ . 
ny~latkozat~ka~ p~.~~fes~i me~l;":~.~~oku~entumo~~i:. n,em nyújt!a ~e vagy a~Q:l~~t~tt. •:• 
nyllatJsozatat VIS~11(onja (kuloQo!i•.tekmtettel az 1.Avr. 72. §-.aban, vaJamint ~a;:. 
Támoga~?i Okirat~~~~~.~.~l~ 4/2.di~!~~~,2~.) Karm. ren~el~~.• 34. § (-?) be.1~~t~~séoén"~ 
meghatarczott nyllalf<R.fatokra), •s;:, ·: ·· • ••;1~;"1;,·1 •·:. 

'<T~\ fS"' • ·, . ,")">wt 5:"': :" , < 
b. aki a támogatá.s iránti ·p.~.lyázat benyújtását megelőző három n~ptári éven1·!~~.~1pt:az 

államháztartás ált:endszere!ből, az Európal Unió· e!őcsatlakozásUeszközeibőij. 1-;iél~y a 
strukt~r~lis alap~i<l:lól j~ttat6tt;,l(~la~ely t~mR.~~tás~al &s:zefüg§'és~~n a Táin~gatási 
Szerzodesben vallalt :l<otelezettseget nek1 felrohato okbol nem vag;y:. csak reszben 
teljesítette, kivéve a vis maior ese"teit; ·~ .. 'o'. .. : 

c. aki ellen csőd-, végelszámolási·>;;vagy felszámolási elji~ás;. vagy egyéb, a 
megszüntetésre irányuló, jogszabályban J!:!.~ghatározotteljárás vanfolyamatban; 

d. akivel szemben a Knyt. 6. §-ában {Qglalt ö~efér 
e. aki nem felel meg az Áht. so>"s (l) b~k~d~!;~~!ill.t:1.(Tlegfogalmazott rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeine]<. 

f. aki a támogatási döntés tartalmát é~~ernben befOlyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen il\',ilatkozatot tett. 

'<}"i 

g. a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel 
vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentummal 
nem rendelkezik. 
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C. A PÁLVÁZATTARTALMA 

Célcsoport: 
Óvodavezetők 
Óvodapedagógusok . . • 
Fenntartó részéről az óvodai tanügyigazgatással"foglalkozó munkatársak 
Gyermekek 
Szülők 

Cl. Támogatható tevék~!1ységek köre 
v,::,, 

I. Intézmények szolgáltatási s~~if;orialánaK:t:~övelése, szervezetfejlesztés l. ' ';'',,t~;:', " '},';» 

a. A komplex állapotfelmérést, valainint a gyermekek személylségfejlődésének 
nyomon.:l<övetését szolgáló módsze~el<, eszközök megismerése,· alkalmazása, 
továbbfejlesztése, illetve ezek alapj[fi. a saját il"l~ézményben alkalmazandó 
~l)árások, médsietek rendszerének áf-'"i:lilletve l<la.!éJ.I<ítása az ,óvoda nevelési 
pfogram része]<ént az alábbi fejezetcímel<szerint kia:ptgozva: Ujszerű nevelési 
eljárások, fejlesZtések; modern pedagógiai. módszerél<:, ·amelyek bevezetésre, 
alkalmazásra kerülnek; ··••· · . 

b:' Egyénre szabott/di~renéialt fejlesztési módszerek, amelyek bevezetésrej 
• alkalmazásra kerül neki• . ··:... : .:• •• 

c~' Az integrált neveléshez ~ükséges felt~teH·endszer új elemei; 
.d. ·Az óvoda~iskola átmenetét támq~~h5 diagnosztikéli: módszerek, amelyek 
· bevezetésre, alkafm.?:z:ásra 'l<erülneR"j;• továbbá az átmenetet segítő egyéb 

intézkedések, á~óvoéfa'l'és iskola között! ~gyüttműködés újterületei; · · .... 
e. A nevelési-oktatási intézmények l<özöttr"IÚj horizontális kapcsolatok kiépítése, 

ápolása; ·· ·. . · 
f .... Az intézményfennfq:r;):óval való ·együttműködés Új formái (Külső 

intézményértékelési rrtechanizmus működése, a">•i<ülső értékelés szem pontjai, 
az értékelési eredrnénye~j:)(isszacsátolásánqk módjai, az intézményfenntartók 
oktatásirányítási. tevéker:!,~$égének seg:ítéseí; például a rövid- és"l<ijzéptávú 
tervezést mE!9á.lé!.Jaozó helyieitfelmérés és é.!emz~s készítésével). ·• .: .•. ·· • •. •;:. 

g, A konstrukéió t.<.gt~tében · q;J91(á!>bképzéseki;m részt vett~l<. által megszerze:tt 
Ismeretek óvoaaf"szervezeti~egys'l3gen belül történő. átadásá•ilak módszertana, 
eÍjár~sa " ', "1<::" 1 ~>/Y~:i':. 

1 
~:+~, ill'j~~l~;f:s"1v,':: ',:", , ', ,: 

2. Óvoda i jó gy<;!j<orlatok, referenciák megosztása,. átvéteféi~ .. A~: intézinénye:k; k6Zőtti 
horizontális tan!,Jiás elősegítésére a mán!jlkifejle5ztett és l<i"PI"Qoált "jó gyál<:i:lrlatok" 
megismerése, adáJ?tációja, ""ITI•Eigismertetési!1t

1
•• ·• ·. • • · · .· 

a. Hospitálás ·~ .•• 
13. Saját jó gy ako~~~, disszem'if\~1~iója 
x. Műhelymunka ·· ·· • :•: 
8. Jó gyakorlat adaptálása 

II. Képzések, továbbképzések, tr:éningek ... 
1. A fenntartó és az óvodapedagógus"{elkészítése óktatáslráf)yítási, tanügyigazgatási, az 

óvoda i nevelési munkához kapcsolódó értél<e"fésí · 'és tervezési, pályázatírási, 
projektmenedzsmenti feladatokra akkreditált képzé$en~ továbbképzésen, tréningen 
való együttes részvételük során, ·· ·.·• .. 

amely a projekt kezdő szakaszában valósul meg (a projekt megvalósításának 
kezdő időpontjától számított 6 hónap9n belül meg kell kezdeni ezt a 
tevékenységet), 
fenntartó részéről l fő, munkakörében óvodai tanügyigazgatási feladatokat 
ellátó szakember, valamint 
óvodai feladatellátási helyenként l fő részvételével. 
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2. Akkreditált képző akkreditált képzésén, továbbképzésén való részvétel, egyenl, 
nevelőtestületi, blended (kevert) képzés keretében az alábbi témacsoportokban: 
Szakértő-, mentorfelkészítő 

Pedagógusok felkészítése a mentori szerepre; feladatokra 
Projektmenedzsment-ismeretek tréning-jellegű továbbképzés közoktatási 
intézmény pedagógusai számára 
Szakmai csoportvezetés módszertana 
Mentorpedagógusok képzése csaladpedagógiai szeigáitatás céljából 

Tehetséggondozó . . .. 

A tehetségfejlesztés a mindennapi ~edagógiai gyakorlatban 
Pedagógiai módszerek, (ejlesztőpedagógia, integráció 

Az integrációs. peaagÓgiai rerttlszer alkalmazására és hatékony együttnevelésre 
felkészítő ne\félőtest'Qieti továbbképzés · 
Differenciá,Láif;~ ,n;!J:<J.ennapi óvodai gyakorlatba Q 
Pedagógusó,k félkészítése az óvoda-iskolil. közötti átmenet támoga~ására 
Tevékenységl<özpóntú pedagógiák alkalmazása a saJátos nevelési igényű 
gyermekek integrált nevelésében-oktatásáb~n. 'f · 
Tevékenységközpontú pedagógiák a mindenn~pi nevelés-oKtatás folyamatában. 
Együttnevelés- ai inkluzfv, befogadó pedagógia elmélete és'gyakorlata 
~oQperatív módszertanra épulő együttműködés 

- Aif.'ovoda-iskola átmenet rrl~gkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek 
integrációja érdekében . '• •' .· , . 
Ha!ekony gyermei<-I'Tlegisrrierési techniká~ 
Pré\f~nció lehetősége), a koraf felismerést'~'.' 

· Tánc-zene-drámajáték a személyiségfejle,sz 
Az óvodáii,. gyermekek körébeli.'előfora' 

' zítés 
cigálatában 
szichés zavarok felismerése és 

korrekciója ,> •. ; •. . c; 

Figyelemzava~~s hipéra,ktivitás;kezelése, az e·gy,üttnevelés lehetőségel 
Magatartási net\ézséggel küzdő gyermekei<, Az agresszió kezelése az óvodában 
Interkulturális nevelés: az, óvoda i nevelési .~ultúráj<l és környezet átalakítása a 
QYerme.l<ek egyenlő lehetőségeinek és a~,~ív ré,~;zvételének biztosítására 
Ovodal '\:!PR tová,bbképzésl ' ·program·~· (óvodapedagógusok, nevelfft.,o:;tii 
f~lkészítége;, a,,Jtatékony együ'ttnevelésre; 'az integrációs~, pedagógiai 
ó~~pai alkal'm'a'r.Ssaraf'. ' < •• c 

Erőszak':.l!s kontlikt;~~~~elés ~tiim~J-!nikáció , 
Krízisintef\/enció, ~~ttfliktus- és problé'm'akezelő képesség fejlesztése' tkonfliktus 
felismerése, diagrl'~~Ztizálása, knzishelyzetekkel val Q ;ti()ptimális , b<Í.Oásmód 
stratégiája, verbális öliÍÍ.édelem az óvoaai szerv'~~eti egységei:lr:pelül és 'a<szülőkkel 
való partnerviszo,nyban), képzés ·. .. ·~,·· ·.:·. . 
Professzionális kómmunikádqs, technikák elsajátítását segítő képzések 
Változáskezelés és változásmene.dzselés tréningjellegd t(\~~J?bképzés 
Az érzelmi intelligencia Jejlesztése az óvodapedagógusi rrlúnka hatékonyságának 
növelése érdekében · ·. · . · · · 

- Az iskola és az óvoda műkÖq~si törvénYj,zerűségei 
Családpedagógia ., '() .... , 
Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése az:{)vodában 
Személyiségfejlesztés pedagógusqknak a• · iftr~iisztűrő-képesség növelése 
érdekében : · . ~ ... (;Y· 

Szociális és életviteli kompetenciák fejl~sztése 'i::' 
Új szemlélet a család - óvoda kapcsolatában 
Megtanulok moderálni - Megbeszélések, értekezletek és viták vezetése, a 
problémák és konfliktusok hatékony megoldásának segítése a maderáció 
alkalmazásával a nevelési-oktatási intézményekben 

Óvodai nevelés 
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- Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 137/1996. (VIII.28) Korm. 
rendeletben szabályozott különböző tevékenységi, nevelési területekre kiterjedő 
szakirányú szakmódszertani képzések (figyelemmel az óvodás korú gyermek 
megismerő funkcióinak fejlődését - éJ'7ékelés, észlelés, emlékezet, képzelet -, 
valamint az érzelem, akarat, értelmi képesség fejlödését, szocializációt támogató 
módszerek, eszközök feltárására is; támaszkodva az újabb kutatások 
eredményeire) ·· 

Tanügyigazgatás 
- Az iskola és az óvoda működésé11~~ jogi szabályozása, gyakorlati megvalósítása 
Testnevelés és sport 
- A mindennapos testnevelés szerepe az óvodában, metodikája a gyermek testi 

fejlődésében, mozgásfejlőqés~ben 
ön- és társismeret 

önismereti tréning, személyiségfejle~ő tréning pedagógusoknak 
Pedagógus önétték~!~si, értékelési tect\nikáit támogató képzés 
Pedagógus, mint strílktúravezető, irányító személy (neyelői attitűdök, speciálls 
személyiségvói)ásokft?~tásaira is kiterjedően) . ' · • 

- Az érzelmi intelfigeoda fejlesztése az óvodapedagógúsf:ml!ri~a hatékonyságának 
növeléseérdekében · :,, .. ·.. , 
~zemélyis~fejlesztés pedagógusoknak a '.~tressztűrő-képesség növe[~se 

· ··;ében··:·,., . 
~lis és e1etviteli korripetenciák fejlesztése 

. .:.c:;~~,iKö;hy~zettúd"tosságra nev'J1~s ' . :•. · 
.''';2.'·:.: .A kőrnyezett~(!atosságra nevelés hafi~ki!hv m4Ciszerei és eszközei 
.,,, t-iinőségbiztosítás ' .·:··. ·.. .. '• · 

c Intézményértékelési . felcl'datok, rnódsz~f~~ a minőségirányítási rendszer 
működtetésében - Téljesítrriényértékelés - Teljes körű intézményi önértékelés 

. működtetése, gyakorlata ; .... · ' 
Szervezetfejlesztés a PDA .(Process Diagrammatic Approach - Foly:amatközpontú 
Megközelítés) modell alkalmazásával ·· 

c;;yermek'~~ ifjúságvédelem ·.·; 
- ·~iialádpedagógia·· . . .. ::;, 
- új' ~;;;emléletal:Se!át:li:~óvod;i.~~pcsolatában 
Alterna~t~ .. pedagóg'itík · · . . 

Tánc-zg'Q,~,;:drám~játék a személyiséQfejlgSztés szolgcMI 
Látható h·abEjOk-progtam alkalmazás~~ 3-8 éves korú 
fejlesztéséll~ ' · "'' 

III. Az óvoda nevelési progr~tgljában fo~l~ltak mgvalósulá~~~ támogató 
szolgáltatások/tevékenységek/ programok meg$z,rvezésé) lebonyolítása 
o -&!J A nevelési programbii:J[1. foglaltii:Jk megvaló~u(~sát ~e~ltő. tevékenységek, 

program ok szervezése, lebonyolítása, ',különös tekirl~t):el a téhetséggondozásra, 
versenyekre, vetélkedőkre, inteÍí'!~tív foglall~ozásq~~ii:l:J.,, ~;,::;::;. 

@14:: Az intervenciós szemlélet·· .• kialakítása; ·s.~'QI~I<I<el · · J<özös tevékenységek 
megvalósítása 

!014:: Szülői szakmai fórumok szervezése'· 
~4: Családi napok szervezése . 
:;~ Óvodai nevelést kiegészítő és 'titr;nogató egészségügyi, szociális és 

gyermekvédelmi szakemberek együttműkőCI.ését és gyakorlati megvalósulását 
támogató hálózat létrehozása 

IV. Építés és eszközök beszerzése 

12 



1. Tornaszaba kialakítása 
2. Óvodaudvar fejlesztése. 
3. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése 

Cl. l. Kötelezően megvalósítandó tev4l<~pységek, beszerzések 

az I. Intézmények szolgáltatási:~zímlonalánák növelése, szervezetfejlesztés 
tevékenységcsoport 1. pontja>:: :szerinti tevékenység (saját intézményben 
alkalmazandó eljárások, módszerek rends?~rének át-, illetve kialakítása), 

a II. Képzések, továbbképzé~k, tréningek tevékenységcsoport 1. pont szerinti 
tevékenység (a fenntartó" :~s az~, óvodapedagógus együttes felkészítése 
oktatásirányítási, tanügyig~zgliltási, értékelési, tervezési, pályázatírási, 
projektmenedzsmentí feladat9l<fa' közö,s képzésen, továbbképzésen, tréningen való 
részvétel során) val,aníínt a ,2. pont szerinti tevékenységből :,iegalább 2 képzés 
teljesítése. , ' ' 

a III. A nevelési programokban SZf!feplő tevék~riységeket támogató 
szolg~l!atások/tévékenységek rnegszervezéS'~, ' lebói:lyolítása 
tevékenységcsoport ,bármely (szabadon meg'választható) pontja alatt 'szereplő 
tevékeny~~g , , '' , ' ' 

il',;iy:;- ,,~pítéS:<~~ eszkÖzök bes;zerzése tevékenységcsoport , l;lármely (szabadon 
megil(álaszthé!tó)pootja alatt szereplő tevékenység , 

- A ;;.:~OP-3:'f~i .. xxr. századi kö~oktatás,... fejlesztés, koófdináció" c. kiemeit projekt 
kei:lveimé~yezetqe általi megkeresés esét~n,~gy,üttműködés kialakítása. 

Til!koztatás, nyilvánosság 

' A kedvezményezett a projekt megvalósítása socán köteles a hatályos jogszabályokban 
:'~):reghatára?,o,tt tájékoztatá;;i és ,, QYilváriossági kötelezettségeknek eléget tenni, a ' 
projektrŐl éSl~ támogatá~r~! >i! Z Ott, meghatározott ,C(lÓdon és tartalommal , informáci(l~ 
nyújtani_. A tat~.koztaS~fra és nyil~~~~sság~a I(Onatk?zó kö';'etelmények~~_,az ,NJ::LI 
(~ww.u~sze.ch:nv~t~~y:g!lYjb*;!) h0nlaPJan:>l_ letolthetq "~ep~~z~enyezettek taJek0 
kotelezettl!i?e'" clmu,,S~k~,~~p,tum,yal~~~rt az "Arculat1 ,kez1konyv" tartalmazz~; 
A kommuriik~dós tevék~riységék megk~zClése;előtt javasoljuk, egyeztet~s céljáoóh, 
fel a kapcsolatata közreinűködő szerveze~,J<orri~!J,[likációs mupkatársával'.>:':i, . . ' :;, 
A Kedvezményezéttek tájékoztatási köteléz~t,tség~~i'c, útmutatóban előírt kcltnnílmikádos 
tevékenységek nerri teljesítés~ vagy részlegh teljesi!ése, illetVE:~ az előírtaltói 'eltérő 
formában történő megvalósítása,. a, megítélt t!imogatás:~I<Pmmunik~&íóra elszámolható 
részének csökkentését vonja maga után. ··~ .. . . . 

:>" ·,d," 

/1;:'::' 
Horizontális elvekre vonatkozó előíriio.k 

1) Esélyegyenlőségi és fenntart~atgsági alapji!IV~,~éryérlyesítése 
Az 1083/2006/EK rendelet a tá?tff:lgatások ,éÍia~~~~~~nt határozza meg az 
esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődé'S''oiztosítás:fi: ~>~T~:~'adalmi Megújulás Operatív 
Program keretében csak olyan projekt tárnqgathat6;1r(a'mely teljesíti az alábbiakban 
előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az es~ly~yenlőség és fenntartható fejlődés 
biztosításához. ·,: 
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A pályázónak egyéb követelményként a pályázati adatlapon és/vagy a Pályázati 
Felhívásban kötelezően vállalandó szempontként megjelölt 2 intézkedést a 
végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. 

, " , ,:~::,::::,~:::;::;(!:;;~:i, 
a) Eselyegyenloseg , '/'''<;::i,rT",:x' 

, 
1 

, , "Y:::<:::::;_'r';<', , , , ", 
A valasztott intezkedesek nem tartalmazhafnJ:!)<'jpgszabaly alta! kötelezóen elo1rt 
tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Pályázó 
nyilatkozatok aláírásával igazolja. ' 

A Projekt Adatlapon megadott intézkedé~ek, részletes és pontos b.emutatása szükséges a 
részletes projekt dokumentációban. A ponto;; feltételeket, a:Z, egyes intézkedések 
elfogadásának feltételeit az alábblak tartalmazzák •. 
Több esetben akkor is elfogadható az intézl<;~gés, ha az már meglévő esélyegyenlőség i 
intézkedés. · .··. t:< s: 

~ 'i:!i(',' /,, ,, 1'\ 

A Projekt Adatlapon található. táblázaton a pályázat benyújtásako[.~érvényes e,:ték, a 
projektbefejezésekor, illetVe a f~nntartás végén ér~~nyes érték (cél~lték) megad~~ával 
jelzi' a Rályátó~ hogy milyen esélyegyenlőség! . intézkedés esetében v~Íial 
t9bbleJ:t~ljesítményt. · 

,,'~:,,:('' 

Több projektpartner, vagy társulási, k98fprdumi pályázat esetén ,az egyes 
esélyegyenlőség! vállalások teljesítés~riek rri~égosztása már a 'pályázat elk~~~ítésekor 
tisztázandó, az adatok megadásakor azokatösszesítetten kell megaCdni. ,,,, 

Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a f9(Tla sz~rmazás és a fogyaték olyan különleges 
személye§,, adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása 
aiJ:!pján k'é'rt!Jhet rögzítésrt~. A li9~zájárulás akkor tekinthető megadottf1J:!k, ha az 
mé9,t,elelő tájékoztatáson,alapul. Ha 1t9ma vagy·fogyatékos erriöert jelöl meg egypályázat. 
lehet~es murtkavállalóJ<ént, képze;pdő személyk~f1t, vagx projektbe ' bevont, •··•·· 
személyts~.nt akkorc<!,sz~ij:ély proje~~e való belépéSétőf'J<ezdve fei)delkeznie kell 01yan .,"'>" 

dokume~tlftl]m.al, rriely~f~~ a?'érint1!~ np~~ájárul ahhoZ.~ hogy őt rorria vagy fo~xat~~ö~~~".~ 
munkavallalokent, tanulg!$é11t stb. definia,IJak~ · , .,:,:z~,, """"··" 

~-~'/ ''JJi:;t;,"" ':~-~~! ''k~;~'', ;,' 
A vállalt és szerződött esély~gyenlőségi in'tézJ<edésekről rendsz 
(időszakos és záró óeszámoló, P(Ojekt fennta'rtási jeleri:t~s), és a 
a helyszínen is ellenőrizheti a Közre,C(lűködő Szervezet. ";':~;, 

'iF3> , ',,hy1t ''> 

Jelen kiírás keretében a i~ötelezően l(állalandó esélyegy~~iőségi in!izkedések az 
alábbiak: · · · , 

o Esélyegyenlőségi munkatárs, fel'~lő~ al z áSa 
o Az esélyegyenlőség! céltsoportot •vagy 'ak ifépviselőit bevonta a 

projekt tervezésébe · 

b) Fenntarthatóság 

A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt 
tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó 
nyilatkozatok aláírásával igazolja. 
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A pályázati adatlapon található táblázatban a pályázat benyújtásakor érvényes érték, 
befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a 
pályázónak vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az adatlapon a pályázó 
szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a 
kedvezményezettől, projektgazdától .. ' eltérq" lehet és/vagy tervezett 
fejlesztésre/beruházással érintett területre/ip~ézményre. 

Egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, 
azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást pénznemben 
kell megadni, a projekt beféjézéskor. és' fe.11ntartás végén tervezett értéket a pályázat 
benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az 
a cél, hogy a pályázó valamilyen javúlá!f~ érjen el. Ez a javulás az adott szempont 
jellegétől függően . lehet növekedés (pl; .. , megúj!.!IÓ energiafelhasználás arányának 
növelése), illetvecsokkenés. (pl. veszélyes hÚIIadék'<arányának csökkentése). Bizonyos 
esetekben a már megiÍajbsított szempontok' szinten tartása is megfelelő. Ebben az 
esetben a,, projekt befejezéskor és fenntartás végén terveiett érték megadásakor .,,, .. '· ... ". 

legalább a''~élenlegi helyiet fenntartását kell biztositani. Visszalépés nem megengédett. 

A pály;{:Zlífi'aclatlapon találhatórrtáblázatban a pályázat benyújtásakorc érvényes érték, a 
projektb~e]ezésekor, illetve a "fenntartá,s végén érvényes érték (célérték) megadásával 
j~lzi a pályázó,, hogy milyeQ .. feríntar;f.~atósági intézkedés esetében vállal 
tabbletteljesítményt; · · :·~ :~· 

,~·' többletvállalást a pályáz<ilt benyújtá~~kW érvényes értéktől kell számítani. Egy 
''környezeti fenntarthatósági szempont akkoi'"lekinthető teljesítettnek, ·.ha a pályázó a 

projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást, és .(ahol ez az adatlap alapján 
lehetséges) annak eredménx~t a projekt fenntartás Időszakának végéig fenntartja. 

A váll'ált. és sz~rződötf'fennta~~at~ági intézkedesekről rendszeresen be kell Szá 
Cidőszakc>s,~~ záró b~~~á1n~f~~~,,,és az ~~Qet~~.vos telje~Uiést <1 nelyszí~e~ is ellenőri~ · .. 

''*~ ,, ,;IT;, ' '~~~ , l 

Jelen kiírás kér~tében a .kötelezően vállalantló fenntarthatósági 
alábbiak: ~':r· · · ·' ; · .. 

o Környeze;r••s!ifempontok,ijlt alkalm~ eszkÖi~k., ter~~~ek, alapanyagok, 
szolgáltatások ~,~szerzé~é!lél · 

o Partnerei vagY:.r• társadalmi környezete számára szervezett 
környezettudatos :;,ágy fenntartllatóság tanu.lásával kapcsolatos akciók, 
események száma · :}n• . 

• . . . .:~~;\(ij!:•i,t' 
C1.2. Választható, bírálatnál É!IQ!lyt jel@~~;~pcsolódó 

tevékenységek, szolgáltatások · · 
~~,: 

Nem releváns. 

C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 

1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: 
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A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében 
az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: 

Projektmenedzser, aki egyben a szakmai vezető, 
pénzügyi vezető. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy ".a projekt teljes időtartama alatt egy 
(projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert 
alkalmaz munkaviszony, közatkalrripzótti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői 
jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 
5 órát. Megbízási és vállalkozási, jogviszonyban nem láthatja el feladatát. A 
projektmenedzsernek szakir~nyú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel 
és legalább 1 éves óvodápedagógusi szakmai tapasztalattal és 1 éves a 
projektmenedzsment térü(étén~f;erzett.tapasztalattal kell rendelkeznie. 
A projekt pénzügyi végrehajtá~á'~~k biztosítása érdekében a pályázónak vállalnia 
kell egy pénzügyi vezeto alk~lfn<i!Zását.,; is munkaviszony, közalkalmazotti, 
közszolgálati, Illetve kormánytisztvi~e!(ii, megbízási vagy vállalkozási jogviszony 
keretében~ akinek i'nunkaideje a proj~ktben -' munkayjszony, közplkalmazotti, 
közszolgálatl, ·illetve kormánytisztviselői jogviszony eseteben - biZOJ1yÍthatóan 
eléri a heti 5 órát; Megbízási és vállalkoi~si jogvisz~ny~án:,történő.'alkalmazás 
esetén a projekt teljes hossza alatt biztosítani szükség~s':~r~ndelkezés~>állást 
(személyes közrem(íköérés kikötésével). A :pénzügyi ':yezetőnek szakirányú 
'yegzettséggel és 1 evés relé\{Áns szakmai tapasztalattal keÍ(fendelkeznie. 

, , , A:i~i'~ 

2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvá~il~.ok: 
f,> 

~, Kedvezményezett a. p~ojekt vZ~tehajtás~ .'~tán a prój~kt megv~ló:;ításának 
időpontjában hatályos közbeszei'Zésekrőlrs:i(.óló 2Ó],j; évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.), továbbá a 4/g011. (I. 28.) Karm. rendelet 37~6. § szakaszaiball foglaltak szerint 
kötetes eljárni. . . . r, 

Bővebb információ: htto':i/www.rifu.hu/download/34257/0/oC3%9ATMUTAT 
,o/qC3%93%204%202011 %20KORM%20REND.doc 

~ ' ' ; 
~''"'" .~~, 

A kőzösségi értékhatárokat el<L;J;)~rn~~~rő értéklí/::r.~ová~bá építé~i beruházás, ,épftési ' 
koncesszió eset én a. háJorosz~zi'nil{ió .fotiptot el nem .. ~tél~,~rtékű ki)(;beszerzési ellá~s 
során a 4/.1011. (I. '28.) kormányrendélet 039. §-át, a közqsségi értékhatárokat el~rő 
vagy meghalagó érték~;.közbeszerzési, efjatás, továbbá éQí.tési bétuházás,, ~pítE~si·. 
koncesszió esefén a háromszázmillió forintot elérő, vagy meghijllag~ értékű közbeSzerzési 
eljárás esetében a 4/2011. {I. ~8.) kormányr~ndelet~J}.:45. §-átc~<'é'ikplkalmazni. 

A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásá~lt ki~J~6Tag, a Kedvezményezett, mint 
ajánlatkérő felel. Ennek'.roegfelelően bármely, kÖ~beszei'Z~~~ eljárással kapcsolatos 
szabálytalanság megállapításilesetén a' támogatás egészére, vagy.<egy részére vonatkozó 
visszafizetési kötelezettség is kizárólag a l<egvezményezéttE!t terheli';,,< 

A pályázónak a közbeszerzési elj~rással kapcsol 
rendelkezése esetén a KözbeszerzéSi .• Felügyeleti 
együttműködési kötelezettsége van. Köteles továt 
Felügyeleti Főosztály részére, a tevéken'~gük vég 
dokumentumokat, a 4/2011. (I. 28.) korfflányrendelet 
határidők és formai előírások megtartásával megkfildeni. 

a KSZ felé (a jogszabály 
;ztály felé) tájékoztatási és 
·. :,:KSZ és a Közbeszerzési 

ez szükséges közbeszerzési 
23. címében meghatározott 

Amennyiben a pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a 
Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
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esetében az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül 
értendők): 

Kedvezményezettnek a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább 3 árajánlatot be kell 
kérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott beszerzés 
ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra. 

A szeigáitató kiválasztására a pályázó 9 szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen 
tapasztalattal rendelkező szolgáltatót9f *i!te)is' e~fyidejűleg, írásban (e-mail ben, faxon, 
vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az}:ljá~tftattételre történő felkérésnek és a beérkezett 
ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

1. a feladat meghatározása ;oNa~ részletezettséggel, amely alapján szakmailag 
és pénzügyileg níegal<!PO~ótt:?tjánlat nyújtható be; 

2. jelen útmutatÓban fogl~ftakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely 
feltételek fennállása esetén alkalmas áz ajánlatot tevő szeigáitató a szerződés 
teljesítésére~: , J<titÖnös tekinteHet a képzésekkel kápcselatos azon 
követel.rnénvre; ~ ,!<ogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes 
időtartamára érvényes FAT által igazolt intézmény-akl<reditációval; valamint a 
Jelnőtt-képző intézménynek a Munkallgyi Központ ~által az adott: képzésre 
kiadott regisZtrációval kell rendelkeznie; ~~.. · ~ ;,;,;:~~ 

3. ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. . 

ődéstic<lmelyik az adott s~'otgáltatói piacon a 
' "'~n:l;;~tok esetén a kedvezőbb árú) arányt 

é9:E)Ikerülésére -, az átláthatóság és a 
ivel összhangban. 

.If. pály~.%6 azz(! l a szolgáltatóval ~.öt 
>J~gjobb ár:minőség (azonos szakml;!i 

.. ~~Janlja - Kellő gondot fordítva az ö ss: 
· .. P'Oteficíális a]ántattevőkkel való egyenlő el bá 

A beszerzési eljárásnak átláthatón~k,.,azaz .rnlnden .rnozzanatában dokumentáltn~k l<.ell 
lennie, a dokumentációnak tartatmáznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok 
ki értékelését. 

A'f<&zbeszertési értékhatárt el nem érő beszerzések eseténe meghatározott eljárás 
lefolYtettását a Ífelyszírtii~t~!E)llő~és s~t41J fenti eljárás dokumentációjának bemut;;ttás~v~l 
kell igazolni. A fentte!jlarástvalamenn}fl%az adott körb.e tartozó (tehát amelyek ····" 
nem a Kbt •. szerinti eljaráSt:k~ll lefdt~~~nl);, részben Vagyegészbengt~moga 
kötött beszerzési (szolgáttcitási) szerző6es'. me!J~8~éséhez all<~f.rngzni kelt·;·' 

, , , , : ,::~rt.k;:.. · ·' ~ 

3. Építéssel, eszközök be~zerzésével kapcsol,~f~s 
1. Az építési sz~bá\yok alapján előírt mds~aki ~a'rt~!o.rnnak 

kialakítása (csak' : olyan níértékű fejlesztés: támogatható, 
engedély-köteles). · ·· · 

1 Az óvodaudvar szabványoknak meg(elelő fejlesztést). 

'<'/:;::i,;!.;' 
·felelő tornaszeba 

amely nem építési 

3. A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú melléklete szerintl bútorok és egyéb 
berendezési tárgyak alcím ~latt a II./f. pont sze~inti csoportszoba eszközeire, a 
II./2. pont szerinti tornaszŐb<;t eszkÖzeit:~ ···~ II/3. pont szerinti logopédiai 
foglalkoztató és egyéni fejlesztő szoba fel~:l:lrelésére, · a II./ 4. pont szerinti 
játszóudvar eszközei re, a V. nevelömunkát segítő játékok és egyéb eszközök cím 
alatt a V./ l.pont szerinti játékokra1 játékesz~&zökre, a V./2. pont szerinti 
nevelőmunkát segítő egyéb eszközökre,: il Z óvod~-f alapító okirata szerint sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelésére gjp,gosult intézmény további speciális 
eszközökre, a VI./1 pont szerinti beszédfogyatékosok neveléséhez, a VI./2. hallási 
fogyatékosok neveléséhez és a VI./3. pont látási fogyatékosok neveléséhez előírt 
eszközökre, továbbá a hivatkozott rendelet mellékletében nem szereplő, de az 
intézmény nevelési programjában meghatározott foglalkozások megtartásához 
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szükséges, a gyermekek és a pedagógusok által használatos szakmai eszközökre 
terjed ki a beszerzés. 

4. Monitoring mutatók kapcsán figyelembe v~~endö speciális szempontok 
(A manitoring mutatókat pályázati szinte~.~ell meghatározni/megadni) 

1. Saját, át-vagy kialakított intézményi etjárások, módszerek rendszerének száma 
(Az I/1. tevékenységhez kapcsolódó manitoring mutató célértékének 
megadásához figyelemb .. eveendŐ s~~crpontok) 

' ,'' ', ,: ~ ', ' ' +i 
A Cl Támogatható teyé~~ll,Y~~~ek kore I. Intézmények szolgáltatási színvonalának 
növelése, szervezetfejleszf~~''!~ pontja;;alatti tevékenység eredményeként óvodai 
feladatellátási hel.lyel rendelkező ~özol<tatási intézményenként használandó 1 
db, ezen közo!il:ltási intézmény nevelési prqgramjába beépített rendszernek kell 
elkészlllnie., 

2. Ak~~~ditált oktp;tá.~ir'~,!lyítási,, tanllgyigazgatási, értéi<~Úsi;" tervezési képzésen 
megszerzett tanusttvanyok szama 

.(Az II/1. tevékenységhez kapcsolódó monitoring mutató célértékének 
m~gadásáhqz figyelembe veendő szempontok) 

;; A Cl Támogatható tevél<eny~égek köre II. KépzésE)k, továbbképzések, tréningek 
''7"""'' '"'"'!:-:: ' ' ,'''!i,' ':'"', '<t'h' 
"~'";;i Í',:; pontja alatti tevékenység alatt megnE)Ve:zett képzésen a páíyá:z,atot benyújtó 

:;~~;;;fenntartó rés:zéről 1 fő, valamint minaen; a ~ályázatban szereplő''l'eladatellátási 
'':.Cnely részéről i-Uő kell részt vfgyen, azaz a kapcsolódó manitoring mutatónál a 
' minimáll~n elvárt célérték = l+ (feladatellátási helyxl) 

tanúsítványbemutatása ' .· 

3. A .helyi óvodai nevelési programban. foglaltak megvalósulását segítő 
tevékenységek, prőgramok; szolgáltatások s~áma '.~ 
(Az III.0'~t~yékenységhe~ kap<jg!~dó monitóring;;mutató célértékének ~~adásáh.oz 
figyelembe'veen.dő. <:>"Pmnnnf · •· · · · 

Aií:il Támogáth"t 
tevé~nység 
feladatett~tási . . . . .. 

<:.··: .. ~-: . ·i ':, " .''/:r~~~~<, 

4. A projekt k~t~tében képzésben, tová'8~~épt~b 
szerző és használó pedagógusok száma'; .. ,f.zon 
pont 11.2 Képzések, továbbtépzések, tréningek te~ 
támogatott képzésen, tovább'kepzésen részt vettek, e~,!t;;tl új t 
amelyet munkájuk során alkalmaznak. A mutató tel]es,plését az érintett 
pedagógusok munkaköri .l.eírásával és/vagy a be!ső szal<m~i ellenőrzésekről 
készült jegyzőkönyvekkel kii\11. igazolni. 
A manitoring mutatónál elvá';{':, 
minimálisan célérték = feladat~látási ll_;f, ~ma x 2 fő 

5. A ;aját intézményben alkalmazott eljá~~~,?k, mÓd~~erek által érintett gyermekek 
szama: '\b: 

A projekt támogatásával megvalósuló szakr\iái fejlesztésekkel érintett gyermekek 
száma, ahol a kapcsolódó manitoring mutatónál a 
minimálisan elvárt célérték = feladatellátásihelyxS 
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c2. Nem támogatható tevékenységek köre 

A Cl. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható. 
Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek 
a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek; és a pályázati kiírás céljaihoz nem 
illeszkednek. Nem támogathatóak jelen pályázatból azok a konkrét tevékenységek, 
amelyek az Új Magyarország Fejleszfés! T~rv, a Nemzeti Fejlesztési Terv vagy bármely 
hazai pályázati forrásaiból már fi~i'lnszli'ózásra kerültek. 
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C3. Elszámolható költségek köre 

Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen Ó~mutató 3. számú mellékletét képező 
ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről c. dokumentum, a 4. számú 
mellékletét képező ERFA Általános útmUti'ltÓ > az Elszámolható költségekről c. 
dokumentum rögzíti. 

A projekt keretében az ESZA és ERFA álapok kozti átjárhatóság mértéke az elszámolható 
költségek 30 %-a lehet. 
Az elszámolható költségek általános útmutatóitól való eltérés esetén a Pályázati útmutató 
előírásait kell figyelembe venni! "· 

·······.··· A projekt elszámolható költségei Költségtipus arányában szám[t.ett %-os felső korlát 

Projektmenedzsment költsér;Jei .,, ,; ').2% 

Egyéb szolgáltatások 
.. 

< 6% . 

Eszközbeszerzés,. immateriális javak 30.'fo 
(ERFA átjárhatóságt.erhére) · .. 

Egyéb, a ptOjt}kt vé9rehajtásával 
ös~efüggő (ALTALANOS) költség ··~. 10% 

A4;~·ESZA és ERFA Általános útmutatók az elszámo;~ató költségekről c. 
dé)kumentumokban foglaltakat a TÁ.IYIOP-3.1.,11-11/1 konstrukció esetében az útmutató 
az alábbiak szerint pontosít:)a., me[ y. szempontok . az adatlap ...... pontjában szerepi Ő 
táblázatok és a részletes költségvetés (..:.<:. melleklet) tevékenységeire is vonatkoznak: 

'l• Projekt .. lőkészités költségei, .. . 
. (i;SZA Ál~" nos 9:\~~tatft az. elszámolhat~ klil.~gekr614. pont) 

··~··-i~· '<· .. ~ • ,o· ••• L ...... 

A konstn.:Jí<;dó keretéf:Íén''éfiikiilzítésl~ÖJt~egek nem sz~í:i)oÍhatók el. 
-~~(':::> ;_::;;,;>' ·: ~ -,,, c·, 

2. Projekt ínenedzsmen~ költségei · ··• . ~· ·~ .. 
(ESZA Általinos útmúta.tó az elszámolható költségek~(~~pont) 

A megfelelő színvonál~;.projekt végrehajtáshoz. elenge~!l.~tf.!tlen };.felkészült projekt 
menedzser, menedzsmérl1:, aki(k) á; projekt végrehajtásáliQZ szüksé~es koordinációs, 
adminisztratív feladatokat ·ellátja(ák).' • · · · 

Bérként, bérjellegű juttatáské'~t. ki zárólág a projekt'. c~ljainak megvalósításával 
összefüggésben, a munkaviszony al'ápján közvet:(enül va'gy, köz~~.tve nyújtott béren kívüli 
és bé ren kívülinek nem minősülő juttatások szám'Qtn''"' · · ·· ' · 

Minimum 1 fő projektmenedzser, és 1 
C.1.3.1 pont szerinti feltételekkeL 

Elszámolható költségek: 

alkalmazása szükséges a 

Bérköltség, illetve annak a projekt menedzselésére fordított arányos része (54. 
sor) valamint a liatályes jogszabály szerinti járulékok (561, 562, 564, 569. sarok). 
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Abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára 
kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető 
juttatások körére és mértékére vonatkozóan, a menedzsment tevékenységhez 
kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, 
tömegközlekedési bérlet/jegy stb.), kap!=solódó járulékaikkal együtt, a belső 
szabályzattal összhangban, és a projektre fordított munkaidővel arányosan 
elszámolhatók (551. sor) · 

Vállalkozói-, megbízási díj és járuléka1,(529, 54, 561, 562, 564, 569. sorok) 
A projektmenedzsment tagokbel.fj:íld(:lítiköltsége, szállás és ellátás költsége (526. 

sor), valamint napidíja (5591, sor); amennyiben az ellátás költségét nem térítik (az 
ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről rendelkezései szerint). 

Egyéb jogviszony keretében felmerülő, a projektmenedzsment feladataival 
összefüggő tevékenyc~égekhez Kapcsolódó költségek (pl. jogi tanácsadás, kiszerződött 
pénzügyi könyv~l~s. igénybevétele) (529; sor, 54-56. sorok) 

A projektmenedzsrne;t tevékenység ellátá~ahoz kapcsolódóan szd~séges eszköz 
beszerzésére, bérleti~dJjak, 1.1tazási és kiküldetést' költségek, napl<;tí}, bérköltséQ, személyi 
jellegű kifi;z:~tések és é:Zek kapcsolódó járulékai elszámolására ~k abban az esetben van 
lehetőség, ··ah:lennyiben á, prójektmenedzsment tag a tevékenységet munkaviszony, 
közal~~lfT\azotti;'~pzszolgá'lati., vagykormánytisztviselői jogviszony keretében látja el. 

Amennylqen .a pr~jéktmenedzsrnent:tevékenység ellátása vállalkozási. vagy megbízás! 
jbgviszorly kéliét-ében történik, kizárólag a vá]J;:llkozási/megoízási díj elsz~molására van 
lehetőség. ~"" }'\" ";;;:.. 

