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Aktuális pályázatok 

Kulturális intézmények részvétele 

a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában 

TÁMOP-3.2.13-12/1 

 

Pályázat célja: 

A pályázat célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a 

formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen 

keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és 

tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának 

támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, 

helyi és országos szinten. 

 

Ki pályázhat? 

Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények, szervezetek. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege:  legalább 5.000.000 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet, az 

együttműködési megállapodások száma alapján. 

Támogatás mértéke:  A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 

 

Pályázható tevékenységek: 

Az alábbi tevékenységek támogathatók (félkövér kötelez ő): 

 Együttm űködés megállapodás kötése a nevelési-oktatási intéz ményekkel 

(minimum 5 db) 

 Pedagógiai programokban szerepl ő tevékenységeket támogató kulturális 

szolgáltatások/tevékenységek megszervezése, lebonyo lítása. Valamennyi 

együttm űködési megállapodás keretében kötelez ő megvalósítani félévente  

legalább egy, az alábbi foglalkoztatási formák köve telményeinek megfelel ő 

tevékenységet: 

- Havi szakkör 

- Heti szakkör 

- Tehetséggondozás, fejlesztés 
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- Versenyek, vetélkedők 

- Témanap, témahét 

 Tájékoztatás, nyilvánosság 

 Horizontális elvekre vonatkozó el őírások, esélyegyenl őségi és fenntarthatósági 

alapelvek érvénye  

Kapcsolódó tevékenységként támogatható: 

 a programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés, 

 projektmenedzsment tevékenység, 

 adminisztrációs tevékenység, 

 a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele 

 

Elszámolható költségek: 

 Tartalékképzés 

 A projekt előkészítés költségei (igényfelmérés költségei, közbeszerzési költségek) 

 Projektmenedzsment költsége (bérek és járulékok, megbízási díj, napidíj, szállás, 

étkezés, útiköltség, külső szolgáltatók) 

 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (bérek és járulékok, szállás, 

étkezés, útiköltség) 

 Célcsoport számára biztosított támogatások (diákcsoportok és kísérők belföldi 

szállás, utazási és étkezési költsége, anyagjellegű költségek, verseny győzteseinek 

díjazása, bérleti díjak, belépődíjak) 

 A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (pl. szerzői jogdíj; hatósági 

díjak, illetékek; módszertani és foglalkoztató anyagok fejlesztése, kivitelezése és 

sokszorosítása, biztosítékok költsége, szakmai szolgáltatások igénybevételének 

költségei; szakértői, oktatói, szakmai tanácsadói díjak; rendezvényszervezés; kísérő 

pedagógus megbízási díja, szakmai megvalósítók díjazása) 

 Egyéb szolgáltatások költségei (nyilvánosság, közbeszerzés) 

 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (telekommunikációs 

szolgáltatások, elkülönített bankszámla költségei, dokumentációs, irattározási, 

archiválási költségek) 

 

Legfontosabb feltételek: 

 A projektet megvalósító kulturális intézmény/tagintézmény csak konvergencia 

régióbeli intézmény/ tagintézmény lehet 

 A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 

 Nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása  
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 Amennyiben pályázó nem mentesül ez alól a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 33§ 8. 

bekezdés alapján, biztosíték nyújtására kötelezett 

 A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik 

 A pályázónak biztosítania kell, hogy egy gyerek nem vesz kétszer részt támogatásból 

megvalósuló ugyanazon foglalkozás(sorozat)on. 

 Minimum 5 db együttműködési megállapodás megkötése nevelési/oktatási 

intézménnyel, legalább a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra: 

o Kizárólag konvergencia régióbeli nevelési-oktatási intézménnyel köthető 

együttműködési megállapodás. 

o Az öt együttműködés közül egyik óvodával kötendő, kivéve levéltár esetében.  

o Az együttműködés keretében bevont intézmények legalább egyikében a 

tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű legyen. 

o Legalább egy megállapodás kötelezően más helységbeli nevelési-oktatási 

intézménnyel kötendő 

 Kizárólag olyan programok, tevékenységek támogathatók, amelyeket a pályázó a 

projekt megvalósítása során ingyenesen nyújt a célcsoport számára. 

 Nem támogatható a kizárólag előadásokat, vagy bemutatókat tartalmazó program, 

amelyekben nem valósul meg a tanulói aktivitás, tevékenykedtetés és a tanulók 

önálló munkája. 

 A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, 

szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év 

végéig fenntartja és üzemelteti.  

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

 

Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása 2012. október 24-től 2012. november 30-ig lehetséges. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat! 

Hívja a 06-30/450-4098-as számot! 
 

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 


