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Aktuális pályázatok 

 

Óvodafejlesztés 

 

TÁMOP-3.1.11-12/2  

 

Pályázat célja: 

A konstrukció célja a magas színvonalú óvodai nevelésben való részvétel 
hozzáférhetőségének biztosítása. Az optimális személyi, tárgyi feltételek és megfelelő 
szakmai háttér biztosítása az intézményekben. Magas szintű szakmai program megvalósítása, 
dolgozók képzése, szakértők bevonása, jó gyakorlatok megismerése révén. A szülők és a helyi 
közösség bevonása a kisgyermekkori nevelés és gondozás megismerése érdekében.   

 

Ki pályázhat? 

Óvoda és óvodai intézményegységgel rendelkező intézmény fenntartói 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

 

A támogatás összege 1 – 100 millió Ft. 

A támogatás mértéke: 100 % 

 

Pályázható tevékenységek: 

 

Az alábbi tevékenységek támogathatók: 

• Intézmények szolgáltatási színvonalának fejlesztése, szervezetfejlesztés 

• Képzések, továbbképzések, tréningek 

• Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató 
szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása 

• Építés és eszközök beszerzése 

• projektmenedzsment 

• tájékoztatás és nyilvánosság 
 

Elszámolható költségek: 

• Projektmenedzsment költségek (bérek és járulékok, külső szolgáltatók) 

• Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (bérek és járulékok) 
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• Célcsoport számára biztosított támogatások (kis értékű eszközök, tananyagok, 

képzés költségei) 

• A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások (tananyagok licenszdíja, 

szoftverek, kommunikációs tevékenység, , rendezvényszervezés) 

• Egyéb szolgáltatások (nyilvánosság, közbeszerzés) 

• átalakítás, felújítás korszerűsítés költségei (tornaszoba és óvodaudvar felújítása és 

átalakítása) 

• eszközbeszerzés (bútorok és berendezési tárgyak, szakmai eszközök, informatikai 

eszközök) 

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

banki költségek, biztosítási díj) 

 

Legfontosabb feltételek: 

• a pályázat valamennyi régióban benyújtható (Pest megyére külön kiírás került 
meghirdetésre) 

• A pályázatban legalább egy tanügyi ügyintéző és 2 óvodapedagógus képzése meg 
kell valósuljon 

• a projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre 

• pályázó vállalja, hogy a létrejött infrastruktúrát 5 évig fenntartja 

• 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 

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

laboratórium fenntartására fordítja 

 

Beadási határidő: 

A pályázatok benyújtása 2012.06.01 és 2012.06.30 között lehetséges. 

 

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

számot. 

TÁMOP pályázatok készítése Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében! 

 