A projektmenedzsment; költségek elszárnolásánal kiemeit figyelmet kell fordítani az 
"Értéket a pénzért elv" útmutatóban foglaltakra (ll'. melléklet). 

A projektrnenedzsmenttel kapcsolatos telj~s elszámolható költség a projekt összes 
e;lszámolható költségeinek legfeljebli!.12%:a lehet. 

'~. • n;t~~~~lg~í~~sáva~ ö~~ggq költsét~k 
utaw;f;~etszamolható köttségekrol6. pont) 

/":,,. '~'~' ' ~~:~:t·:'?,<':~'::~:1~~: ~ -,/:,; :' "~;, 
A projekt "~Jjának ftl~~afósításbat'í és/~agy szakmali!;:,Jelügyeletében .·· 
közreműködő s~mélyzet bére, a bér járulékaiiéiiletve egyéo''.juttatások "'"""mr>lh2~nk" 
amennyiben a prÖ)e~t költségvetésében erede~leg lsoJe;lc voltak tüntetve. 

Szakmai megvalósítók: a pályázó,'í!J.e.tve a megvalósító intéimény/szet\tezet (telephely l 
intézményegység l tagintézmény) alt<a.lmazásában állók. • ;·f:. · · 
Szakmai megvalósítók alatt értendő a továbbképzésoen részf;;vevő óvodavezető, a 
továbbképzésben részt vevő. óvodape~agógus, fet'íntartó részéről az óvodai 
tanügyigazgatással foglalkozó mŰrjkatárs, a· felkészítésben résztvevő mentor-pedagógus 
illetve a projekt megvalósításában ré~tvevő óÍf~!\!aPe;c!élgóg!.Js.•, 

Elszámolható költségek: ;~:• 
Szakmai megvalósítók bérköltsége és a prolékt szakmai megvalósítással 

összefüggő feladatok végrehajtásával fordított arányos része (54. sor) és járulékai 
(561, 562, 564, 569. sorok). c~· 

Abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára 
kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető 
juttatások körére és mértékére vonatkozóan, a menedzsment tevékenységhez 
kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, 
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tömegközlekedési bérlet/jegy stb.), kapcsolódó járulékaikkal együtt, a belső 
szabályzattal összhangban, és a projektre fordított munkaldővel arányosan 
elszámolhatók (551. sor). 

Különösen indokolt esetben a projekt ,szakmai megvalósításában részt vevő 
tagoknak a projekt megvalósításához:·. közvetlen ül köthető, a támogatott 
tevékenységhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzés, kiküldetés, nem 
rendszeres utazás miatt felmerülő. ~tazásir valarnint szállás, étkezés költségei (ha 
nem részesül napidíjban) elszámql,tlii!tók . .(526. sor), 

A projektmenedzsment tagok útiköltsége, szállás és ellátás költsége (526. sor), 
valamint napidíja (5591. sorfamennyiben az ellátás költségét nem térítik (az ESZA 
Általános útmutató az elszám'bifiató költségekről rendelkezései szerint). 

,: ,',' 

A megvalósításhoz kapcsolód~{J~'IIal~ozói (529.) vagy megbízási szerződés 
(54.) alapján ellátott tevékenységet (s~,~mfejtett megbízási díj) az igénybevett 
szolgáltatások között kelfféltüntetni. ~~ 

~'~~~ ~" 

4. Célcsoport számárá' biztosított támogatások , 
(ESZA Általános útmutató az elszámolhato költségelitlSI7.)lo.,t) 

' '<, 

.. '· Bizonyítvány kiállításának díja, a képzéshez szci'~ges tananyagok, az elméleti és 
~)l'.§ya'~orlati ~épzéshez használt anyagok költség~. A célcsoport képzésével 
kapl:So1atoan felmerült anyagjellegű költségek (pat:lfr, nyomtatványok, stb.), 

.'t,;,.t;anköny'vek, segédanyagok beszerzése (SU; s()r). ; ···· 
. ... ~}!}~ Külső szolgáítatótól vásárolt képzés költségei, vizsgadíj. Képzés részvételi díja. 
· c .. ·:t;~épzéshez . kapcsolódó egyéb költségek. · Megvalósításhoz ,kapcsolódó képzések 

.+;1;_"S'zervezése>lebonyolítása, képzök képzése (525: sor). ·~ 
·.Az egy főre jutó képzési szoÍgáltatásl díj tartalmazza a kö~el:~ezőket: 

trénert óradíHbeleértendő a vizsgadfj; a bizonyítvány,'tanúsítvány, 
igazolás kiállításának díja is) · · 
hallgatól'anyagok 
terembérlet .. 

• '-'.c;A célcsoport nem~'~endszeres úti-, szállás és étlsezés kaltsége ami a képzéssel, 
"jó gyakorlatok» átvételével kapcsolatban merül fel. CS26. sor).' , . . . · 

A ce!;q~?,port ta9$:~elyei:tesí~5 ~i~h:l~!~.,bére (pl. '~ez~s~~ ré~zt vevő ~CI~gcó;g:úSt: 
helyettes1to pedagogus, munkabere} ;éf:en"a soron szamo.JI;lato el (54. sor) valamint a 
bérhez kapesolódó, na~~lyos jogszabály szetl,Q.ti járulét<ok~ (R61, 562, 5~~ 569. 
sorok). ·· L'.!c.:.. ";:;·::;;..,. ·. ·~ ',\.. o· . . · 

Segédanyagok. bérlése:''A .. képzés, val~.[! int '~,, Jo.glalkozt~f~,7céljára használt 
eszközök bérleti díja. Célcsopot;t:.számára szükséges eszközbérlés'/2;;" összhangban a 
C. l. pontban szereplő tevékenységekkel (522. sór); • •. ·." 

A célcsoport számára a projekttevékenységhez kapcsolódó belépők (S29. sor); 
a célcsoport tagok részére az óvoda( l']evelőtevékeny~éghez l<ápcsolódó kis értékű 

tárgyi eszköz beszerzése (141. sor); . "",J,. 
Informatikai eszköz nem támogatható (ha~c:lwarerek!;ltt>l.: Hqtebook, netbook, tablet, 
pda, eBook) · .·· .. · .·· .. 

J '/'::',::i!!~i::J:~i'' 
A helyettesítés! díj tervezésekor figyelembé ,k~ll venni ~liii!'l(özalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 24. § (l) '·'lli!~kezdésében foglaltakat, továbbá a 
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. töiVény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X.8.) Kormányrendelet a közoktatási intézményekbcen pedagógusok óradíjára vonatkozó 
rendelkezéseit. 
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5. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások 
(ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 8. pont) 

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó alábbi szolgaltatasok igénybevételének kÖltsége számolható el: 
A projekt megvalósításahoz igénybevett szólga!~tasok költségei a részletes költségvetési 
tábla "A projekt megvalósításához í'gén.ybevett szolgáltatások" oszlopban 
számolhatók el, az alábbiak alapján: 

Immateriális javak beszerzése: a.beszerzett eszközökhöz kapcsolódó immateriális 
javak (pl.: szakmai megvaló!\'ftással összefüggő szoftverek, módszertan-licenszek) 
(113. sor, 114. sor) · · 

A pályázat ke~~~éb~n tamoci~tható a más. közoktatási intézményekkel való 
kapcsolattartáse;·}nentoralást, hospitálast, egyéb horizontális pedagógiai kapcsolatot 
támogató szóftverekbésze'rzése: . ·. . 

- munka~~oport .. té\lékenységeket, murikafolyamatoka~<~~(Dogató szoftverek 
.dokument:utnkeielést támogató szoftverek. . j~· . .· 

Kommunikációs tevék'enység (nem a kötelező nyiiM~noss'ág biztosításával 
k"'pcsolatos":-,;!i24. sor) < . • .O.J<i

1
c 

Réndezvényszervezés költsége (nem a kötelező nyilvánosság részét képező, a "CL 
TamQgatha,tó teVékenységek köre" pontban szereplő, tevékenységekkel összhangban) 
(529; sör) . •... c, . . ····c·•·.. ·~\ 
~i nem ~~eit egyéb sial<mai szolgáltatások k,öltse~7 (529.'sor) 
Sl.~~kmai ''megvalé1sítók megbízási (54. sor) v:"''gy~<v~llalkozási ~erződéssél (529. sor) 
történő alkalmazásá illetve a megbízási díjti()i l<apcsolódó ha~lyos járulékok (561, 
562, 564, 569. sor) · · · · · · · 

&; :Egyéb szolgáltatások 
(ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekról 9. pont} 

A p~jekt f11·~g.xalósításá.1(al kapc$ol~tban felfl1~~ülő egyéb ·~~olgáltatások közül ai 
alábblal!; számolnatók.el.: ~·. ·· :· · · · · •••. . .... 

~Yilvánosság.~:~iztqsít~sának költségei. Itt kizárq~ag a projekthez ~Ötődő, 
kötelezOe.n előírt · K.<trt\.~!fnikációs költségeket kell .megjeleníteni (Ld, f'ályázatl, 
útmutató ~1.1pont){S29. sor) .. ··... . . · · .. · · · .· ·• ';~ · · 
Közbeszerzésf·.eljárások\.lebonyolítá;a·~al kapesplatban''telni,!'!rülő ~6ttségek '(pl. 
közbeszerzési szakértő clíja,. hirdetési 'költség~~ •. ajánlati fethívás elkészítésének 
költségei) kivéve' ~zon keretLmegállapodásós közbe~f;.!r:zési elja'rás költségei't~ amely 
nem kizárólag a proje~ttel összefQggő beszerzés.ekre iran~!:!l.· (529. sgr~ 
Amennyiben a közbeszerzési eljárások lebonyolí~ásával kapcsolatos tevékenységek 
végrehajtását nem vállalkozási vagY;megbízási szerződés alapján vásárolják, hanem 
a Pályázó munkatársai - munkaviszonyban, közalkaimazotti, cközs.zolgálati, illetve 
kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott .~emélyek - látják el, akkor a 
munka.társak bérkölts~ge ~b~utt~ : .•. ';lunkabére "" ~~!l~!:~or), személyi jellegű egyéb 
kifizetesei (551. sor), es berjarulekai (561, 562'; 5~!Ji~•:!ij~9. sorok), illetve azoknak a 
végrehajtásra fordított munkaidővel an:ínyos rész~lvehető figyelembe. A számfejtett 
megbízási díj ezen a soron kerül elszámól~.~ra (54: •• ~ · 

Az egyéb szolgáltatások aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható 
költségeinek 6 %-át. 
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7. Beruházások 
(ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről 9. pontésESZA 
Altalános útmutató az elszámolható költségekról 12. pont) 

A Beruházások oszlopban a támogathaW ~e>tékéoységgel kapcsolatban az alábbiak 
figyelembevételével tervezhető: ·· ·· 

Átalakítás, felújítás 

Az építési szabályok a)apján .. előírt műszaki tartalomnak megfelelő tomaszoba 
kialakítása, az óvodaudvar szabványokna~ megfelelő fejlesztése. (123. sor) (Csak 
olyan mértékű fejlesztés .~rr1og~lnátó, amely nem építési engedély-köteles.) A 
11/1994. (VI.8.) MKM rendeiét 7. szamú mellékletben felsorolt helyiségekre előírt 
követelmények telje§fffrtek, 'ha az épÍilet megfelel a létesítésére, kialakítására 
vonatkozó nemzeti sza"':)vanyban rögzítetf;.vagy a nemzeti szabvánnyal azonos illetve 
azzal egyenértékű épít~Si és műszaki előírásoknak. c 

A projekt megvalósításáf!pz ~~zvetlenül kapcsolód.ólárgyi eszközök beszerzése során a 
következők elszámolhatóa~ ··; ·· · 

"' ~ ' ', '\, ,, 
Eszközbeszérzés: 141.·és 143. sor 

A 11/1994. (\(1.8.) M(<M rendelet 7. ·s~tri\y~l'nelléklete szerinti bútorok és egyéb 
berendezés! tárgyak, eszközök 'beszerZ'é5e; ·~továbbá a hivatkozott rendelet 
r'nellékletébe'n nem szereplő, de. az intézmény nevelési programjában meghatározott 
foglalkozások megtartásához szükséges) a gy~rmekek és a ·e~dagógusok ~;~!tal 
használatos szakmai eszközök beszerzése. A,,célcsdPort számára nagyértékű eszközök 
illetve a szakmai megvalósításhoz kap~olódó eszközök. · 

Immateriális javak besze~ésé;(113. és 114. sor) 

A fentiek.., túl m .. ~~;"'~~be. . .·. · ~ ~-~ .. ·... . ' ~~lJ' 
A projekt keretében az . Alapok köz'otti átját:hatóság alapján az ERFAC;~ .. tf~sú 
tevékenységek·(~ ezetére ;,az elszámolható költségek összegének legfeljel5l:r;'~J'!Ó-a 
fordítható. ·· • '•· ""~ . . ic · · 

~, "ii(t~~JJ>,o =~, l'<;' :&:;"!~ ~ 

8. Egyéb, a projekt•"ifégrehajtli,Pval összefdg.gó (KLTALÁNOS}.költség 
(ESZA Általános Útltll;ltató aii'elszámolható·~~ltségi!króllO. '()ont} 

'r~:;? "' riq~;:,~ , 
Az általános (közvetett, dologi) ~!,iltség ne~ kapcsolhat/í teljes mértékben egy adott 
folyamathoz, vagy tevékenységne.z, azoriBan el.§~gedhétetlenek a tevékenység 
folytatásához. ··· 

l , •• , '1~,~:~1 
Elszamolhato koltsegek: · :.:,.. .:..• 

A projekt megvalósításához kapcsolódQ;.,elokume'ntációs, irattározási, archiválásr 
költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszerj'i{~l3. sor). 

Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek (internet) (527. sor) 
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A támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának 
költsége, az elkülönített bankszámla rendszeres havi adminisztratív (kezelési) 
költsége és tranzakciós költségek (531. sor) 

Az általános költségek aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható 
költségeinek 10 %-át. 

9. Tartalékképzés 

Jelen konstrukció keretében tartalék nem tervezhető. 

A pályázat keretében,kizá~ó/ág a, C3 pontban. nevesített költSégek számolhatók 
~ ' ' ' 

',:';'"!,: 
,ji\' 

ÁltalánOS tudnivalÓk a'~!'ZÜgyi mellékletek kitöltéSéh~: 

A Pályázati Útmutató ...... számú lnelléklete a következő munkalap'l:ípúsokat tartalmazza: 

.; :5'készleteskölt~égter-J mtmkaíap (részletes ktg.) ' 

''S.ZÖ~eg'es indélfdás munkalap 
il' , ,,, ' ,,._,, 

"' ,, 

egyes munkalapokra vonatkezeS :tudnivalók: ... :: ,.·. 
>, , , /<'r,':_</'1',-,' 

Részletes költségterv munkalap.,, 

A munkalap a szöveges indoklás )<!töltése után automatikusan átemel! az adatokat. 

Szöveges "in.doklás 

A szöveges ihdoklás 
munklJapja. 

,: ~~1~1', '\, 

kitöltéS! ·útmutatója a résZ.Ietes költségtervezési 

, ,, t, n kitöltődő ~~~~á~ képlet~~ését illetve a Kérjük él\éplettel 
sablonokafile változt21!isa~.f\1e'g! 

A költségvei~"!>zöve~l~.,indoklásá~~'í;l,a köl~égeket a .r' 
táblának megfelelően a Jégg~dülő menüb~l ke11:klválaszta• 

köit'Séu:Vetési 
, {-\t{'i 1<'1:(, 

Egyéb tudnivalók: 

A Pályázati Útmutató mellék:::~ltét képe~~ részletes költs~!l.vetési tábla. minden lapjának 
kitöltése kötelező! (Részletes költségvetés, Szöveges' "Indoklás, Szakmai költség
kalkulátor, valamint eszközbeszerzés esetén Esz~özlist~~;~~~ 

' <11;!1', ~' 
Felhívjuk a figyelmet, hogy több fela'Cl?ltellátási hely esetén minden feladatellátási 
helynek el kell készítenie a saját költsegvetését, amelyek alapján a pályázat 
benyújtójának el kell készítenie az összesített költségvetést, amely a pénzügyi 
elszámolás alapja. 

A feladatellátási helyek között forrásátcsoportosításra nincs lehetőség. 

A feladatellátási helyek által beadott számlák és a hozzájuk tartozó feladatellátási 
helyenkénti költségvetések egyezőségének biztosítása a pénzügyi vezető és a 
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projektmenedzser feladata és felelőssége az összesített költségvetéssei való elszámolás 
alapján. 

A részletes költségvetés piros színnel jelzett celláil:l~költség nem tervezhető! 
A költségvetési táblában soronként azonos, lOOOjci'-~~;ltltenzitással kell tervezni! 

A költségvetés szöveges indoklásábap a költség~f<et, a részletes költségvetési táblának 
megfelelő mélységig (háromjegyű i ~zároyt~fi sorig) ,' kell lebontani. A költségek 
bemutatásakor kérjük, hogy tüntessék fel 2iz e'Qységköltséget, mennyiséget, mennyiségi 
egységet és a tervezett költség összegét, valamint a számítás módját. 

A költségvetési sablon kitölté'~(\ ~i§?tt kérjük, figyelmesen olvassa, át a kitöltés! útmutatót. 

Amennyiben a projekt kerété~,~!J tárgyi eszköz beszerzésére pályázati útmutató 
lehetőség biztosít,' akkor a szÖ)/eges indoklás kötelező része az ún. "eszközlista" 
(táblázatos formában);;:l)),eiyné)< tartalmaznia kell az''észköz általános mégnevezését (pl.: 
fénymásoló), egységár'ái:,;Cia:rabszámát, terveiett költséget (egységár x db s:Zám). 

Amennyiben a k~ve:Z:ményezettnek a táll!ogatáiból fi~,a,nszírozo;: projekttel 
kapcsolatba!"! nincs általanos forgalmi adó levonás! joga, akkor a tá'!l'logatás számításának 
alapja a projekt ÁFA-val növélt,, bruttó összege, ataz a projekt ]~öltségvetéséf b~uttó 
módon kell megtervezni. , '', , , 

AmennyibéD :.,'!. 
táJ11ogatás~la 

keClv~zményezett ÁF:A, levonás! jogosultsággal rend~lkezik, akkor a 
projekt levonható AFf!, nélkülszámított összköltsége, azaz a projekt 

ó, módon szükséges te~ezni. , , , koltségvetését 

'A. jelen útm~1fató C3. pontjában . nem tárgyali:fmőclosított kérdésekben/pontokban az 
ESZA Elszámolható,)<öltségek általános útmutató, E~FA Elszámolhato költségek általános 
útmutató, valaminf'a'Pályázati Útmutató renöelkezéseit kell figyelembe venni. 

C4. Ne~ elszámolható k~'~égek köre:, 
' ~Jl!!i')t< '"7> 

Minöazon költségek, !l'l~fy~~ néír 
a projekt ~egvalóSításahÓZközv 
előtt keletkeztek, kül~nöseo: 

p,elnek az elszá~olható ~8itségek között, valamint: : 
l nem kapcsolódnak, illetve ai:projekt megkezdése''>:;::''"' ;i ' '' ' ,/y'l : ', ''; ' ;';~~~:,, 

pályázatírásk.pltség~i')~~, 
pályázat elők~ítési költségek; 
föld, telek, ing)i~iap vásárí~s; 
építés, bővítés; ····· · '"· 
gépjármű beszerzése;. 
használt eszköz beszerzése; . , 
hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyfq~galmi költségek; 
visszaigényelhető adók; , ·· · ·· 
lízingdíjak; '"':i'i::. 

- természetbeni hozzájárulásként ö;fetí;í; 
- deviza/valuta átváltási jutalék vesztes~~; 

jutaiékek és osztalék, profit kifizetés; '>, 

kamattartozás kiegyenlítés; .... :: 
bírságok, kötbérek és perköltségek; értékcsöiÜ{:éJ;Jés; 
rezsiköltségek, üzemeltetési, fenntartási költségék; 

őrzés, védés, takarítás költsége; 
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veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. 
vonatkozó általános és céltartalékok; 
kutatás-fejlesztés és innováció; 
értékcsökkenés; 

- jutalom/jubileumi jutalom és végkielégítés; 
- termelő gépek, berendezések beszerzése; 

a projekt minőségbiztosítása (hatékonyság- és eredményvizsgálat); 
olyan alvállalkozói szerződésekkel~~pcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik 
a tevékenység végrehajtásán,ak köÍtségeit, de a hozzáadott érték nem arányos a 
költségekkel; , :, , · 

pazarló, piaci ár felett megxafós!.lló kiadások; .·•· 
előlegszámla, amelyné'l a ré~§Zamla va~y végszámla még nem került benyújtásra; 
bármilyen, a pályakatf~r~\hívái5''megjelenése előtt felmerült költség; 

kamattartozás kieg~ilít~se; 
nem a projekt kl:ketéti"i'n használt eszközök beszerzés~,- a,l:ltojekt céljátközvetlenül 
nem segítő eszközö,k tiészerzése (ide értendő a menedzsméót::Í]lobil eszközökkel - pl. 
laptop, PDA, telefon :: történő ellátása). , ',., ,.. · 
Külföldi kikÓjdetés ' 

.JQvábba. ~ülön(ise~: trem elszá~olhat() az ESZA Elszámolható köl~égek általános 
.d,~jnutatóban (atj]~hatóság esetén .fRFA Elszámolható költségek általánös+,~tmutatóban), 
varamint C.3 pontbal) nevesít!'!tt el nem számolható költségek. +> 

"': >~ ~' \? :/1'~ 

~s. Illeszkedési előírás 
Kapcsolódás az ÚMFT valamint ÚSZT más fejlesztési programjai hoz: 

Kapcsolódó 
's1 OP , f~~~ 

konstrukció etc 

TÁMOP 3.1.1 

TÁMOP 3.4.3 

L~Határcilás 
~>~ 

A l<oh~kdó célj~, hogy az 
új N~m:Zeti Kö:Zpevelési 
RendsZerről szóló törvény és, 

;{lz új tartalmi szabályozó'J<hoz, 
kapcsolódó közJtónti 
közoktatás-sz~~mai • · 
fejlesztéseket megvalósítsa, a 
közoktatás·fejleszt~si 
konstrukCiókat megalapozza, 
koordinálja;:, támoga$~ és 
minőség · ·:. biztosi~a, 
nyomon kövesse. 

