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ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZAT CÉLJA:


A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi
Megállapodás irányelveivel az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidőeltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi, ifjúsági szervezetek és
közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő
„felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén.



A felhívás célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.



Kiemelt cél, hogy a tevékenységek legfőbb színtere, az iskola legyen – ahol a fiatalság idejének nagy
részét tölti, továbbá ahol a felhívásban célzott, kis- és középtelepülésen rendelkezésre áll a fiatalok,
tovább családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra.



Részcélok:


Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők
együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.



Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális
és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.



Erősödjön a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.



Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.



A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós
elvándorlással szembeni védekezőképessége.

PÁLYÁZÓK KÖRE:




A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézmények
és azok fenntartói:


általános iskola,



gimnázium,



szakgimnázium,



szakközépiskola,



szakiskola,



készségfejlesztő iskola,



alapfokú művészeti iskola

Támogatási kérelem benyújtására csak a 3.000 fő alatti településen működő köznevelési intézmény, vagy
a 3.000 fő alatti településen működő köznevelési intézmény fenntartója jogosult.



Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van
lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek lehetnek:


525 Vallási tevékenységet végző szervezet



528 Nemzetiségi egyesület



529 Egyéb egyesület



551 Bevett egyház



552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy



555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy



559 Egyházi szervezet technikai kód



563 Egyéb alapítvány önálló intézménye



569 Egyéb alapítvány



599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet



A konzorciumi partnerek száma legfeljebb 5 lehet.



Egy fenntartó több támogatási kérelmet is benyújthat, de egy köznevelési intézmény csak egy támogatási
kérelemben szerepelhet.

KERETÖSSZEG:


4 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


53-160 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


25-75 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


standard, szakaszos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2017. április 24-től 2019. április 24-ig



Szakaszok:


2017. április 24. – 2017. május 24.



2017. május 2. – 2017. június 1.



2017. június 8. – 2017. július 7.



2017. július 17. – 2017. augusztus 17.



2017. augusztus 24. – 2018. augusztus 24.



2018. szeptember 3. – 2019. április 24.

PROJEKTIDŐSZAK:


Fizikai befejezés: 24-36 hónap



Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 60. nap.



A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a
projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


A projektnek Magyarország kevésbé fejlett régióiban kell megvalósulnia.

CÉLCSOPORT:


a projektben érintett településen élő, illetve az ott iskolába járó 6-18 éves gyermekek, családtagjaik,
rokonságuk,



a projektben érintett településen élők.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
Az alábbiak közül legalább 4 tevékenységet kell választani, amelyeket a konzorciumi partnereknek közösen kell
megvalósítaniuk.


Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása a
köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával, illetve az iskola pedagógiai
programjában nem szereplő, a helyi civil szervezetek által kezdeményezett tevékenységek a köznevelési
intézmény tanulóinak aktív bevonásával:


művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok
(zeneművészeti, színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub)



sporttevékenységek (pl. csapatversenyek stb.) előkészítése és megvalósítása



hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc
csoport) előkészítése és megvalósítása

működtetése



egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése
(pl. nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)



tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára
relevánsak lehetnek (pl. logikai játékok, informatikai foglalkozások, nyelvi klubok stb.),



egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl.
főzőklub, egészségügyi alapismeretek)



családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. pénzügyi
ismeretek)



természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek
előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert)



felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül (pl. családtagok, településen élők)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


Projekt előkészítése:


szakmai terv elkészítése



közbeszerzési eljárások lefolytatása



együttműködések kialakítása



szükséges engedélyek, tervek beszerzése



Projektmenedzsment



Horizontális szempontok



Nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek


Jó gyakorlat műhelytalálkozók: A helyi-, térségi szereplőkkel folytatott közös munka eredményeinek,
tapasztalatainak megosztását segítő, a projekt során szerzett tapasztalatok, elért szakmai eredmények
megosztását célzó, a szervezetek és vezetőik, irányítóik és pedagógusai számára szakmai
tapasztalatcserék, műhelyek illetve egyéb szakmai rendezvények biztosítása.



Pedagógusok felkészítése: a programban résztvevő köznevelési intézmények, pedagógusai számára.



A konzorciumi partnerek felkészítése: A befogadó iskolákban szerepet vállaló helyi-térségi szereplők
(ifjúsági szervezetek gazdasági szereplők stb.) felkészítése a nevelési folyamatokba való belépéshez.



A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös együttműködések és programok
befogadása érdekében:





a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése



a speciális, kizárólag a programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.

A közösségi foglalkozások eredményeképpen létrejövő produktumok megismertetése (pl. énekkar
fellépése más településen)

BELSŐ KORLÁTOK:

Költségtípus

Maximális mérték (%)

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

Beruházás

10%

Kiszervezhető szolgáltatások

45%

