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Aktuális pályázatok 

 

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása 

a közoktatásban (Öveges Program) 

 

TÁMOP-3.1.3-11/2  

 

Pályázat célja: 

A pályázat célja a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos 
rendszerének kialakítása a támogatott középfokú oktatási intézményekhez kötődően. A több 
feladatellátási helyet kiszolgáló korszerű természettudományos laboratórium kialakítása 
lehetővé teszi a kiemelkedő minőségű és korszerű technológiák szakszerű működtetését, 
karbantartását, a legújabb pedagógiai módszerek alkalmazását, az intézményközi szakmai 
együttműködések kialakítását, jó gyakorlatok átvételét. 

 

Ki pályázhat? 

Emelt szintű természettudományos oktatást biztosító gimnázium, szakközépiskola 

fenntartója. 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

 

A támogatás összege 50 – 350 millió Ft. 

 

A támogatás mértéke: 100 % (de minimis támogatásnak minősül) 

 

Pályázható tevékenységek: 

 

Az alábbi tevékenységek támogathatók (félkövér kötelező): 

• természettudományos oktatáshoz (kémia, fizika, biológia, földrajz) 
kapcsolódó laboratórium korszerűsítése (legalább 36 tanuló egyidejű 
foglalkoztatására alkalmas helyiség, amely két egyenlő részre választható 
szükség esetén) 

• előkészítő helyiség, várakozó – öltöző helyiség, tanári szoba, vegyszerraktár, 
veszélyes hulladék tároló kialakítása 

• laboratórium felszerelése hagyományos és új, interaktív szemléltető 
eszközökkel, vegyszerekkel és anyagokkal (interaktív tábla, notebook, 
digitális kamera, projektor, tanulói válaszadó rendszer) 
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• foglalkoztat egy a laboratórium szakszerű működéséért felelős laborvezetőt 

• foglalkoztat két fő szaktanárt, akik a laboratóriumban zajló foglalkozásokat 
tervezik és vezetik (min 10 év pedagógiai gyakorlat, Msc szaktanári vagy 
egyetemi végzettség, laboratóriumi jártasság) 

• foglalkoztat egy szakképzett laboránst 

• együttműködési megállapodás keretében csoportokat fogad legalább 10 
alapfokú nevelési-oktatási intézményből 

• a laboratóriumi szaktanárokat felkészíti az oktatási intézmények 
szaktanárainak továbbképzésére (képzők-képzése) 

• programban részt vevő szaktanárok és laboráns képzése 

• szaktanári segédlet elkészítése 

• tanulói munkafüzetek készítése 

• délutáni szakkörök, tehetséggondozó és felkészítő foglalkozások 
megszervezése 

• laboratóriumi napló vezetése 

• szakmai együttműködés kialakítása az Öveges program további résztvevőivel 

• szakmai disszeminációs műhelykonferencia szervezése 

• a kötelezően felül további szakirányú végzettségű munkatárs alkalmazása 

• természettudományos érettségi előkészítők és vizsgák hivatalos lebonyolítását 
végző térségi központ szerepének vállalása 

• a kötelezően felül további disszeminációs tevékenységek vállalása 

• az intézmény és a bevont partner intézmények közül legalább 5 fő továbbképzése 

• projektmenedzsment 

• tájékoztatás és nyilvánosság 
 

Elszámolható költségek: 

• Projekt előkészítés költségei 

• Projektmenedzsment költségek (bérek és járulékok, külső szolgáltatók) 

• Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (bérek és járulékok) 

• Célcsoport számára biztosított támogatások (kis értékű eszközök, tananyagok, 

képzés költségei, szükséges új munkahely bérköltsége) 

• A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások (tananyagok licenszdíja, 

tananyag sokszorosítása, szakmai megvalósítók képzése, kommunikációs 

tevékenység, , rendezvényszervezés műhelykonferenciához kapcsolódóan) 

• Egyéb szolgáltatások (nyilvánosság, közbeszerzés) 
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• átalakítás, felújítás korszerűsítés költségei (épületrész felújítása, átalakítása, 

hálózati infrastruktúra fejlesztése, világítás és fűtésrendszer korszerűsítése), 

maximum az elszámolható költségek 20%-áig 

• eszközbeszerzés, kizárólag új eszközök (laboratórium teljes felszerelése, IKT és 

multimédiás eszközök beszerzése, bútorok beszerzése) 

• kisértékű, vásárolt anyagok költségei (mérőeszközök, vegyszerek, anyagok, 

demonstrációs eszközök, fogyó eszközök) 

• Egyéb általános költségek (dokumentációs anyagköltség, posta, telefon, telefax, 

banki költségek, biztosítási díj) 

 

Legfontosabb feltételek: 

• a pályázat Pest megyében és Budapesten, illetve a többi régióban is benyújtható 

• legalább 10 együttműködő intézmény részére tanévenként összesen 300 tanóra 
biztosítása 

• a projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre 

• pályázó vállalja, hogy a létrejött infrastruktúrát 5 évig fenntartja, tanévenként 
összesen legalább 150, minimum 45 perces tanórát a bevont intézmények számára 
biztosít 

• a pályázó előleget igényelhet, amelynek összege maximum a támogatás 25%-a 

• pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 

• nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása  

• pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik 

• amennyiben pályázó nem mentesül ez alól a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 33§ 

8. bekezdés alapján, biztosíték nyújtására kötelezett 

• a pályázó vállalja, hogy a támogatott projekt keretében befolyt bevételeket a 

laboratórium fenntartására fordítja 

 

Beadási határidő: 

A pályázatok benyújtása 2012.03.19 és 2012.05.19 között lehetséges. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat, hívja a 06 30 450 40 98 -as 

számot. 

TÁMOP pályázatok készítése a konkrét kiírásban szerzett személyes tapasztalattal! 

 