A konstrukció ker~ében a 
közoktatás ég~zére 
vonatkozóan az esélynöve.lő 
tehetséggondozáshoz :c 
szükséges intézményi 
együttműködések fejlesztése, 
valamint a fiatal tehetségek 
kibontakozását ösztönző és a 
kiváló teliesítmén 

~zinergia 

TÁMO~:Y't• 3.1.1 fejlesztések 
~gyelemb!'!vétele és tá!Jlogatása. 

J~l~n k9nstrukció kifejezetten a 
né!Jé!ési ·~,,' programokban szereplő 
tevékénységeket támogató 
szolgáltatások/tevékenységek 
megszervezése, lebonyolítása 
T<eretében támogatja a 
tehetséggondozást a nevelésben részt 
vevő gyermekek esetében. 
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TÁMOP 3.4.4 

TÁMOP 6.1.4 

C6. 

eredményét hasznosítani 
képes támogató rendszerek 
kidolgozása valósul meg. 

A konstrukció · a 
tehetségsegítés céljait n~·~ 
elsősorban az egyes .. ' 
műveltségi terill.~tekhez ... 
kapcsolódó fejl~szf€sek Jefen konstrukció kifejezetten a 
révén, hanem. atf09óan, a nevelési programokban szereplő 
tehetségsegítés. módszertani, tevékenységeket támogató 
pedagógiai, pgichológiai szolgáltatások/tevékenységek 
támogatását }ég.íti a megszervezése, lebonyolítása 
közoktatás egészére keretében támogatja a 
vonat~oz()an. Elllellett, tehetséggondozást;a nevelésben részt 
M~.+~W·dLa tehetségsegítés vevő gyermekek esetében. 
folyamatának jobb társadalmi 
Qeágyil~ásához és ·a 
telfetségek önszerveződését 
is tá rf\Qgatja. 
A konstrokció célja a 0-7 éves 

1 korú gyermekek - különös 
tékintettel a hátrányos 
helyzetű gyermekekre -
sikeres és egészséges 
életkezdetének támogatása, 
az életkezdethez szükséges 
feltételek esélyeinek a 
növelése, a gyermekek- és 
közvetetten a szülők 
integrációs esélyeinek Jelen pályázati kiírás a TÁMOP 6.1.4. 
növelés!'! módszertani háttér kiemeit projekt ·fejlesztéseinek 
kialakíta:Sával, térségi. fiQ:,y,~lembevételével . pályáz~~[ 
egés~~égügyi ,, .kQII1Jl~rukció keretében táll11l!i!< .. 

~öd~[{. Öv0dai intézmények és feladat, 
' el, ',,.. . . a het')~~~ .. fejles~~sét szél~seb!J 

érdéRelteJ< közti célcsoport bevonásával és 
kom m·uhi ká ci ó elősegltésével, ta rt a l olllm~f <: ' 
tájékozta~~?-, és 
segédagyagok ·· • 
kid9lgozásá\/~1, a folyam~,, 

... , · ·· felügyeletének 
ával és'Jolyamatos 

értékeléséveL A kon1Jltrukció a 
Gyermekszegénység .. !=lleni 
Nemzeti Program, valamint a 
Gyermekesély · ;zászlóshajó 

roaram céliait erőSíti. 

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 
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C7. Projekt területi korlátozása 

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén 
megvalósuló fejlesztések támogathatóak. 

ca. A projekt megkezdése 

A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. 

C8.1. Megkezdettség 

Támogatás a pályázat befogadását mege!őzően megkezdett projekthez nem igényelhető. 

A projekt megkezdésének.rninősül: _ 

a. Jelen pályázati kiff~j; keretében megvalósuló beruházás (beleértve az 
eszközbeszerzésre irárif~ló beruházást is) megkezdése iQőpontjának - jogszabály 
eltérő rendelkezése hj~ nyában a beruházással összefüggő; .. első J(i~itelezői s:zer;ződés 
m~gkötésének időpóntj~t lt'agy a beruházással összefugg~sben felmerült .első 

·•·- 'esze'rzés megrendelésére vonatkozó visszaigazolás mégérkezésének dátumát 

b, ImmaJgí\fátiS: jav~~!:esetében az írásbeli ,~grendelés napja, ah9l az árajánlat 
rténfi .. elfógadása is megrendelésne~minősül, 

~ ~?:;0, ,:"~:)"_ '»,,, , --~'--"'><:'',':_, " 
Egyéb tevél<enységlesetért~{például oktatás~:tán~.~dás, személyi jellegű kifizetések, 
tanúsíttatás, stb.) a rnegvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének· napja. A 
p41yázó által aláírással" elfogadott. ajánlat szerződ~~nek minősül. 

A•Kbt. második ré5z~XII. feJ!fZet clOS. §-11Q: §) sierinti keret-megállqpodásos eljárás 
esetén az eljárás második szakaszának eredményeként kötött szerződés létrejöttének 
napja. . : 

AménJ'lYiben a .pályázatl?<ll'l Í!:mertetett projektet több;~lterületíe kiterjedően yplósítják 
meg, e projekt . me'f;f~:Z9ésének·· időpontja az •.• .e9'9:es célterületeknek 
tevékenységek kezdéslii:lqp,ontjai kö#)l a legkorábbi ídőpórtt. 

<~~~~;:~ 'l~;::;tf:~l~",::~:::~~~~: ',,'::,'" -~',::·, ->, ',:~,,:';' ''" ' ' ,,:,"' ', ' 

A projekt megkezdésnél figyelembe kell V;~nni, hogy a projektr~.Y,9natkozó z~Rí) Kltizetési 
igénylést és záró beszámolót legkésőbb a C9. pontba.n jelzett há.t~T:laőig be kell~ri\',~)tani. 

' '0(-~ " ,, ,,, ,, ~~~:;~~~-'' 

A projektet. legkésőli~?,1~a Támog!lltói Okirat l<é~hezVé~!:~. után két hónappal meg 
kell kezdem. ~L.. ·"'.:r 

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatói okiratban rö.gzített 'megvalósítási időszak 
kezdő időpontjától számított tizenkét hónapqn belül a projekt megvaiÓsítását a 4/2011 
(I. 28) Kormányrendelet 35. § a) pontja szérint ne.".."lkezdi meg, a támogató jogosult 
elállni a támogatói okirattóL ,. ' ·' ii0!!:;df' . 

~<:~~~fi "l,:~~:"~;~~"",'' ' 
c9. A projekt fizikai betEtjezésli\ek 

megvalósít,sának végső hat!rideje 
és projekt a 

A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikaHag befejezettnek, ha az a támogatói 
okiratban meghatározottak szerint teljesült a pályázati felhívásban és útmutatóban 
meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a 
projekt utolsó tevékenységének fizikai teljesítésének napja minősül. 
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A projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban 
meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás során keletkezett számlák 
kiegyenlítése megtörtént. 

A Támogatói Okiratban meghatározott határidőig;zárÓckifizetési igénylést kell benyújtani. 
A záró kifizetési igénylés keretében a pályázó köteles. véglegesen elszámcini a projekttel 
összefüggésben ténylegesen felmerült költségel<l(el, tová.bbá be kell számolnia a projekt 
adatlapon vállaltak teljesítéséről, az ut<Jisó jelentésben léf~dett időszakban, valamint az 
egész projekt megvalósítása során. ·· 

A projekt fizikai megvalósítását a pályázó c alJnak megkezdésétől számítva maximum 
18 hónapra tervezheti. · · 

/': 

~~ . ~ 
A projekt megvaló~ítáganak {támogatott tevékenység t~ljesült ~. a szár!llák kifizetése a 
Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt:f!~jkai befejezését követő 
maximum qO. nap. ~ ··· "'•::• · 

A pályázó projekttel kapcsolatos yégső pénzügyi elsz~molását tartalmazó záró projekt 
beszá01ólo,benyú)tásának végső határideje a szakmai teyékenységek teljesítését és a 
megvaiÓl:!Ítás .. során keletkezett számlák kiegyenlítését (projekt megvalósításának 
befejezését) követő 30. nap. · · · 

cio •. A projekt ~feiezé~e és a fenntart,si köt~,í~zettség 
.A projekt, illetve a támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a 
~támog~tott tevékenység a támogatÓl okiratgan m~ghatározottak szerint teljesült, a 
megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből 
.nyújtott támogatással létrehozott vagy beszer:zett eszköz aktíválásra került, és a 
kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését igazoló és alátámasztó. 
ki fizetési igénfl~sét, és . beszámolóját, elszá-ino!ását · a támogató jóváhagyta és 
támogatás folyÓsitása l'n!:!.9történt~;t. ::, :' 

A projekt ga~dánakfkedy~ményezettnek J~i!~Jpia kell: ho~~.,..megfelel aA/.20 
Korm. rendelet 80.§-ban ~Q91alt rendelkezéseirleR,.azaz a projekt befejezésé 
5 évig, a támogatás vissza'~':zetésének tertfé:,.meilett:vállalja, hogy,(! projekt 
1083/2006/ EK tanácsi rendelét 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak. 

'~~' ~"~~~~,, ~ ::~'>"' ~::~:~:l;,, 

A pályázónak vállalnia ~k!:!ll, hogy a. támogato~· projekt ~k~r'etében 14~rehozott alábbi 
kapacitásokat, szolgáltatáso)<at a projekt befejezését követően legalább 5 évig 
fenntartja: · · 

A projekt támogatásával kialakított/átvett:!l.elyi óvo 
Ha jogszabály eltérően nem renaelkezik, 'ltnev 
belül kialakított saját intézményi elj~~~sok, m61 

, , 1!i:H:L,, 
A projekt kereteben a nevelesi programb 
szolgáltatások biztosítása. 

gr<!.w~an e projekt ,keretén 
dszerenek alkalmazasa. 

"""~'\ __ ::h 

A támogatói okiratban a projekt befejezésétől'r·évente fenntartási jelentés benyújtása 
kerül előírásra. 
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A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés 
elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, 
illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető 
el, adható bére, illetve terhelhető meg. 

Amennyiben a Kedvezményezett által váHalt val(lmérinyi kötelezettség teljesült, valamint 
a kötelezettségekhez kapcsolódó ind(i$'á,~oro!< ':rnegvalósulásáról szóló záró projekt 
fenntartási jelentését a Közreműkőaő :!',Szervezet jóváhagyta, a projekt lezártnak 
tekinthető. 

A pályázónak a projekttel kapc~olatos rninden dokumentumot elkülönítetten kell 
nyilvántartania, és legalább 2020: december31-ig meg kell őriznie. 

cll. Egyéb korlátozások a proj@~ tartalmával kapcsolatban 

,. 
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b.. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK 

Dl. Támogatás formája 

Vissza nem térítendő támogatás. 

02. Támogatás mértéke 

A projekt elszámolható összeskÖftségénekiOO %-a. 

03. Támogatás összege 

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de 
legfeljebb lOO.OOQ.OOO Ft lenet, de feladatellátási helyenként maximum s.ooo.ooo Ft 
igényelhető. · ',' '· 

04. Az önrész össz.etétele 
', 

'C 

Jelen pályázati felnívás eset~b&n rtém releváns. 
''•:;"' ' ~" 

QS, Egyéb'Ijjén~ügyi eszközöl( 
--,::c ' ·'A ' 

Í~~l1~pályázati felhívás esetéfbfln nem rflleváns., 

06~ Biztositél<ok k~f.e 
Biztosítéknyújtás tekintetében 

1

a,;N2011. (I. 28) Korm. rendelet 
'sz,Elrint kell eljárni. · · · 

A tárnÓgatás visszafize~é~ének blztJJSítéka a felhívásb.a~·tneghatáfozottak szerint. 
'.,," ' ' > :. ·.··. . "·· , 

a) bankgarancia, 

b) ingatlan je~(?g, vagyontterhelő zéÍiogJ?gikikötése, 

c) vállalkozások és nonproflt szervezetel<'':esetében a támogatást 
vezetőjének, vagy tulajdonosának kezességvá'flalása, va'gy 

d) garanciaszervezet által vállalt k~~esség lehet. . , 
·;':;;(': '·,., :· . ·,'':if:;··: 

Felhívjuk figyelmüket, hogy: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeiét 33. § {'9j bekezdése 
alapján a támogatási összeg ''-;,,ideértve az előleget IS:,.,. első folyó~ítása csak akkor 
engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatpi okiratban foglaltak szerint rendelkezésre 
állnak. r. 

Nem köteles biztosítékot nyújtani az ~pályázó, aki,vagy.akinek·'~ projektje a 4/2011. (I. 
28.) Kormányrendelet 33. § (8) bekezd~!!lében méghatáro:iCítt kitételek valamelyikének 

megfelel. ',~~;',;,,, 

07. Előleg igénylése 

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a 4/2011. (I. 28) Korm. rendeletben előírt 
biztosítékok nyújtása mellett- minden Kedvezményezett a támogatott tevékenység 
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elindításához és likviditásának biztosításához, a támogatói okirat kiadásakor, vagy azt 
követően, a megítélt támogatás maximum 25%-ának megfelelő előlegre jogosult. 

Az előleg igénylésének további feltételeit jelen Útmutató F.4.6.1 pontja tartalmazza. 

08. Egyéb feltételek 

A 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatá'lya alá nem tartozó, jövedelemtermelőnek nem 
minősülő projektek esetében, a projekttel összefüggésben, az értékesítésből, 
szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrádós díjból és egyéb:bevételből, a megvalósítás 
időszakát magában foglaló teljesítési. időponttal számlázott beritétel a teljesítés időpontját 
is tartalmazó elszámolásUdoszakbáti· Csökkenti a projekt elszámolható költségei, illetve a 
megítélt támogatás össze~ét. · ·· 
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E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési 
kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) 44. § 
(3) bekezdése alapján, ha a Projekt Adatlappt a felhívásban foglaltaknak megfelelően 
kizárólag CD/DVD-n nyújtották be és 'i! CD/DVD-hez kötelezően csatolandó, 
kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előtráSainak megfelelően aláírt nyilatkozat 
hiányzik, vagy a kötelezettségvállalásra vonatkozó áláírási előírásainak megfelelően aláírt 
nyilatkozattal a CD/DVD nem került öenyújtásrá, .a küldemény nem minősül pályázatnak, 
amelyről a borítékon szereplő feladót értesíteni kell. 

A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a jelen Útmutató B, C, D, E és F 
pontjaiban foglalt kritériUJ;nok alapján történik. 

A kiválasztás során haszn~lt kiválasztási kritériumoidő kategóriái: 
l. Befogadási és jögosúltsági kritériumcí~ 
2. Projekt-kiválasztási szempontok . 

l. Befogadi~iés jogosultság i kritériumok 

2. 

3. 

4. 

Benydj*rl~~ az a rlap minősül, 
a postaf''bélye~ző szelint .a pályázatot ,,, 
ajánlott küli:leméoyként pqstá~ ·adt~~· 

pontja, Alapító Okirat 

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, akkor a 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdése alapján a Közreműködő Szervezet a 
támogatást igénylő egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, a pályázat 
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beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a 
projektjavaslatot 

Felhívjuk a figyelmet, hogy elutasítás es~té.il a benyújtási határidőn belül a 
pályázat ismételt benyújtásának nincs akadálya. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, !1.90\' a pályázatot benyújtáskor a 
kötelezettségvállalásra vonatkoz~ előírásoknak megfelelően, az arra 
jogosultaknak kell aláírnia! 

2. Projekt-kiválasztási szempont~k 

2. 

3. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

A csatolt részletes 
és a szöveges indoklás a 
adatlappal összhangban van. 

A Pályázó 

A Pályázó a környezeti fenntarthatóság'Z4 
szempontok részében a kötelezően 
teljesítendő intézkedéseket vállalta 

A részletes költségvetési tábla és 
szöveges indoklás az eredeti 
formátumban került benyújtásra. 

Projekt adatlap mellékelte 
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''t!ti~'~:~~~~~empont~~~ ~, l ,.Me~j~gyzés a ké~ponthoz 
A jelen Útmutató F8 pontjában l Pályázati útmutató F.8 Pont 
felsorolt, kötelezően benyújtandó 
dokumentumokat (kivéve Projekt 

13. l Adatlap, amelynek ellenőrzése a 
befogadási és jogosultsági kritériU1']10k 
ellenőrzése során történik) 
elektronikusan csatolta a Pályázó. 

Amennyiben az ellenőrzés . s6't~n a Ki5zreműködő Szervezet megállapítja, hogy a 
támogatást igénylő által. behyújt9t1; pály~zat nem felel meg a felhívásban meghatározott 
egyéb követelményekné~>.vagy::'a ~enélelk~zésre álló adatok alapján egyértelműen nem 
megállapítható az adott :s~~mpont teljesít~~e, az F4.3 pontban leírt módon egyszeri 
alkalommal hiányp6tlásr;:!'<~~n lehetőség. '· 

~ 'f ,"w,''' 

El. Manitoring m..-~~t6k 

Mutató neve Típlls . '~''·l Mérték
(kim·~~et/e~,t~ ;,egység 
edménv>: 

•. _ , át-vagy l Kimenet. 
< l<ialaktott 
)ntézményi 
· eljárások, 
módszerek 
rendszerének száma 

2. l Akkreditált 
oktatásirányítási, 
tanügyigazgatási, 

·értékelési, tervezési 

3. 

4. 

5. 

képzésen ·, 
megszerzett 
tanúsítványok 
száma ~' 

Az óvoda ne~~1~~i 
programjában '"'i<<.,.. 
foglaltak ·~~ 
megvalósulását 
segítő 
tevékenységek, 
programok, 
szolgáltatások 
száma 

A projekt keretében 
képzésben, 
továbbképzésben 
részt vevő, ezáltal 
új tudást szerző és 
használó 
pedagógusok száma 

A saját 
intézményben 
alkalmazott 
eljárá sok, 
módszerek által 
érintett gyermekek 
száma 

Eredmény 

Eredmény fő 

Bázis- l Minimáii:'. .,.Célértéke 
érték san elvárt elérésének 

célérték · id6pontja 

Mutató 
forráSa. (az 
adott ·.,., 
indikátor· 
teljesítését 
igazolja) 

Projekt fi~ÍkÍ!.í l Az óvoda 
befejezése nevelési 

programja 

Projekt fizikai l Munkaköri 
befejezése leírás és/vagy 

Belső szakmai 
ellenőrzésről 
szóló 
jegyzőkönyv 

C1.3 pont l Projekt fizikai l Csoport-napló 
4. alpontja befejezése 
alatt leírtak 
alapján 
meghatáro 
zandó 
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Kérjük, hogy a projekt adatlap számszerűsíthető eredmények pontjában a fenti 
táblázatban megjelenő mutatókat szerepeltesse. 

A manitoring mutatók értelmezése 

1. Saját, át-vagy kialaktott int~zmériyi eljárások, módszerek rendszerének 
száma: A Cl. Támogatható tevék~riységek köre pontban meghatározott I. 
Intézmények szolgáltatási szíí1ionalának növelése, szervezetfejlesztés 
tevékenységcsoport l. tevél<enységénék megvalósítása. 

2. Akkreditált oktatásirányítási, tanügyigazgatási, értékelési, tervezési 
képzésen megszerzett ',tou11J.sítványok száma: azon tanúsítványok száma, 
amelyeket az óvoC:Iapedagágusok és,. az · óvodai tanügyigazgatással foglalkozó 
munkatársak a .. :projekt·. keretében a C. l. pont IL KépzéseK)''továbbképzések, 
tréningek tevékenységcsoport l. pontja szerinti kepzésen, továbbképzésen szereztek 
meg, a résztvevők körére vonatkozó feltételeknek megfelelőei};. 

3. Az óv.oda nevelésit . programjában foglaltak '''.r .. · 

tevékenységek, jjrogrilmok, szolgáltatá~~ szám. 
programo!(, szolgáltatások sz~r:na, amelyeket a C~'L pont II 

lósulás~t . segítő 
•n tevékeri~ségek, 
·kenységcsoportban 

rög~itettek keretében valósítottak meg. . .. 
4. A pr~j~~ keretében képzésben, továbbképzésben rés~'t:,~evő, ezáltal új 

tudástf~i:l:irző és ha.sználó peda~~usok sz.~ma: At{in pedagÓg1llsok száma, akik 
c.i~;~ont IL2. Képies,ek, továQbképiesek, t~pingek tevel<enységcseiport keretében 

támogatol;t képzésen, továbbképzésen ·részt jtet~l'!k, ezáltal új tudást szereztek, 
' .;~melyet mu!)kájuk során alkalmaznak.. '},~i,~;· . .. . .r;.r 
s~·i')~ saját intézményben alk.almazott. eljárások, módszerek által étintett 

gyermekek száma: A Projekt 'támogatásával· megvalósuló szakmai fejlesztésekkel 
érintett gyermekek száma feJadatellátási helyenként, kedvezményezetti 
adatSZ.oJgáltatás alapján. · · ··· 

~iy:;: 

Monitoring mUtatók magyarázata '1:; ..• 

Ame~l't'Vjpen a niutató;':1thellett ~njmálisan elvárt ~~~rt~k is jeiSI~e. van, akkor 1Pái:Y~~t 
csak abÖCI'r;J az esetÖI')J:í ~ámogathatp~;.p(l 1 .a minimálisan elvárt érték teljesítés~t vállalni 
tudja. Ha nincs minimc\Ú.san elvárt celérté~relölve, akkor ilyen.feltétel ne~ áll fent. . ' ·. ";;~'1 

Kérjük, ügyeljen arra, t;J~~ a mutatók, tiJlljesülésének időpontjal2összha~~bCI'nlegyének 1i"11' 
pályázatban berTi!l~atott ütét;p,tervvel, valarTii.1~t a pályázat költségvetésével.'i1;;;w;; ;~~; 

,:>~:'' ~':;:""'~,, <,:,:,'>',>,~,_5;' 

E.1.2. Adatszolgáltatás 

A projekt keretében bevont személyekről (célcsoport: pÉ!dagpgusok1 gyerekek és 
tanulók) legalább az alábbiak szerint ~~~kséges adatot gyűjteifi:\~;~.~okat naprakészen 
vezetni és a Támogató részére kj,jlön adat~~01gáltatás ré~l'!ként az'bl<rol naptári évekre 
vonatkozó bontásban az alábbi kategóriák szerint beszámolni:·· 

, ::~\,!' ~,~k~" ,l"~rj,11J.~, 

1.1. A projekt időtartama alatt 
állással rendelkező személy 
(beleértve az önfoglalkoztatottat is) 
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személyek 
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~. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal ·kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. 
(1.28.) Karm. rendelet és a Nemzeti fe}l~sztésl Miniszter az egységes működési 
kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6;)<.'1 NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) 
szabályozza. 

F.1 A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése 

A 4/2011. (I. 28.) karm. reri~del~e~2J:;~§~ának (10)-(11) bekezdései alapján, amennyiben 
a támogatásra rendelkezésre·,áHó/ l<öfelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak 
kimerülése elŐre jele~ftető, pZ N~Ü a ben\(Újtási határidŐ előtt a benyújtás lehetőségét 
felfüggesztheti vagy á pályázatói: lezárhatjp, és a~ erről szóló tájékoztatást az NFÜ 
honlapján közzéteszi: A benyújtási lehetőség"Jelfüggesztése az erről szóló tájékoztató 
NFÜ honlapján való megjelenését követő harmad.ik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés 
dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról ftozott dörítés.t követően a t:ámogatásra 
rendelkezésre álló kéet ném merült ki, a felfüggesztést ·l'l'Jeg lefi.et szüntetni, és új 
benyújtási határidőt lehet meghatározni. · · · 

. . . 

F.lA pé~Yázatdk benyújtásának módja, hel~~ és határideje 
~, ' ~ ~~ ' ' ~- %:'j 

P..·pályázat magy<!s: ny~lven, kizárólag a .. ,~.~.o)ekt Adatlapon/a Pályázati felbívásban, 
valamint a jelen Utmutatóban előírt rnellékletekkel, elektronikusan (kizárólag a kitöltő 
pro!Jram áltáiJelajánio~ xzip formá'ti.m;tban) nyúj~ható be. A. Projekt ACtatlap sem 
tartalmában, sem alakjában nem,.változta\:ható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre 
.vála~t adva, minden mezőt.ki kell tölteni. Az adatlapiJoz tartozó nyilatkozatot (2. számú 
'melléklet) a Pályázónak papír\:~lapon és aláírva kell benyújtani. · · 
Felhívjuk a figyelmet, hogy könnyített elbírálású támogatás esetén az NFÜ Támogatói 
Okiratot bocsát ki, tehát nem kerül sor "Támoga.tási Szerződés mindkét fél álta!.i 
aláírására, így ·a cégszerü aláírást a pályázóknak oly"rnódon kell megtennlÓki ahogy 4z. 
kötele~ettségvall~ lá$hóz szilkséges; '• . , > 

\>~',, ~~ ;::~~"'::, ':,<J_t§uf:',/r ""~,::!:<'> 

Kézzel ír~tt,. pályázatok 'fél~oi§ozá~~r~' nl~cs lehetőség~,,A projekf ~~atlap': lsitölt~~~~: • 
kizárólag a ·Nemzeti Fejl~ztési Ugyllökség Altal renasz.eresített 1<1\:öl~ő ptógram 
alkalmazásával t()rténhet. A. kitöltő prograrT1 alkalmazása sörán a pályázóf'J~:i~,Q~!'!,net 
figyelmezteti a' javítandó adatokra. ;; A ki!:öltő prograf)l letöl a 
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapróL '1':5:> ·~;;li3; 

',,~ r,~< #;, '<, ':;, , ' , , , "'""(ú" 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt'adatlapot kizar()lag xzip fQrmatumi;lP:f:!.fogadjuk el; 
pdfvagy más formátumban l;lenyújtoü projekt adatlapif!'!,ldolgozására nincsen lehetőség. 
Az xzip file-ban csatolt adatláp nem lehet üres és ';a, .megfelelő konstrukcióra kell 
vonatkoznia. · ··:::;:. 

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívá~l;lpp,.vaianÍint az útmutatóban előírt 
mellékleteket) elektronikus adathordozón. (kizárólag .i~i:li~er írható, írásvédett CD 
lemezen) a pályázati kiírás részét kép!'íz9, kinyom~-~tt és cégszerűen aláírt 
nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként 1 példányban a 
következő címre kell beküldeni: ,. 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/1- (Óvodafejlesztés) 

Közreműködő Szervezet: 
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ESZA Társadalmi Szaigáitató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 
1385 Budapest, Postafiók 818. 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi 
Szaigáitató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.~. 1134 Budapest, Váci út 45. "C" 
épület címzést kell feltüntetni. 

Kérjük, hogy a borítékon és a CD lemez tokján jólláthatóan tüntesse fel a Pályázati 
Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.1.1l..,.'il11 - Óvodafejlesztés), a pályázó nevét és 
címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött: adatokat, illetve győzödjön meg a kitöltés 
sikerességéről, az adathordozó ~pségéről! · 

A pályázati kiírással' l(li!'pcsolatos . további dokumentumok az 
www.ujszechenyitE!.rv.gov.hu hÓnlapról tölthetőek le. Tovább,i,felvilágosítás az 
ujszechenyiterv@rifu.gov.hu e-mail címen, illetve a ·:i,p6-40/638-638 
telefonszámon kapható. ' 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Karm. rendelet 2.1. § (7) bekezdése 
alapján az ES.Z.A Nonproflt Kft.' a pályázatok benyújtásának határidej~trnegelőző tizedik 
napig biztosítla.; hogy a "támogatást igénylők kérdé~eket tehes~enek fel, és azokra 
ésszerű ba~áriddn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez valóérkezését 'követő 7 napon belül 
tájékoztat~~t kapjanak. · · · 

fl) p~lyáz~tok benyujtás~ 120l2. június 1-tdi;>20i2. Nn.ius 30-ig lehetséges. A pályázatok 
benyújtása és~lbírálása fo/yaínatosarft()rténik. · , ... ·· '· 

Amennyiben az 11 1'!,1ektronlkJ.!.S benyújtás során a benyújtott dokumentum(~k)ban 
érzékelhető minőségromlás van, ami a l;l.írálatot érdemgen befolyásolhatja, a KSZ kériJeti 
az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem 
fT]inősül hiánypótlásnak. 

ci'~, \'i',:l' 

F~~~Tvj1,1k a figyelme,.t, hog; ~ .. ~lyázat befogadását követijen az .. u .. iiőrz~il~·;? 
feljogos~tott szeivefiliJétJ/fe,.zdtl~f!.lf;a projekt ellen~őrzését! · ·· · 

·~~;__"' ',,:1;:/' ~: .::', ,, '' '~!f;J'~''''",, ,, '\'~tr~, ,;, ,:J i , 

F.3 A pályázat benyújtásával kapc5ol~tos gyakor1~ti tudnivalók. 

A benyújtást követően l! .pályázat ta'rt~lmi el!meinek'i·yáltoztatásá,~!~~~'nlncs 
lehetőség. Az ilyen jellegű mQdosítási igények nemí:~Ethetők figyEtlembe. ,,,,., 

Felhívjuk a figyelmet, ho~~:' 

A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a Projektadatl,a~"flapjain, ill. jelen 
útmutatóban meghatározott tartálrni és terJedelmi követelm~nyek pontos betartására. 
A projekt adatlap alakjának, fórrnátumának megváltoztat~sa esetén a pályázat 
feldolgozására nincs lehetőség! · 
A projekt adatlapot hiánytalanul, rnin~en kérdésére Választ adva és az előírt 
dokumentumok csatolásával kell benyí1j~ltpi. Amen~yiben úgy ítéli meg, hogy a 
projekt adatlap egy adott kérdése nem vona'fl<ozik az On pályázatára, kérjük a projekt 
adatlap megfelelő helyén a Hpályázatomra nem l(,cr.natkozikn megjegyzést bevezetni. 

A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a nyilatkozatot a hivatalos képviselő 
által (aláírási címpéldánnyal megegyező módon) aláírni. 
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Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai 
esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék 
figyelemmel a www.ujszechenyitl!nf·Qov.hu honlapon megjelenő 
közleményeket! A beadás előtt ellenőriz:zék; hogy a pályázati dokumentumokat 
a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 

F.4A projektkiválasztás folyamatának bemutatása {eljárás rend) 

Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő Hu[Tlán Erőforrás Prograrnak 
Irányító Hatósága a pályázatkezelési feladátokra Közreműködő'Szervezetet vesz igénybe, 
aki az eljárásrendben s~abályozott ;kérdésekQep a Humán Erőforrás Prograrnak Irányító 
Hatósága felhatalmazá~ alapj~n jár el. Jét~n pályázati kohstrukció esetében a 
pályázatok döntés~el'~:~észítését; ,; a szerződé~~i;itését, a finanszírozását, nyomon 
követését és ellenőri:é~~~;'qi E,SZA Nonprofit ,~ft. végzi. , 

Iktatás, Pótlás 

során á, következő, a prqjektgazda és a projekt azonosításához, valamint a 
j)tá$hoz s~ü!<séges alapadatok rögzítésére kerül sor: . 

''il proje)<tg~~da nevd ... 
a proje)<tgazda adószá lria, 

cÚ projektg~zda címe,c., 
d)·á· projektgazda elérhetőség ei, 
e) ~projekt megn~vezése, 
f) a beny~jtás dátumá, 

· g) a beérk~zés dátuma, 
h) az iktatás dátuma, 

i) rag$~~\,: ,;2:;~t •. . ~~~~~"C~, 
Ha a küldemény sérült~n érkezik (törö~~lY 
anyagok emiatt hiány6~~~1 .a pályázót~!~ 
hívni a sérült ré$z~k pótlás~ra. Ha a pálya 
van hátra, a hatá(idő megadásakor ezt figyele 
időtartamára fel keiHüggesztenlJia a projektg~z,da netni:Pótolja 
részeket, és emiatt a pályázat befogadási kritériúmainak él~nőrzése'!'iehetetlenn 
pályázat további elbírálá~ra nem k.~.rül sor, erről, a pályázqt a 
történő értesítésre rendelkezésre álló 'határidőig értesíti. · 

Sérülten érkezett küldemény esetén a p~IYá.7;at benyújtá~ápak időpontja a küldemény 
postára adásának napja, beérkezésép~k időpo'i\tjéil apótolt ré~~k beérkezése napja. Ha 
az elbírálás nem folyamatos, a pótolt1 részek ~11\fCij~á.sáf:!~k' határideje a felhívásban 
meghatározott benyújtás! határidő. ·• ;lii+·~·'+'·1 ''\ ':,: 

Ha a Projekt Adatlapot a felhívásban foglalta~~'a!< megfelelően kizárólag CD -n nyújtották 
be és a CD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, vagy a 
cégszerűen aláírt nyilatkozattal a CD nem került benyújtásra, a küldemény nem minősül 
pályázatnak, amelyről a borítékon szereplő feladót értesíteni kell. 
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F.l.l. Befogadás 

A beérkezést követően a KSZ megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e az E pont 1. 
alpontjában meghatározott kritériumoknak. 

Ha a projektjavaslat a fenti feltételeknek nemfel.el meg, a KSZ folyamatos és szakaszos 
elbírálás esetén is, hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a projektjavaslatot, és erről, az 
indokok megjelölésével, a pályázat Qeérkezésétől számított 15 napon belül, levélben 
tájékoztatja a pályázót. . . · 

Befogadási és jogosultság i kritéri~~~~,yonatkozásában hiánypótlásra lehetőség nincs. 
/ ' ''),,:: 

Jelen pályázati konstrukcióban a p~jektj~liaslat elutasítása esetén a benyújtás! határidőn 
belül lehetőség van Új pályázatbenyújtásárá. 

Ha a pályázat megfelel a felhívásban me~fl~tározott ~~fogadási és jogosultság! 
kritériumoknak, a Közreműködő Szervezet azt bef6gadja, és.~z:NFÜ által meghatározott 
módon a projekt-kivála~ási SZEi!!TIPOntoknak való megfeleléstEi!lleríőrzi. A befoga'CÍásról a 
Közreműködő 'Szervezet ·a pályázat beérkezésétől számított 5 . napon belül írásban 
tájékoztatja a Pályázót a pályázat befogadásáról (befogadó nyilatkozat). 

"': ;'~;\1- ,,', ' ' <,f~) 

; t~~~lpívjuk a' figyelmet, hogy a befo~adás ki~árqJag a bEi!fogadási és jogosultság! 
''"felté~Ei!lekne!< való megfelelést jelenti, de nem ]E!I~nti;'a támogatás megítélését. 

Ha .a beérkező pályázatok szárh~'jelentősen rh~~haladja a tervezettet, a befogadásról 
szóló,;~.~rtesítésre meghatározq!t határidőt ai f!IFÜ egy alkalommal meghosszabbíthat;ia. 

F.1.2. Egyéb követelménye~ vizsgálata 

Am~nnyiben a fentiekben ("Befpgadás") felsorolt feltételek adÓtt pályázat 
vonatkozásában maradéktalanul tel]~ülnek, vizsgáfatra kerül a pályázó és a pályázat. 
jelen ú~!;ru!a~ó~an ~eQ.ba~~~~z~tt:i:~~yéb ~övetelményeinEi!.~ való ,megfel~lése. Ez anna~,;>~i:;; 
az ellen.o:zese~ J~le~~~r/~~~qgy;a'l?éi!IYazó.fc}!lroJekt megfelel-:e a Jelen Utmutato A, B, "c.,q.cé~;>;''"" 
E. pontJal szenntl kove~~'rn.enyeknek.•;f1;· . ·:." ···~" ··: c:. 11i" 1 '''\:'·: .".<1 

Amennyiben á~fentiekbél({"Projekt-kili~í.~sztá.Si1 szem pontok") f~Jsorolt fettételek apott" · 
pályázat vonatkozásában · !Tiaradéktalanlí!~c teljesülnek, az : 1fl!FÜ dönf1 a j)ályázat 
támogathatóságáróL "!~i; •. · · 

F.1.3. Hiánypótlás ~éndje 

Ha a befogadást követően á tá[Tlogatá~dgénylő által beiJ
1
YÚjtott p(ilyázat ~ém felel meg, 

vagy nem állapítható meg egyértelműen; t)pgy megfelef2Ei!.a felhívásban meghatározott 
projekt-kiválasztási szempontoknal<,. akkor'az.Y.ESZA Nonproflt Kft. a pályázót kizárólag 
elektronikusan, egyszeri alkalomm~l.megfelel~,. legalább 5; 1de legfeljebb 15 naptári 
napos határidő kitűzésével hiánypótláSféi!ySZÓIÍtja féi,"~A/201L (Í:C:28.) Korm. rendelet 24. 
§ (1) bekezdésében szabályozottak szerint. A hiáríyl{qtl~s.~i.}endelkezésre álló határidő 
maximum 15 naptári nap, melynek meghosszabbításá~p)gcsen lehetőség. 

'?'"i'' 

A hiánypótlásban megadott határidőben a tá~~~i:!tást igénylőnek és a Közreműködő 
Szervezetnek lehetősége van mind írásban, minCI·~szóban egyeztetni a hiánypótláshoz 
szükséges kérdésekben. 
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A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét 
követő napon veszi kezdetét. 

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be és befogadási kritériumra 
vonatkozó adat hiányzik, úgy további vizsgálat nélkül el kell utasítani. 
Ha a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos 
támogatási kérelem nem támogatható. 

Ha a hiánypótlást a megadott ha~ánáisn belül a pályázó nem, vagy nem teljes körűen 
teljesíti, a hiánypótlást az .eíb.íráJás során figyelmen kívül kell hagyni, ugyanakkor 
hiánypótlásra egyszer lehet felhivni: a' támogatást igénylőt. 
Ha a hiánypótlást a megadott h~tclrldőn belül i'l Pályázó nem, vagy nem teljes körűen 
teljesíti, ezért így nem. állapítható meg, hogy a pályázat maradéktalanul eleget tesz-e a 
kiválasztási kritériumo~~ak, p pályázat elutasításra>kerül. 

' ' }(','<' ~; 

Az elmulasztott határiélő vonatkozásában igazolásnak 4/2011. (I. 28.) 
Karm. rendelet 24. §:(~) bekezdése alapján. 

<if'' ~ ', ' 

A pályázó az elutasítás részl~tes o~ait tartalmazó levélben ért~tlil:~~gosulatlanságáról. 

F.f.4 .• ~J;1tés 

Ame.nnVÍb~~ a támog~~si igé~y megfelel a;•. útmutatóban meghatározott projekt 
• klváiásztásí szempontoknák - a Közrem ű köd~ Szervezet áltaf előkészített <>sszegző lap 
· al<~P~án· • a:; • NFÜ a pályázat~~ beérl<ezési .}otrendjében dönt a projektjavaslat 

tamogatasarol. ·::C:· •:•. ··• 
döntésről a közrernűköddszerv~zetírásban tájékoztatja a projektgazdát. 

Az NFÜ a támogatás ~lnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a projekt 
tárgyát, a döntés időpÓÍltját az év és a hónap megjelölésével nyilvánosságra 
hozza. ··. :. · 

l ' '" -,, ;;):: ' <~~~::,,:: ,,,',, 
F.1.5* A Támogatói Qlqra~::.ki•llításának feltételei 

j ',,,', ' ,,, l '' ' 

A Támog~J:ói okirat(j~:·a·•iR~hvezmétJYezett támogatÓi: döntésről szóló 
kézhezvételétől számított leafeljebb :fot!'J~pon belül ki kell allítáni. 

A támogatói okir~~ •. kiadásához a kedvezrn'ényezett köteles beh.· 
meghatározott dokuil[t~ptumokat,. továbbá: .· . .·.··•·••· · ·;·.; . . 

a) a kedvezmén)lezett nevében aláíró személy vagy személyek ~.a költségvetési 
szerv, a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat;.· á~ egyház, a 
felsőoktatási intézmény, a kö~!'llapítvány és a Magyar Aliain kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével - bank; által igazolt, vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett, vagy köz)egyző által hiteieÍiített aláírásmintáját, 
b) a kedvezményezett- a kŐitségvetésf•szerv,.~ihelyi•:8n~rmányzat, a kisebbségi 
önkormá~yzat, az egyház, a felsőoktatá\!!b:•·!·Í~t~zl'iiény;·'l:a közalapítvány, és a 
Magyar Ali am kizárólagos tulajdo!;lában lé>:1ir gaz<:l<!:!'á9i társaság kivételével -
alapító (létesítő) okiratát, vagy )ogszabályban meghatározott nyilvántartásba 
vételét igazoló okiratát, · .. ·· 

c) a támogatás fogadására elkülönített bankszámláról szóló igazolást. 
e) a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok, az önkormányzatok 
társulásai, továbbá ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, 
és - ha önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pályázik - az önállóan gazdálkodó 
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költségvetési szerv kötelezettségvállalása arról, hogy a projekt meghiúsulása, 
vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást visszafizeti, 
f) az egyházak és intézményei!<, az alapítványok és intézményei!<, a 
közalapítványok és intézményei!<, a ki;ifl\asznú szervezetnek minősülő non-profit 
gazdasági társaságok, a köztestü(eték, valamint az egyéb közhasznú és 
társadalmi szervezetek esetében •. !.:~;.;a politikai pártok kivételével a 
kedvezményezett kötelezettségvállalás;21 .arról, hogy ha a projekt részben vagy 
egészben meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a 
támogatást visszafizeti, és tudöal.ásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén 
annak összege a számára a kötponti költségvetésből biztosított támogatásból 
levonásra kerül, · ·\..... ·· .· 

g) az államháztartásról szói{IC)iQ~2, év't XXXVIII. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 
122/A. § (l) és (2).~bekezdése szennti támogatási rendszerb()l való kizárás hatálya 
alatt nem áll, :li):••.. • .. . .. 
d) nem áll fenn;.:~IJ~rtb<!:!:Hk. személy irányában olyan kötelezettség, amely a 
támogatással iétrejott•p•rajekt céljának me•gvalósulását meghiúsíthatja) . 
h) ha a projekt r~!iztJenvagy egészben meghlúsul, vag:(a támogatást sZi'IPálytalanul 
használja fel, a támogatást a Közreműködő Szervezet va~.•a Támogató d·öntésében, 
vagy a döntés elleh. benx~jtott jogorvoslat alapján hozott jogerős határozatban 
foglé;!ltaknakmegfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása 
eset~!} annak q~!izege . . .·. 

, a megítélt;: de még kl nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül~ 
ennek hiányábari• . · •:. 
- á . központi költ~~gyetésbői biztosított támogatásbóf:~. ha a Kedyezményezett 
ilyen támogatás~a jogósult - levonásra kerül. · ·· 

A Kbt. hatálya alá., tartozó. Kedvezményezett részére a támogatói okirat 
kiadásának teltételekél1t, a szef1ődés~ötést megelőzően közbeszerzési eljá~ás 
lefolytatása is előírható. 
Amennyiben a támogatói okirat kiadásához Szükséges. dokumentumok, igazolások 
határidőn belül, hiárlytalanul .és hibátlanul rendelkeiésre állnak, ~{ .. J<SZ azol<. 
beérkeze$é~ől ~~tnított lO.~~pon belüf az áltpla aláírt támogatói okiratoti.a;~··· 
kedvezmér\)lezettn~k!TlegkQidi•; • ·•··... ...... :: . ·;='• 
H~ •a .megkJ•I·tJ~~ .. d~~~JlnentÜin~.~ 'l1iá~;~yosak ~~gy hÍbá?ak, a KSZ a be~rket · · 
s~?mít~tt .10 n~~!'!f!;l:lellil, az ö~~es~;:~l~~y, illetve h! ba· e9yidejíP~me..gjel~lés. 
h1anypótlasra hiVJí! fel a kedvezme!)yezéttet, annak erdeke.ben, hog~·~·t9JJ109i'l. 
okiratot atá!;llogatásról szóló értesíté~.kézhez'l(ételét köve~Őí..legkésőbb·•so. napon 
ki lehessen adni. . . . . . 

" ,}Yr~~~Lr' :'),', ~ ~~~!t;;t~'i 
A szerződéskötésh~;!: szükséges dokumentumok és•;;Jgazolásol{ bemutatására 
vonatkozó határidő ·*~p.óthatáridő) elmulasztása esetéfi·•a támogatásról szóló 
döntés érvényét ves~. 

F.4.U. A Támogatói Okirat módosítása 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatót':;~\<jrat m.cSJ~~!;~sa csak kivételesen indokolt 
esetben, olyan célból és tartalommal lehetSéges, ameiWia projekt eredeti célkitűzését 
nem változtatja meg. ·• ,•;.;;. 
A támogatói okirat esetleges módosítását a Kedve:ilíiényezett kezdeményezheti írásban. 
A Kedvezményezettnek a támogatói okirat módosítási kérelmét megfelelő 
indoklással alátámasztva, a módosítások beálltát megelőzően kell benyújtania. 
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A módosítási kérelem tartalma nem lehet ellentétes az értékelés során meghatározott 
feltétel ekkel. 
A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Támogató írásban értesíti a 
kedvezményezettet. 

A Közreműködő Szervezetnek lehetősége van ,arra, hogy a támogatói okirat módosítására 
vonatkozó kérelmet saját mérlegelése alapján eíut~sítsa. 

F.1.6. A pénzügyi elszámolás, fil1aríszi~.ozás folyamata 

A pénzügyi elszámC!Iásra vonat~ozó egyéb szabályokat a jelen Útmutató mellékletét 
képező ESZNERFA Altalá no~. útmutató az elszámolható költségekről cím ű dokumentum, 
valamint a Támogatói Okirat mellékletét képező Pénzügyi elszámolás részletes szabályai 
című dokumentum tartalmazza. · 

, ~'.:,,·.;;;. 

Felhívjuk a figyelmet; Ilag)' a támogatási ö.sszEig-: ideértve az ellsleget is - első 
folyósítása csak akkor engedélyezhető, .ha a í:D.6 p~ntban meghatározott 
biztosítékok rendelk.ezésre állnak. 

A Kedvezményezett a támog.~tás igénybevételére irányuló kifi~etési igénylést - az 
elől .. e9et. kivéve - az időst~~os vagy a záró beszá!;Jlolóval együttesen nyújtja be. 
Támogatás kizárólag az NFU vagy a:i:>~ltala kijelölt KSZ által jóváhagyott beszámolóva~ 
el$zániottiató~ valós költségek voriatkozá.sában folyósítható. 
±,i ' ~ ~~, .>'' ., 

~i kifizetési igénylés. és a l<apcsoiódó dokumentufnek benyújtása elektronikusan, a 
flályázó Tájékoztató Felületen:. keresztül törté~;~i~; A csatolandó dokumentumokat 
s1kennelve kell megküldeni a Pályázó Tá]ékoztató Felületen. A kiÍ'izetési igénylést .és a 
'csatolandó mellékleteket papír alapon nem kell benyújtani. 

A kifizetési igényléshez a Kedv~z!llényezettnek mellékelnie kell a jelen útmutató x. 
szám ú mellékletét képező dokumentum mátrixban . megjelölt dokumentumokat az ott 
me~elölt formában. ~t> . ·. .. . 

~n;en~yf~n az elektr~nf~o~ al~illrlii~~~;~lll~~!ll áll tel~~ikörp~n r~~del~ezésre, a~ffi 
1geny.lest es a kapcsolotlobeszamolo~'fi?~~~r alapon 1s be_l<~lll')yUJtanl. Ebben.a:zi'es.et 
az alabbi dokum.~ntumokat,;eredeti pelda~}í~an kt:;U benyujtani; , ,·· , . 

1. biztosítékl-i)rújtási kötelezettség es~F~P - tla a Páfyáz~.t""' Felhívás, . ill~tÍte'' a 
Támogatói Okirat leliető.séget ad a'tt<!~ hogy . az első ''iKjtl~etési igényléshez 
mellékelve kerűlj$)n benyú]~,~ra -a biztcisí~ékok irata~;~yaga, ';t:;~ 

2. a Kedvezményezett hiteles ~íá!rásával ellátott,,kifizetési kérelem; 
3. a számlaösszesítők, · '· · · :,,,; ; 

4. az időszakos, illetve zá,~ll:é!:jeszámdÍ~i·~ .. ·. 
5. ha a jelen Útmutató eiŐfrja, záró· kitizetési igénylés esetén a könyvvizsgálói 

igazolás. ······ · /:;jr;., · ·· 

A Kedvezményezett a kifizetési igénylé~~~n nyilatko,~Í~ ~~~! liogy a benyújtott ki fizetési 
igényléshez kapcsolódó elszámolások alapblzonylatai val6~r 'és elszámolható költségeken 
alapulnak és a támogatott projekt kapcsán ni~~,ültek M. A hitelesítés médját az NFÜ 
határozza meg. .., 

Ha a kitizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 napon belül 
legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi 
hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra és a hiba javítására kell felhívni a 
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Kedvezményezettet. Ha a hiány pótlására és a hiba javítására a határidő elteltétől 
számított 7 napon belül nem kerül sor, ez a kitizetési igénylés érintett részének 
elutasítását eredményezi, ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye. 

Ha a megvalósítás nyomon követése, vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem 
merült fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a 
közreműködő szervezet a támogatást a kitizetési igénylés beérkezésétől számított 45 
napon belül kifizeti. 

Amennyiben a Kedvezményezett biztosíték nyújtására köteÍezett, a benyújtott kitizetési 
igényléssei egyidejűleg igazolnia keli;hogy a már folyósított .és az aktuálisan igényelt 
támogatási összeg összértékének megfelelő mértékű biztosíték ren9elkezésre áll. 

Felhívjuk a figyelmQket; nagy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás 
esetén a köztartozás mégij2etéséig a 4/2011. (I. 28.) 63. § (2) bekezdés b) pontja, 
valamint az EMK 274. ''~~i~sr bekezdése alapján az es~qékes>támogatások folyósítása 
felfüggesztésre kerül. "': 

Utófinanszíroz'iísú időközi kitizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az Igényelt támogatás 
összege meghai~djél a megítélttámogatás 10%-át, de legalább a kéf~zázezer forintot. Ez 
az előírás nem vonatkozik ai első időszakos beszámolóval együtt'benYÚjtott kifizetési 
igénylésre: · · · · 

""«, 

HaladektalanuJ fel keii.Jüggész~eni ~'támogatás folyósítását abban az esetben, ha azt 
4/2011 (I. 28) Karm. rehdelef'~2. §, vagy más jogszabály előírja, illetve a Támogatói 
Okirat kiadását kÖyetően a Kedveiményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás 
folyÓsítója olyan kÖrülményrŐl szerez ~udomást, amely a Támogatói Okirat visszavonását 
teheti szükségessé. A felfüggesztés tényéről és annak okáról a Közreműködő Szervezet a 
Kedvezményezettet soron kívül tájékoztatja. 

A támogatás folyósítása,,~len$alyá~at[Jelhívás k~~~té!l~!l az ~fa!Jbi formákban #~rt "~ 
a. ,támogat~~~,~~~g.,' . .:.:::;';~': ' . . . . . ;;t?;r>~{~{:·~~' ;; 
b. 'a.. Kedvezr'n~'í;I:Y~Z:~!=Ji:l;és/lr~QV a Támogatói Oki,;atban megneyezett, a projekt'L.· 

végrcehajtásáq~~' :.t~~zt vevő. által kifizetett sz<!IJlla;k támoga~ási. 6sszegéne{< 
utólagos megt~i:ftése közvetlenül a Kedvezményeze~j:~.aJlkszáml~árcrr: ·. 

c. a kifizetett sfá!T1lák támogat.ási ö~~~egének>){4§tólagos . rri~gi:~r(tése 
engedm~nyezési ~~rződés bem!Jtatása; esetéri t'.' az engedményes 
bankszámlájára. Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének 
feltétele, hogy .az engedményezésre ·v~patkoz6 ~erződés a Közreműködő 
Szervezet rendelkezésére álljon. Az eng'édményezésre vonatkci1ó szerződés 
Közreműködő Szerlle;~:et részére történő benyújtásáért a J<edvezményezett a 
felelős. · ·· 

Jelen felhívás keretében nincs lell*~őség a ~§~eM~11 száUító, illetve a szállító 
engedményese részére történő kifizetésre~, 

:;:~;~f' ' ' ' "' 'C 

A Kedvezményezett köteles a Támogatói dkiratban fŐ'glalt feltételeknek megfelelően 
végrehajtani a projektet. Amennyiben a Kedvezményezett nem a feltételeknek 
megfelelően jár el, a támogató jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás 
csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy 
részleges visszafizetésének kezdeményezésére, az okirattól való elállásra. 
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A Kedvezményezett a támogatás fogadására szolgáló bankszámlán jóváírt előleg 
összegét kizárólag a projekt kapcsán felmerült elszámolható költségek pénzügyi 
teljesítésére fordíthatja. Erről a számláról kifizetést teljesíteni kizárólag a projektben 
részt vevő munkavállalók, megbízottak, szállítók, valamint a járulékok/illetékek/adók 
kapcsán releváns hatóságok felé lehetségEis. Kivetelt ez alól kizárólag az alábbiak 
képeznek: 

Amennyiben a Kedvezményezett a projekt kapcsán, az előleg folyósítását 
megelőzően - a projekt saját felelősségre történő megkezdése mellett - egyéb -
nem a támogatás fogadására szolg~ló:>- bankszámlájáról teljesített kifizetéseket. 
Ez esetben a projekt . elküll5níi:ett bankszámláján jóváírt előleg összegéből 
kizárólag a korábban'. ~a Kedve~ményezett egyéb számláiról megtérített 
költségekkel azonos értékű kifizetést teljesíthet az érintel;t bankszámlákra. 
Amennyiben a K~ve~méoyezett.jogszabályi előírások kÖvetkeztében bizonyos -
projekt kapcsán~;eJ~zámolható - költségeinek teljesítése céljából nem használhatja 
a projekt célj~rai rlJEignyitbtt bankszámláját. A támogató egyid~jű tájékoztatása 
mellett teh!=ti ·é~'meg:,;;~ .. • ~ 
Amennyiberika Kedvezményezett több előleget cspportosítQtt át az indokoltnál a 
támogatás fogadására megnyitott és egyéb tfan!<számlái . között, ~öteles a 
töbf:;Jietet haladéktalanul visszarendezni a támogatlis fógadására ?zolgáló 
banks4ámlaszámra •. Ellentétes esetben szabálytalansági eljáres kezdeményezése 
indokolt. 

Az ell<ülöríít~tt bankszámla rEi.~Ciell<ezésre állását a KedvezményezetteR legkésőbb az 
'~lőleg igédylését megelőzően l<ötelesel< igazolni . . Amennyiben a TO 'k:otést követően, 
. annak napjától elkülönülő,. idqpontban igényli az élő/eget. . 
,,, ',,' 

Ái:f.ht. 53. § (1) és (2ff:;Jeke;dése értelmében a Kedvezményezett(ek) a visszafizetés 
'terhe mellett l<öteles a támogatási összeg rendElitetésszerű felhasználására, tellát 
kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyre 'á Támogató juttatta azt, vagyis 
kizárólagosan a Pályázati Útmutatóban előírt célok megvalósításához. 

,,\ 

Idqszakos ~iflzetés kizárólag . .,.. a projeKt fizikai .. előr!'lhaladá~.t bemutató .,.. időszakqs 
beszám,oló benyújtásávaLegyütt igényelhető. )!.z.i időSzaRos beszámoló teszi .lehetől(:é 
annak !=llenőrzését". nggy a(.(<edvezményezettel< által á projeKt időszak alatt fOiytatq~;:' 
tevékenységek illeszl<.é,dnék-~ a fáriiógatóiokiratbari foglaltaRhoz ''ill(ltve, hogy eleget' 
tesznek-e az ott meg~tái'Özott Kötelezettségeiknek. Az id5szakos iJ•&;zámoló szakmai 
előrehaladás bemutatá.?áta számsZ\9fŰ · .~ szöveg,e~s adatokat ké( a 
KedvezményezetteKtőL ·.;;,~ .. '";;; •.: : . 

~~~:>' ~ ";~~}"-~ :;~ '''' :·~~~'~t;' 

E doKumentumok közreműködő szervezet ~~széről"''történő elf~gadása a l<ifltetések 
feltétele. ·• 

Amennyiben a Kedvezményezett részére. előleg kerültfolyósíti~~~iés a RÓztes l<ifizetés 
összege (a köztes Ritizetés nem tartalmazza a Kifizetett Eil§leg összegét) eléri a megítélt 
támogatás összegének 70%-át, aZt. követően az elszámolasra. benyújtott és jóváhagyott 
tételei< előleg terhére Kerülnek eiSZjl!Jlolásra, 'az előieg.;psszeg~nek erejéig. Az előleg 
teljes összegéneK elszámelását l<övét§!;.n a továbll;l:!'li:ij~~roolásra benyújtott számlál< 
alapján igényelt és jóváhagyott támogatáS',J<ifizetés'i-éf~érul. 

Az előleg és a Köztes kifizetés együttes~~~ege n:m haladhatja meg a támogatási 
összeg 100%-át. ' 

F.4.U Előleg igénylésének lehetősége 

Az igényelhető előleg összege a 07. pontban került meghatározásra. 
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Az előleg igénylésének feltételei: 

a. a pályázati felhívás, illetve a támogatói okirat lehetőséget biztosít a 
Kedvezményezettnek az előleg igénybevételére, 

b. a Kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatól okirattal, 
c. a Kedvezményezett az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és 

KSZ-hez történő benyújtásával igébyfi áz előleg foly6sítását, 
d. ha a Kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, és a pályázati felhívás, illetve a 

támogatói okirat lehetőségéCaCI arra, hogy első kifizetesi igényléshez mellékelve 
kerüljön benyújtásra a biztosítéko~ .. iratanyaga, a Kedvezményezett legkésőbb az 
előlegigénylési kérelem benyújtása~or igazolja a megfelelő értékű biztosíték(ok) 
rendelkezésre álláSát,: ., · ··.·. 

e. az előlegigénylé~i~~drl~~~~entáció tartalmi és format szempontból megfelelő, 
f. a KedvezménYez~~:~i~árólag utófinans~írozás ~lapján számolja el a projektelem 

keretében felm{fijJt R'Ölf~égeit, • 
g. a Kedvezményezere'l;l~erii1 nyújtott be záró l<ifizetési igénylést, ,, 
h. a támogatás fogad~~ra s~olgáló, elKülönített bankszámlá .r.;.ndeÍkezésre á'1'1ásáról 

szóló i.Qazolás. . . 

• Előleg ~~~~ybevéteiÚé>csal< abban az esetben van lehetőség, ha pályázati felhívásban 
nem l<effiltl<il<ötésre az'{gyszeri elszámolás Kötelezettsége. · 

~" , j W<,, : ', 

,-;~"\~~ ':'1::;;;;~\ ·~ ' ,, 
• . Amennyiben á benyúj~ott előlegigénytési doki,Jmentáció tartalmi, illetve;t formai 

;:,;·;, szempontból nem fl:legfefi!it'q, a KSZJ..valamennyi hiba, hiány megjelölésével, legfeljebb 30 
'naposhatáridő kitűzésével, hiánypótlásra szólítja fei''a·kedvezményezettet. :. 

Amennyiben a hiánypótÍás~.a rendelkezésre álló h~táridő l!9jártát követő 1 napon belül 
se'!l~ vagy nem teljes l<örűen kerül benyújtásra, ez' a~ adott .eJőlegigénylés ~tomatikl!S 
elutás.ítását eredményezi. ···· '· ;. · • · •• 

A KSZ :.a~ igényel~~ 
dol<umentáció· beérkez 

a hiánytalálJ es hibatlan előlegig~rivr 
pon belül teijesftl~\1::1 , :r. · · · 

~', ,, ,, " 

Az előleg több l'észletbe~'1:itiirténő folyósítása~·nem lehetSeges,, az ~~~1~ teljes 
összegének folyásitására el~s,zeri alkalom~al ván~;lehetőség; melyre a támogatás 
l<ifizetésére vonatKozó .fe) tételek 'teljesülése eseté\:l l<erüf sor. • 

'" ::Tf;~~~V "<:c>" 

A Kedvezményezett l<öteles' visszafizetni;;.~z előleget ·ai1~mogata'~,i~r)YÚjtó szervezetnel<, 
amennyiben az nem nyújt be l<érelíi!et idől<özi fiz~;tésre a·0:i;~~fl:logatást nyújtó 
szervezethez az előleg fizetésetől számított hat hónapon belül, ílfetve a benyújtott 
fizetési kérelem a támogatás nem ·~ndeltetésénel< fl:legfelelő használatát bizonyítja. A 
támogatási előleg visszafizetése esétén a l<edv~~~{jyézett az előleget a folyósítás 
napjától számított Ptk. szerinti kamattat,növelt mértékllen,.:köteles visszafizetni. Ha a 
visszafizetéssel Késedelembe esi l<, a k~sedelme után a . Pti<. szerinti Ramatot is 
érvényesíteni kell. · ·· 

A KedvezményezettneR visszafizetési kötelezettsége l<eletl<ezik a folyósított előleg azon 
részére vonatkozóan, amellyel legl<ésőbb a záró kifizetési igénylés során nem számol el. 
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F.1.7. A manitoring adatok szolgáltatásának rendje és beszámolók 

A Kedvezményezett - a Támogatói Okiratban és az EMK-ban foglalt gyakorisággal és 
tartalommal - adatokat köteles szaigáitatni a projekt megvalósulásáróL 

Figyelem! Az adatszolgáltatási köt:et~i~ttség elmulasztása a Támogatói 
Okiratban foglalt kötelezettség megszi!ifé~éne~ minősül, ezért ez esetben a 
Támogató a támogatástól elállhat, és a támogatási összeget visszafizetteti. 

Támogatás kizárólag az NFÜ vagy .a KSZ által jóváhagyott' beszámolóval elszámol ható, 
valós költségek vonatkozá~ban;,Jolyósítható. A beszámoló Információkat tartalmaz a 
támogatott projekt eredményess~9eb51 és hatékonyságáról, így Í<űJönösen 

a. a célokhoz mért ~~ő~ff~'~ladásról, id~rtve a számszerasített célok mutatóit, 
továbbá._;, megfeiE,;i6 indokolással és a célok aktualizálásával - a céloktól 
valójelentős elt~résekről, · .. 

b. a közbeszerzéssei kapcsolatos kötelezettségek telj 
c. a helyszíni ~emlék és a helyszíni eHenőrz~e~ 

kedvezményezért által készített intézkedés~· 
Intézkedésekről. · 

éséről, 
·.· lpítás~lalapján a 

· és a megtett 

A bes?ámolókat és a kötelezettségeket a Támogatói Oki'rat, és EMK tartalmazza. 
,':C%1 "'' 

A Kedv~zményéze~ köt!iJ!es a pályátatot,, a '.p;ojekt rTÍ~yalósításá~~l kapcsolatos 
dokumentumokat, '~.s a jelentési kötelezettsé'g időszakáb9n felmerult projekttel 
kapcsolatos dokumerlt!JI\Iokat legalább 2020. d~~í11ber 31-ig rri~98rizni. 

~:,: ! 

F.1.8., Ellenőrzések 

A támogatási igény jogoSI.lltságáÍ:és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását 
a jogszabályban, a felfílvásbarí, a támogatói okiratban. meghatározott szervel< 
ellenőrizhetik. ,, '.. · ,,..,:::!'• 
A Kedvezményezett köteles rninden~~Z ellenőrzéshez szükségesfélvilágosítást e~i~g~eb 
segítséget rpegadni. Az éll~í;JŐJ76éSE!~!Ii~fulyt;atására a támogi!t,ási döll~és meghozatcU~~~.:a 
támogatói \*öl<irat krildasat.' megelőzően,, a költségvetésből nyujtott .,...tárnpga~s 
igénybevétele.*~alatt, a tá,mogatott tevékenység befejezésekor, illet6e 'll~~árasak6rl 
valamint a lezárás~ követően is sor kerűl het. ·i:;!!;,..,..;:....,".. 'i~li;1 ' 

F.1.9. Az értesítések és h~~rldők számi~sának ~ab~ 
P~stai _úta~ történő kézbesítés es~t~r az értesítést hivatalol;f iratként ~ell feladni és 
kezbes1ten1. · · ·*c·. ' 
Elektronikus úton megküldött'nyilatkozai:: esetén az elktlloés napj~t kell a nyilatkozat 
megtételének napjaként tekinteni:· Elektroriikus úton előte!Jesztett nyilatkozat esetén a 
válaszra rendelkezésre álló határidő á .. követke~Ő napqn,.kezdéll:llk. : "+ 'i' ,',\ik '";"-:-_ 

Ha a postai ~to~ törté_nő k~zbesí~és .. az~~· hi~~\!L.,,.,,!l'~g, m~rt, a cín:'zett, _vagy 
meghatalmazottja ugy ny1latkoz1k, hogy.~e kuldemeí;JYt.~nérn vesz1 at, az ertes1test a 
kézbesítés megkísértésének napján kézbesítittnek kell~e~lhteni. 
Ha a kűldemény "nem kereste" jelzéssel érke;r:!k viss~a, az értesítést - az ellenkező 
bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon 
kézbesítettnek kell tekinteni. · · 
A határidőbe nem számít bele a közlés és a kézbesítés napja. 

49 

A hónapokban, vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 
fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap 
utolsó napján. 
Ha a napokban megállapított határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a 
következő munkanapon jár le. · · 
A postai úton küldött nyilatkozat esetén a' postára adás napját kell a nyilatkozat 
megtételének napjaként tekinteni. Az .ezzel kapesolatós válasz megtételére rendelkezésre 
álló határidő ilyen esetben a postai úton kOidött \Qyilatkozat esetén azon a napon 
kezdődik, amely napon azt a részére kézb~sítettnek kelftekinteni. 
A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó 
napjának elteltével állnak beL · 
A határidőt kétség esetén rTÍégfartottnak kell tekinteni. 

F.SKifogás 

A 4/2011. (!.28.} Karm. rendelet 81. §-a alapján a támogatást igénylő vagy a 
Kedvezményezett a pályázat benyújtásának ·időpontjátóLa· támogatási jogviszony 
időtartama ~.lett a KSZ döntése ellen a KSZ-nél az NFO-nek dl\l;r:e~{az NFÜ döntése ellen 
az NFÜ-nél a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternekt<;ímzett kifogást nyújthat be, ha a 
pályázati . eljár'ásra, a támogatási igény befogadá?ára, a''; támogatási döntés 
megliozatalára, a támogatói o(<iratok kiadására, a költségvetésből 'nyújtott támogatás 
folyósítására; visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszaQálysértő, vagy a felhívásba, 
lífé.tve a támogal:oiokiratba űtközik., · •.'•• .. ,. ::~·~ ·' , , ',•••· 
A kifOgás benyújtelsára a kifogásolt intézkedéitől való tudomásszerzéstől. számított 10 
napon belűl, de legfeljebb a kifogásolt intézked~stőí. számítótt. 60 napon belűl egy 
al(<alommal, az indakek megjelöíésével va~,Jehetőség, 

A kifogást a következő helyre lehet benyújtani: 

A.közremŰkQdő szervezet döntése ell.eni kifo~~s: 
'ii'l': .• , '!i·.,..:,. 

.,E~zA>Nonprofit.1ttt. , liJ,. 
3~ suélal)e~t, váci út 4s,. "c;:.:t épület:'. 

<~;;:,~:,;:~!::1:<::,, ' '" 
·emzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programo!<. 

Irányító l;latósá'ga) · . · · 
',', "J'::J' 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése ell:nfl<tfo~~'~•l/' 
Nemze1:l Fejl~~ztési Ügynökség ,;Jogi F'ié:.sztály 

Cím: :tb~{ Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

(A kifogás cí~f~ttje: Nerrizeti Fejleszté~i Minisztéri~rTÍ) 

A kifogást érdemi vizsgálat nélkül ~I"J<ell utas.tanÍ,.~!it~Anriylben, azt 
1. határidőn túl c :' .• ::.. ?,~ :;~~: 
2 nem az arra jogosult ' : "*'·'. *"" 
3: korábbival azonos tartalommal, isrTÍételten nyujtÓtták be. 

Nincs helye kifogás benyújtásának a szabálytalanságot megállapító döntés ellen 
kezdeményezett jogorvoslati eljárást lezáró döntés ellen. 

A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefűggő eljárási határidők nyugszanak. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A kifogással kapcsolatosan az alábbi döntések születhetnek: 
1. a kifogásban foglaltaknak helyt adás, egyúttal a jogszerű állapot helyreállítása 
2. a kifogás indokolt döntéssel történő elutasíti3sa 

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye. 

F.6 Vonatkozó jogszabályok listája 

1. Törvények 

1959. évi IV. törvény.~ PolgáriTörvénykönyvről (Pí:k.) 

1993. évi LXXIX. töFvény:'~ közoktatásról (2012. 
köznevelésről szóló 20Ü. éyi·cxc. törvény) 

szeptember l-étől: a nemzeti 

1997. évi LX.XVIII. törvény áz épített környezet alakításáról és védelméről 

1998. évi x~."'{I. törvény a fogyatékos személyek. jogairól ~s esélyegyenlőségük 
biztosít~~.J3ról in. 

2oőö. evi'c.tör;véri'r'a számviterr<?t 

~Of).l. évi CI. tö~ény a felnőttképtésről 
.,:2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 

2003. évi cxxV~törvény a~ egyenlő bánásmódról es az esélyegyenlőség előmo~df~ásáról 
172003, évi LXXXVI. törvény a. szakképzési ·hozzájárulásról és a kép;zés fejlesztésének 

támogátásáról · •a 

200 3. éviXfii. törvény az. éjdózás rendjéről 

2004. évi CX)()<IV. törvény i:f~utatá1s::.fejlesztésről és a technológiai innováció~ÓI. 
" ,,, 

2004:éyi XXXI\f:~i~rv~I!Y a kis- ~,~á~~pvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

2006. é\lí.,.v. törvény ~~i:·~~~gnyilvánt~ttásról, a éégnyilyánosságt'ól és a bfr~~ágj 
cégeljárásrót;if;; · '{,fit! · ·.• · ' · ;;:,~F 

2007. évi C LXXX~. törvény ~',~özpénzekből' Q,yújtott támogatásQ.Js áljáthatóság~J~n3 · 

200 7. évi CXXVII. tÍ>r;vény áltéFá.nos forgalmi adóról.. .. ;if~~· 
" ',, ',, "'l" ~ 

2011. évi CCIV. Törvén:Ya nemzé'i.He,lsőoktatás~dl~c 
2011. évi CLXXXVIII. törvény MagyafÖ~~ág 2012. élrl ~özpontí'Röltségvetéséről 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről. 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2. Kormányrendeletek 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 progriimozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai SZI!(;iális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támoaatások felhasználásának rendiéről 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

és 
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240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Eur~p~l Unió által nyújtott egyes pénzügyi 
támogatások felhasználásával megvalósuló,. es ~gyes:nemzetközi megállapodások alapján 
finanszírozott programot< manitoring rendszerértek kiatakításáról és működéséről 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetesi>szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről .·,;f'>~~;~ 

37/2011 (III.22) Korm. rendelet az ):u~s versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos el~~rásról és a regionális támogatási térképről 

253/1997. (XII.20) Kornt. J~ildelet az ":.,országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) · · 
22/2004. (II. 16.) Korm. Rendelet a felnőft\<épzést folytató intézmények és a 
fel nőttkéozési oroaramók akkreditációiának szabálvalról 
24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eJjárás és követelményrendszer 
részletes szabályairól 

3. Miniszteri t:!i!ndeletek, .!Jtasítások 

25/2007: (IX. 12.) MeHVt':t .. rehdelet a Társadaimf Megújulás. Operatív Program 
.előirányzátából nyújt0tt, az Európai közösséget létrehozó Szerződés. 87. cikkének (í} 

.~l!~~.ezdése hatálya alátartozó támogatások felhasználásáról 

009. {V!I. 24;) SZMM rendelet a sa}a~'';in:tut:tl<avállalók részére szervezett képzés 
g einek a szakképzési hozz~járula~.terhél'El törl:én.ő elszámolás?ról 

.~, 10. (II. t 6:) SZMM . rendétet a féi'~őttkép;zési tevékenység megkezdésének és 
folYtatásának részletes szabályairól · · · 

11/1994(VI.8.) MKM rendelet a nevelési'-oktatáS,i:intézinények működéséről 
miniszter 24/2011. (Vf:6.) NFM utasítása az egységes 

4. KözÖs~i szabályok 

A Tanács 2006. július 11-U083/200ÚEK ~~í'fd:~lete az E~
7

fÓpai RE;gionális Fejle 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéiips Ala~ra vonatk6ió altalános renetel 
megállapításáról éi>l260/199~f:.EK rendelethatályoi'fl<ívül helyezéséről 

A Bizottság 2006. "<ae.cember'z"e-i 1828/2006/~K Ren!;J!E;Iete az ÉUJÓpai RéQionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szoc!j31is Alapra és a;;;

1
\(ohézitls·Aiapra vcina.tkozó általános 

rendelkezések megállapításáról szóló •1083/2006/EK ~an ácsi rendelet, valarnint az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapt'ól, szóló 1080/2006/EK . európai parlamenti és a tanácsi 
rendelet végrehajtására vonati<tl;r;ó szabályok meghatározásáról 

Az Európai Parlament és az Európai Unió ~~!Jlácsán~l< 2006,. július 5-i 1081/2006/EK 
Rendel~t~ .~z Európai Szociális Alap~~.'. és ai 1784/199~. EK :rendelet hatályon kívül 
helyezeserol. 'i;i.; .• 

Az Európai Parlament és az Európai Uni6Tanácsána~~Q06. július 5-i 1080/2006/EK 
Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a'l)7S3/1999 EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

A Bizottság 1998/2006/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 
88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való 
alkalmazásáról 

A BIZOTTSÁG 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikke 
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alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1982/2006/EK HATÁROZATA (2006. december 
18.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról. (2007-2013) 
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F7. Fogalomjegyzék 

A Pályázati Fe/hívásban, Projekt adatlapon, 1/~etve Útmutatóban található fogalmak 
definícíója · · · 

Általános képzés: olyan oktatá~·tartalma~g képzés, amely nem kizárólag vagy 
nem elsődlegesen a munkavállaló[lak~ a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy 
későbbiekben betöltendő .. állásá5im alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, 
amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. 

Belső képzésnek minŐ~U[a ri,~f!káltató által a saját munkavállalói részére saját 
munkaszervezetén belül, ;heht: üiletszerűen szervezett kégzés, illetve a külön 
jogszabályok <.!.lagján vég~~tt ki>ZtisztviSEl!iíi továbbképzési A belső képzés 
szempontjából.'munkavállaló a foglalk~:iftatás elősegítéséről és ·~·· munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991 ... évi IV törvény58. §-a· {5) bekezdésének. b) pontjában 
meghatározott személy. ·:':,:n< 

Blend.ed learning (vegyes képzés): olyan vegyes módsze~~.~anulást jelent, amely 
ötvözi magában a tlil!Jtelini oktatást és az inten\eFes távoktata!;t;; A blended learning 
jelenthet olyan tanuTáti rengszert, amely hatékónyan integrálja• az adott helyzethez 
leaiobban · illő módszereket; (ideértve az Információs·. és kommuniká.ci.ós 

iákat), vagy 'jelenttí~ti az IKT-val támogatott ''oktatás elemeinek 
bev~zetéséi:, változatlanul. hagyva · a hagyományos oktatási 

és. meg'közelítést. ·· · · .• 

Cégszerű aláírás: . A társasági szerződé~Ben, és/vagy a cégkivonatban 
szabályozott módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég 
nevében, az aláírási címpéldányban fpcglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jpcgosult 
személy meghatalmazása ala~;~ján teljesített aláírása, amel.y, a cég előírt, 
előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik. 

Céltt:~rület: bizonyos pályazati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú 
tevékenység egyidejű•megvalósítása is (pl. új gép. beszerzése és használt gép 
peszeriés~)· Ilyen eset~Elf! a .:S~Iterültet kifejezés az éQy7s tevékenység-típusok 
r;n.egjelöléséte, egymástól' ~aló:él\iálasztásárá.·$zolgál. ';; •·· 4f · .•. . . ······•J:•.:••.. .• .. . • . .<. . •.. • ..... .. 

El~írálásbói; váí6:;1lk.izárá5F ·.· az •.. adott pál'f;~zatnak a 5 bírálat eljáf~s~nak 
folyalna~ából törtéf!Ő ki(ékesztés~.: :· á :~ál y ázó áltai•elkö~~tett - valamelx·;lé[lYeges 
formai, t~~;talmi, váQy.eljárási hibá;<hiányoS.ság következtéb~n. , . ,•!14: • • ·•· 
E-learn'l~~.olyan, ~~á.mítógépes há'1ózaton.~lérhető nyftQtt _.~ér- és ·r~őkor!áto.któl 

független - K~~.J?;~Si form"a);amely a tanftási-tanUI.;~t folyamatot•{tlatékony,. optimális 
ismeretátadási,'t~.~ulási módszerek birtokában meg·~~~rvezve mln~ a tananyaget és 
a tanulói források;!\f; mind a tutor-tanuló kommuniká'ciót, mind pedig az interaktív 
számítógépes oktatóSzaftvert eQységes keret~~[Jdszerhe fgglalva hozzáférhetővé 
teszi a tanuló számára. E-learningnek nevezhető•·n;~inden oly~fl tanítási és tanulási 
forma, amiben a tananyag feldolgozás.;hoz, bemutatás~ hoz: a '5zemléltetéshez vagy 
akár a kommunikációhoz digitális médiumokat (például DVD, CD-ROM, Internet) 
használnak. Az e-learning o"ft'Tine tanulaS!::r,,távt<:~.n.kllás, ~zámítógéppel támogatott 
tanulás (Computer Based Trainirig), multl'ri:ié9i!'l~!a!~ú tanulás stb. Az általános 
műveltség növelését célozza, amely hozzá]árur•.za felnőtt személyiségének 
fejlődéséhez, a társadalmi esélyegy~nlőség ·es: ái "állampolgári kompetencia 
kialakulásához. ~· · 

Eljárásrend: eljárásrend alatt jelen összefüggésben a Humán Erőforrás 
Prograrnek IH-nak, illetve a Közreműködő• szervezetnek a pályázati rendszer 
működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok 
feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az 
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ellenőrzéssel, valamint a manitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási 
szabályok összességét értjük. 

Ellenőrzési hatóság: az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól független 
szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének 
ellenőrzéséért felel 

Energiahatékonyság: Az energetika négy nagy területet foglal magába, az 
energiahatékonyságot, az energiatakarékosságot, a megújuló- és alternatív 
energiaforrásokat. Az energiahatékonysági (~nergiatakarékossági) program 
célkitűzései egységes keretbe foglalják a lakóépületeket, a középületeket, és az 
ipari létesítményeket, az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat, a 
felújítást és az energiahatékony új építést, a komplex projekteket és a kisebb 
léptékű felújításokat. Energia-megtakarítást eredményező komplex korszerűsítés 
jelent, ezen belü.l épülefburok1 enérgetikai rendszerek és gépészeti berendezések 
energetikai korszerűsítését, megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergiát, vagy 
villamosenergia-termel~ kapacitások létesítését. 

EUMSZ: 2009. de§e,mber l-jétől az Európpi KözÖss.éget létrehozó sz.~rződés címe 
az Európai Unjq. működéséről szóló szerződésre':Náltozott. Az Európai Unió 
műköqéséről szóló sze.rződés 107. cikke szabályoiza·; ai ;3Hami támogatások 
fogalmá't .• > •· · ,·,c · 

'~l?eladat~ilátási hely: az a cím, ahol a közoktatási intézrnE!h~ alapító okiratában 
fogla'll<feladatók ellátása történik .. ···c, .... 
't:EÍiniítt~,~pzés: képzési program alapj~n\rnegval6suló iskolarendszeren kívüli 

: képzes, amely meghatározott l<épieffség megszerzésére, . l<ompetencia 
elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy<Szakmai képzés.. : .. 

Fennt~rtó: az a jogi személy, illetőleg' természetes . ~~mély, am'~Jy/aki a 
közoktatási szeigáitató tevékenység folytatásához szükséges jogosítvánnyal 
rendelkezik, és amely/aki a közoktatásról szóló törvényben m(!ghatározottaRhak 
megfelelően a közoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételekr'ől. 
gondoskodik. ··· 

, Fióktelep: a cégnyilvánosságról, a bír6sági c.éQeljárásról és a végels;~molásról 
~,óló 2_D06. évi v.<f:ssvén~~'l..Jov~bbiakban: 200~: évi v: tv.) 7: § (~) b~~.ezdé~t:! .. · 
ertelmeben a cétt<fh~l<telep(!;:CPEli:Jig olyan tele~5~e11'A amely was varosban ., v;:~ gy ·,·

5
.>· 

köis~g5ben- magJ!~flf~iáQ;;~~llföloöri .. tévő.fióktelepe esete(! más országban- vari;c~Jll~/!~~73 
a cég 5f~khelye:c:t~Ylil:~ekkal éi(:S,munkavállaló: (a '~C)0/2008/EK biz~~sáaf"i~5!:5"' 
rendelet,:2, cikk 2:0.; pontja alapj~n: ,,, <: , , . "~c;:c.: 

a) ak~ a _n~ffi~~ti jog_ sz~rint fogy~ték~~~ .. flk_.efi~ID~.rt! v?gy '>'~ ·< ·.:t' 
b) ak1 elismerten fiz1ka1, elmebell vagy Psztcholögtat karosodasban szenvéd. ~-

Hátrányos helyze~ű mu.:."kavállaló (a ··~00/2rid8/I;K bizo~~gi rendelet 2. 
cikk 18. pontja alápján): 5

:;-. ; . · • \· .. ' 

a) az előző 6 hónapb~M nem állt i:endszeresen fi~et(!tt alk~itM~:?t~sban; vagy 
b) nem szerzett középfokúyégzettséget vagy szakképesítést (I$<C;ED 3); vagy 
c) SO éven felüli személy; vagy . ... ~.: .. 
d) egy vagy több eltartattai egyedül élő felnőtt; vagy •. . 
e) valamely tagállam olyan ágazatában vag)'.. szc.tkmáj~t:ian dolgozik, amelyben 

25%-kal nagyobb a nemi égyensúlyhiaijy, 'mint e tagállam valamennyi 
gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyer\súlyniány, és ezen alulreprezentált 
nemi csoportba tartozik; vagy · 

f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi 
képzésének vagy szakmai tapasztalatánálcmegerősítésére van szüksége ahhoz, 
hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen; 

Hiánypótlás: valamennyi melléklet hiány-pótolható, a hiánypótlás csak egy 
alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg. 
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Indikátor: megvalósulást, teljesülést mérő fizikai vagy pénzügyi számszerűsitett 
mutató 

Infokommunikációs technológia (IKT}folyan eszközök, technológiák, innovatív 
folyamatok összessége, amelyek az"';"' i"rif~M;J:lációközlést, feldolgozást, annak 
áramtását és kódelását hatékonyabbá"7és gyor:Sabbá teszik (például informatikai 
eszközök, technológiák). , · · · · 

Igazoló Hatóság (IgH): A tagáiÍ~tll0~1tal i!<fd
2

~zetési kérelmek összeállítására, és 
benyújtására és az Európai Bizottsag!:9P érkező kifizetések fogadására kijelölt 
szervezet. Az Igazoló Hatóság Magyl:i"fországon - minden Operatív Program 
vonatkozásában - a Nemzetgazqasági Minisztérium. 

Intézmény-akkreditáció: á ; felnőttképzési intézményben folytatott képzési 
(tananyagfejlesztés, oktatásf[(étizé~, értékelés) és feltiőttképzési szeigáitató 
tevékenységnek, az i.ntézmér\~: ira.~Jyítási és döntési folyamatok 
szabályozottságának vizsgálata és mir\őség szempontjából történő hitelesítése. 

Irányító H~óság (IH): a Nemzeti:l"'(;~jlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti 
egysége, mely(!(!k feladata a felelősségi körébe tartozó operatív program(ok) 
strat~.giai iráilyítása, .. a program l(.égrehajtásának felügyelete és 
szabaíyszerűségériel< biztosítása · · . · 

Is~olarendszeren kí~üli képzés: olyan képzés;'amelynek résztvevői nem állnak a 
~ép~ő intézménnyel tar\Uiói vagy hallgatói jogviszonyban. · ·,, 

'Jó gyakorlat: A "jó gyakorlatok" olyan, a gyakbrlatban máf; kipróbált vagy 
kiprobálásr!V;;~Ikalmas hatékony programo!<; amelyekét intézmények jelenleg is 
alkalmaznak, ,'és. amelyek újszerű módon Járulnak hozzá az átvevő intézmények 

,.működéséhez. A"jó gyakorlat" egyolyan pozitív irányú cselekvés, amelysikeres és 
innovatív (újító, megújuló). Legalá Db· két év~ síkeresen és hatékonya n alkéÍÍ!:J:Ji;IZOtt, 
kipróbált, ezért eredményesen i:lcjaptalható, fenntartható, fejleszttwtő, 
dokumentálható jó példa. '"'· 

A konstrukció keretében. ajánlott tevékenység lehetőséget kínál a pályázatban 
részt vevő intézményeknek, hog~· egymástól tanulják meg a pedagógiai 
gyakorlatttkban bevált szakmai eszközré!Jqstér adaptációját az intézmény h 
sajátosságainak megfelelően. , · 

ogi:~tásbá'nJészesített:támogatás igénylő 

Kisvállalkozás: a'!<~~ategcSriá~~~rfn l<isvállalkozásnal< minőiöt.az a vátralkoz;35, 
amely so·. főnél r<~esébb szem~~~ fÓglall<oztat, és ';;amelynek 'éves. :árbevétefe 
és/vagy éves mérlegfŐ~sszegének érteke nem\l;laladja még a 10 milliÓ ettrót. ' 

' ,:i ' , :~ 1 ,,"," , ';r,~:y.~ ', , : '"; :' 

Környezettechnológiai ·~,,környezetteChQológia::kifejezés a· környezetvédelemmel 
kapcsolatos kt)_lönféle '\/~tevékenységformákat k\:ít'jelöli Össz(!foglalóan. A 
környezettechnolÓgia alapvetően négy nagy területré:osztható fel: :a) a környezet 
megfigyelésére és a helyzetértékelésére szolgáló techhológiák; 5) a környezeti 
szennyezések megakádályozásáí'a, kezelésére és csökkentésére szolgáló 
technológiák; c) a környezeti szepnyezések ellenőrzési technológiája; d) 
környezettisztítási-, kármente~i~ési tech~!ógiák. 

Középvállalkozás: a KKV kategórián co.IÍ~Iül_l<~zépvállalkozásnak minősül egy 
vállalkozás, amely 250 főnél keves~pb alkaln:í.!!f:í~~.l:~ndelkezik, és amelynek az 
éves nettó árbevétele legfeljebb SO:'millió eur~ria~···fuegfelelő forintösszeg, vagy 
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eJrÓI:Jak megfélél'lí forintösszeg. 

%2;" 

Közoktatási intézmény székhelye: 'a~ alapító okiratban meghatározott, a 
közoktatási intézmény alapfeladatának ellatását szolgáló feladatellátási hely, ahol 
képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetőjének munkahelye található 
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Közoktatási intézmény tagintézménye: az az intézményegység, ahol a 
székhelytől való távolság vagy a feladatok jellege miatt az irányítási, képviseleti 
feladatok a székhelyről nem, vagy csak részben láthatók el 

Közoktatási intézmény telephelye: a székhelyen kívül működő feladatellátási 
hely 

Közreműködő Szervezet (KSZ): az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1260/1999(EK relidelet h;;~tályon kívül helyezéséről szóló 
2006. július 11-i 1083/2006/EK témá(;~i rendelet (a' továbbiakban: 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet) 2. c;ikk 6. pontja szerint bármely közjogi vagy magánjogi 
intézmény, amely egy ir;inyító vagy az igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, 
vagy ilyen hatóság nevé~én hajt végre feladatokat a műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek tekintetében. 

Közszféra sz~~,, ~ályázó/Kedvezményezett,:A Kbt. 6. 
pontjai alapj;i~ ajaot~Skérőnek minősülő alábbi s:i:~~ezetek: 

§ (:i) , bekezdés a)-h) 
,, / 

6. § (1) E törvény afk;\llmazásában ajánlatkérők: '';lj~!w, ,, " ,, ,, ', 
a.) 9 minisztérlum, a Miniszterelnökség, a közpoi;)tö!;Ítött közbeszerzés során 

ajáplatkérésre feljogosított szervezet; 'l~',:,,f,., ,,, 
b.) az~{;l;illam, a IJelyi önkormányzat és minden k;g,!tl;,égvetési szerv, a 

közalapítvány, a helyi és országos kisebbségi öh~ormányzat, a helyi 
Öril<ormaí:wzatok társulása, a helyi önkormányzai:''''által a helyben 
közpqnto~ított közbeSzerzés keretében., valamint több helyi önkormányzat, 
illetve az ezer fő lakosnál kevesebb léiekszámiJ;települések ~özpontosított 
közbesz~hési rendszere keretében ,ajántatkérésre l<tzárólagosaN~;tetjogosított 
s:i:e~ezet, a fi!t}iletfejlesz~ési önkormányzati ',társulás, a ' megyei 
terüT~ttejtesztést tanács, a térs~gi fejte!;Ztési tanács, a: regionális tejlesztési 
tanács)': , , , 

c.) az a jogképes szervezet, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű tevéJ<enység folytatása cé'ljából hoznak létre, vagy amely ilyen 
, tevékenységef lát el, ha az a)-d) pontokban meghatározott egy,:, vagy több 
s~ervezet, az Ör5f:ággyűlés vagy a Kormány kül!;in-külön vagy;'együttesen, 
kö:i:vetlenül yagy közvetérten meghatározó befolyást képes felette gyakorolni 
vagy'1 ijJűkj;i~~ét többség!' részben egy' vagy ,több ilyen szervezet (testű! et) 

, finanszí~~a;'' ~"';''"', , , ' ,'' \;: , '' , •,! 
d.) a 9. § (1)bel<ezd~~~í<) pontja szerinti gazdáfl<'~ó !;Zervezet; , ,, :~',{~c 
e.) az a)-d) porltokn~H:álya alá nem tarto;zó gazdálkodó szervezet [R~Ic ~8~ 

pontja], amely a 114. § (2),Q,ekezq~~ében mégl;lal:ározott kör '' 
tevékél'lységek valamelyikét folYtatja, '@~;, f!mely f~let~\i',az a)-d) 
meghatá'rbzott egy vagy több !;Zervezie!; , közvetleQ(i,l. vagy ''kgzvetve 
m_eghatá~ozó: ~efolyásl: :~~p~s gya~ó~l~i: a 1~~;, ~ (2) !J,e~ezdése szeri.nti 
koz~zolgaltatót;:.~evekenys~genek b1ztos1~~~a cel]a~ol. lefolytal;?,tt beszerzese 
sora n· '' , , ... ,. ,,, 

f.) az a)~e) pontok':'ft.(ltálya alá l]em tartozó'";~;zervezet/arnely a 114. § (2) 
bekezdésében meghatározott egy vagy több'''"közszolgáltatói tevékenységét 
különleges vagy kizárÓlagos jog alapján fcj!ytatja, a 114. § (2) bekezdése 
szerinti közszolgáltatói tevékenység~neK:"blztosítása céljából lefolytatott 
beszerzése során; , , ··: ',;r~~:':n:i$1.{:;:': 

g.) a támogatásból megvalósulá'.beszerzés:'l'..hl\i!:kozásában az a)-f) pontok 
hatálya alá nem tartozó szerve:i:et, amel~n~k szolgáltatás-megrendelését, 
árubeszerzését vagy építési beruházását az á)-d) pontok hatálya alá tartozó 
egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenűl támogatja vagy az 
Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják; 

h.) az adott beszerzés megvalósításakor az az a)-g) pontok hatálya alá nem 
tartozó szervezet, amely önként vagy szerződésben vállalt erre vonatkozó 
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kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján folytat le 
közbeszerzési eljárást. 

Leghátrányosabb helyzetű kistérség: .a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 
szerinti 47 leghátrányosabb helyzetű kiStérség. A 311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése alapjánia társ~n;Jalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve a;z:.:, országós átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott telepíilé!;ek jegyf:~k~ről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott nem kedve;z:rríényezett kistérségben lévő, a társadalmi
gazdasági és infrastrukturális ~;zer:npontból elmaradott vagy az országos átlagot 
jelentősen meghaladó munkanélkűli~~g!;jel sújtott telepűlések a hátrányos helyzetű 
kistérségekkel azonos elbánásban részesűlnek. 

Melléklet: a pályázatb~r) ri:\~zített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a 
pályázat elbírálását r:negalap?>Jó do,~ur:nentum 

Mentorpedagógus: .a . f~lsőo~~tási ,;intézmény partnereként működő 
gyakorlóintézményben a kötelező szakmai gyakt?rlatukat töltő óvodapedagógusokat 
segítik (ill.: o,tt le.hetnek még, ahol " vezető gyakomoki státuszban levő 
pedagógusok Szjlkrl'l;;~(fejlődése érdekében itl,gokoltríak látja);· . ··•····· 
A családpedagcSgiai mentor: kapcsolatba lép a hátránydsin~lvzetű gyereke~kel és 
családjaikkal, hátrany.?s helyzetű gyereket, éSaládot támbgat;, családpedagógiai 

. gondozást végez ~~ r,,, . .. .. . 
MezQ!i(azdasági termék": · • 

1} a•'§':ierzéjQéS I. rnellékl~t~ben.felsqrolt termékek, kivéve a 104/2000/EK tanácsi 
rendelet Hatálya alá tartozó~jllászati es akv(!!kultúra-termékeket; 

ll) a 4502, a 4503 és a4:504 KNl.kód afá tartozótermékek {parafatermékek); 
c} az 1234/2007/E;.!< taná~i rendeletben .{1) említett, tejet és tejtermékeket 

utánzó vagy helyett.esítő"tE!rmékek. 
~cc ~', /' >iiff, ''C 

Mikrovállalkozás: a KKV kategórián belűl mikrovállalkozásnak minősül az a 
vállalkozás, amely 10 főnél kevesél;lb szem~lyt foglalkoztat, és amelynek az éves 
árbevétele és/vagy éves ménegfőösszegéner<:.értéke nem haladja meg a 2 millió 
eurót. : , , , -"~~, i~~~\, , , , c, ,' -~{ 
Munkavállaló: a milgyar jog n'atálya alá ta~ozÓ:'munkavis;zonyban, a s;z:pvetkézH 
tag munkavi5;z2f'V' jellegű rl'lunl<a'légzésre irán~~:~!,ój9gviszonybjln - ide né~i.~,~~~ 
az iskolai szövetkezet·nappalfta!;jfiza~os tanuló, hallgató tagját -_.áll a mikró.Z, l<ís-
vagy középvállalkozássat'. 'fi"Jjr!!":-'"·'";~':, . ' . "(',,, .::' ; 
Annak a.. munka~állalónak a •. kép:i~!ie~· . aki közsiolgálati .• jdg~i~zonyba~; 
közalkalmazotti jogviszonyban, bír6sági és::)gazságűgyi, ~alamint •, űgyészSégi 
szeigálati viszol"lyban, biztosított bedolgozó! jogvl~~nyban, 1"\iV~tásos neve) ő szülői 
jogviszonyban, fggyveres és rendvédeln'li., szeR.I~~~- hivatásas és szer2:ődéses 
állományú tagjakent szeigálati viszonybi:n'"l áll, a·::',Qrojekt keretében nem 
támogatható. ·• • . ·. :,\i:, · ';, ... ,,";"'~". 
Nehéz helyzetben lévő vállalko:l;á~: az európaí:,uniós versel"lyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsol1~~qs eljárásról'' és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (lll,22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott 
vállalkozás "'•i![',;.. ..:~; •. , ·. 
OKJ szakképesítés: a szociális•~és munkil.lig 
szakképzések szakmai és vizsgaköv~t:elményeirol 
rendelet 1. sz. mellékletében szereplő Szilkképesí 
és ráépűlő szakképesítéseket is. , 

;zter hatáskörébe tartozó 
'15/2008 (VIII.13.) SZMM 

, beleértve a rész-, elágazó 

Operatív program: az ÚSZT végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások 
egységes rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése 
alapján az Európai Bizottság hagy jóvá. 
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Összeférhetetlenség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (l) bekezdésében, valamint a 2007-2013 
programozási időszakban 4/2011. (II.28.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatározott 
szempontok alapján áll fenn. 

- Pályázat: a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (Projekt adatlap, 
mellékletek, CD/DVD lemez) 

Pályázati Felhívás: a pályázat benyújtásábc)z szükséges valamennyi információ és 
informatikai eszköz. " 

Projekt adatlap: e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, 
valamint a projekt egészét:tek, illetve egyes részeinek bemutatását. A dokumentum 
kitöltése a pályázó feladata. A Projekt adatlap kitöltése a Humán Erőforrás 
Prograrnek Irányító Hat9s~ga, által rendsz,eresített kitöltő 'program alkalmazásával 
történhet. A kitöltőprpgraO:i letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapróL A 
program lehetövé, teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és 
adathordozóra mentését.' 

Permentes ingatlan: az ingatlan nem áll peres eljárás ajatt. 

Program-akkr~~itácló: a képzési célnak való megfeifréS {különös tekintettel a 
munkaerő-piaci sziikség'ességre, az életminőség javítására), a megvalósíthatóság, 
t~?xábbá 'ia, képzéS\ tartalmi elemeinek ,és a ~dagógiai/andragógiai 

<J<ovetelméríyeknek vafo megfelelés vizsgálata és minőség szempontjából történő 
.. nitéfesítése. . •. . . 

''",,':!'y,,;<'','"",~', ' 'i,<,' ' 
Projekt: az 1083/2006/EKtanácsi ren(:!el~ 2. cikk 3, pontjában meghatározott 

~üvelet; · . ... ::': .: 
. Projekt fenntartási jej~ntés · a Kedvezményezettnek a ; pénzügyi beszámoló 
jóváhagyását követően, a 'teljes fenntartási. időszak alatt a támogatói Okiratban 
meghatározott . rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatást kötelezettsége a 
közreműködő szervezet felé. .. . 

Spec;jális l specifikus képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely 
közvetlenül és elsődlegesen a.. munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött 
vagy a jQXŐben betöltendő álr~s~ban alkalmazhi!~ó, és bly.an képesítést ad, amel.~\: .. 

.. nem vagy i:sak csekély mérté!<;)Sen hasznosítn,ató' más váll.alkozásoknál vagy m~i;::. : . 
míl~~aterülete~él'l~ .~L . . • :, , .. ·. ' ; , '~ ·. . 1,;,~~~';,; ·' 
Súlyozott átlagOl> ~q~íj: az :egyes képzésel<jfajlagos óradí,jainak a·l<épzl§sn2'+2' 
volumen s~erinti súlyozött átlaga.; ,: . •.. .. . .· · .. ;:{;':;:',;, ;. ; ~'\;''w 

Szakmai képzés: ·~ · szakképzésr61 :.~ól ó> 1993. évi L){)(Vl. törvé~~i~~~L § , (l) 
bekezdés b)/é), e), f), h) pontjában m~!i!~atározott képzés.'.Íl( hivatkozott tqíVény 
hatálya - egyebek mellett .,. nem terjeOi'' ki az iskolarendszeren kívül i hatósági 
jellegű képzésekre. • .;. ' '';'; · , 

Székhely: A cég szé)<:helye ci~ l<özponti ügyintézés. helye, melyet a cégnek 
cégtáblával kell megjeiÖ(.nie. A cégeljárás szemp~r:~tjából · s'Z~khelynek minősül a 
külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvétlen kereskedelmi 
képviselete, valamint az· e\jrópai g~zdasági,. egyesülés telephelye központi 
ügyintézésének helye is. (2006. ~~vi V. tv. '7; § H).bekezdes) 

Társadalmi Megújulás Operatív;.;rrograri\'Ci(t~~~P) - az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervhez kapcsolódó prog!'a[llozási d(!,~~mentum, amelyet az Európai 
Bizottság hagyott jóvá a 2007-2013 közötti időszar<:vönatkozásában. 

Telephely: A cég telephelye a tevékenység· gyakorlásának azon helye, amely a cég 
székhelyétől eltérő helyen található. (2006. é\li:v. tv. 7. §(2) bekezdés) 

Továbbképzés: azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, 
bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka 
keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a 

59 

közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai 
szakszolgálatok ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési 
feladatok, a közoktatási intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A 
továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 

Új Széchenyi Terv (ÚSZT): Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás 
dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilit~s féni'Ítartása, a gazdasági növekedés 
feltételeinek megteremtése, valarrÚ~hh~*~~rir< versenyképességének javítása áll. A 
tízéves gazdaságstratégia kijelöli azgkat a ki!örési pontokat és a hozzájuk 
kapcsolódó programokat, amelyekbiz~qsftják Magy(lrország hosszú távú fejlődését. 

Zöldgazdaság: A ,.zöldipa~':. -: mint ~ zöld gazdaság magja, s egyben termelési 
bázisa - három nC~g)i.:.· ágazatra osztható fel, így a környezettechnológiai 
alkalmazások (víz-, és"a.~lilladéf<~gazdálkodás, a bio-élelmiszeripar), a megújuló és 
alternatív energiák él§állítása, illetve alkalmazása (elektromös és hibrid járműipar, 
bio-üzemanyag és a ~~lntetikus-energia ipar, a hidrogén és ü'zémanyagcella ipar), 
valamint az energiahatt?,!<onyság (takarékos i~zók, szigetelőanya.g ipar, okos
villamoshálózat ipaö. Ezt a három niifgy alkotó .. ágazato!, egyben . önálló piaci 
szegmenseket foglalja keretbe, kapcsolja össze 'a. fenntártható fejlődést célzó 
K+F+I, valamint a gyartási-, szolgáltatói-, és kereskedelmi.kapacitások összessége. 

F8. CsatolandÓ mellé~eltek listája 

Papíralapon benyújtandó dokum~ntum: 
'i> .Nyilatkozat (cégszerlién aláí~a) 

CP:-n benyújtándó dokumentum · 
.i;~ Projekt adatlap (X-2IP formátum) 

CD-n benyújtandó mellékletek.és a (jenyújtas módja: 
)> Részletes költségvetés, költségtervezési segédtábla {Excel formátum) 
> Közzét~telei kérelem {atáírt, 'szkennelt- pdf/tlf~ formát~m) 
)> Aláírási ~~~példáf!Y · (~öiJ~gyző·által kiadott vqg~<h!!elesí~~tt szkennelt - pdf/tif -

formátumban} . ;c;::~ •·· ·., ···' '<;&,. • .. • /i 

> Valamennyi köiq)<:tátásl intézmény::;<l!apító okirata (pályázÓ által hitelesített, 
szkenn~!.~- pdf/tir~;;,formátum) • , . · :, . . t ..... ·~1 : 

> Pályázó .Ai~pító/Létesítő okirata (ai~TI:t,.szkennelt- pdf/Íff j formátum) 
·;r:: 

F9. Pályázati útri\utató mellék:l~tei 
~ \r:[!}i;< 

1) Projekt adatlap és mellékletei (Projekt Adat't~p kitöltés! útmutató, Részletes 
költségvetési tábla) · · ·· 

2) Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pal~~zathoz 
3) ESZA általános útmutató az elszá'f1lolható ~Ö!,tségekről 
4) ERFA általános útmutató az elszá~31ható költ~Sé!. .. 

5) Útmutató a Kedvezményezettek tájékö:itatási köt 
6) ÚSZT Arculati Kézikönyv ·· 
7) Támogatói Okirattervezete 
8) Szakmai önéletrajz minta (Helyszíni szemlén ellenőrizendő a projektmenedzsment 

esetén) 
9) Közzétételi kérelem minta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (l) bekezdés szerinti érintettségéről 

60 



10) Nyilatkozat a Knyt. szerinti érintettségről 
ll)Útmutató a munkaszerződések, megbízási szerződések és a vállalkozási szerződések 

elszámolásához (,.Értéket a pénzért" útmutató) 
!2) Környezeti fenntarthatósági szempontok segedlet_TÁMOP 
13)Esélyegyenlőségi útmutató 
14)Dokumentum mátrix 
15) Dokumentum mátri x ellenőrzési széir\ pontok 
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