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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT
ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZAT CÉLJA:


A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos
élménypedagógiai programok és az ezek megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek
hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási
lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen
keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek
oktatási színvonalának emelése érdekében.



Részcélok:


minőségi oktatási módszertan(ok) létrejötte természettudományos területen;



az élménypedagógiai programokon keresztül a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez
való hozzáférés javítása;



a köznevelési intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és
tudásgyarapítása;



a természettudományos élményprogramokhoz szükséges infrastrukturális háttér biztosítása;



tehetségek azonosításának elősegítése;



hátránykompenzáció elősegítése;



pedagógusok, oktatók, szakemberek felkészítésének támogatása.

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumvezetőként olyan civil
szervezetek, melyek céljai közé bizonyíthatóan beletartozik a természettudományos ismeretterjesztés,
természettudományos oktatás-képzés, és amelyek a felhívás megjelenése előtti 5 évben dokumentáltan
végeztek ilyen tevékenységet.



Konzorciumi partnerek lehetnek:


Olyan felsőoktatási intézmények, melyek természettudományos profillal rendelkeznek



Kulturális intézmények vagy fenntartóik az alábbi megkötéssel:


közművelődési intézmény,



könyvtár, továbbá fenntartója, vagy nyilvános könyvtári ellátást biztosító
önkormányzat,



muzeális intézmények vagy fenntartóik,



állatkertek, vadasparkok, arborétumok, botanikus kertek,



Civil szervezetek, melyek céljai közé bizonyíthatóan beletartozik a természettudományos
ismeretterjesztés, természettudományos oktatás-képzés, és amelyek a felhívás megjelenése
előtti 5 évben dokumentáltan végeztek ilyen tevékenységet.



Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség,
amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének.



A konzorciumi partnerek száma legfeljebb 3 lehet (a konzorciumvezetővel együtt).



Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója konzorciumvezetőként mindösszesen egy támogatási
kérelemben, konzorciumi partner minőségben legfeljebb 2 támogatási igénylésben vehet részt.



A területi lefedettség érdekében, az élményközpont helyszíne alapján megyénként legfeljebb 3,
településenként legfeljebb 1 támogatási kérelem támogatható úgy, hogy a beérkezett-, és a
támogathatósági feltételeknek maradéktalanul megfelelt kérelmek közül a legmagasabb pontszámmal
rendelkezők kerülnek kiválasztásra.

KERETÖSSZEG:


4,5 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


9-45 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


100-500 M Ft


A szervezetek között az élményközpont befogadó képessége alapján sávosan meghatározott
maximumok szerint lehet projektjavaslatot benyújtani, az alábbiak szerint (minden csoport
számára önálló, szeparált teret kell biztosítani):

Egyszerre fogadható
csoportok száma

Támogatás
összege

Legalább 1 csoport

100-200 M Ft

Legalább 3 csoport

100-300 M Ft

Legalább 5 csoport

100-500 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


standard

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2017. május 2-től 2019. május 2-ig



Szakaszok:


2017. május 2. – 2017. június 16.



2017. június 23. – 2017. augusztus 31.



2017. szeptember 7. – 2019.május 2.

PROJEKTIDŐSZAK:


Fizikai befejezés: 36-48 hónap



Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 90. nap.



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

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


A tevékenységek csak Magyarország kevésbé fejlett régióiban valósíthatók meg.



Kizárólag kevésbé fejlett régióbeli köznevelési intézménnyel köthető együttműködési megállapodás.

CÉLCSOPORT:


alap- és középfokú oktatásban résztvevők (tanulók és pedagógusok)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek


Természettudományos oktatási programokat megvalósító szolgáltatások kialakítása;



A szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan természettudományos ismeretek élményszerű átadására
kidolgozott programok lebonyolítására alkalmas tér (élményközpont) kialakítása;



Az élményközpont által tervezett természettudományos oktatási módszerek fejlesztése, kiemelten (de
nem kizárólag) kutatás alapú tanítás és tanulás, élménypedagógiai módszerek alkalmazása,
projektmódszer;



A központ által alkalmazott módszerek és a központban található eszközök alkalmazását segítő
ismertetők, felkészítő anyagok fejlesztése, a programok tervezésében, lebonyolításában közreműködő
szakemberek, pedagógusok felkészítése;



Élménypedagógiai programok megvalósítása, szükség szerint ahhoz kapcsolódó módszertan
kidolgozása, adaptálása, saját módszertan továbbfejlesztése. A programok az alábbi foglalkoztatási
formákban valósulhatnak meg:


szakkör



foglalkozássorozat



természettudományos óra



kiscsoportos foglalkozás



versenyek, vetélkedők



műhely- és klubfoglalkozás



témanap, témahét



tábor



A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak alkalmazása;



A természettudományos ismeretek élményszerű átadásának céljával tervezett programokhoz szükséges
eszközök, szoftverek alkalmazása;



A központban kialakított élményjátékokból mobil, ízelítőként bemutatható élménycsomag tervezése,
létrehozása és alkalmazása a központ népszerűsítése érdekében;



Az élményközpontban kialakított programokhoz, játékos bemutatókhoz kapcsolódó, az iskolákban vagy
otthoni környezetben is alkalmazható játékok kifejlesztése és a látogatók számára elérhetővé tétele;



A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek biztosítása;



Az új módszertani programot bemutató kiadványok készítése, az élményközpont működéséhez
kialakított honlap fejlesztése;



A programokat lebonyolító oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonásával szakmai műhelyek
szervezése;



A nevelési oktatási intézmények bevonását, figyelmének felkeltését szolgáló tevékenységek
megvalósítása;



Programok kiajánlása, csoportok szervezése.

Választható, önállóan támogatható tevékenységek


A természettudományos élményközpont programjainak tematikájához illeszkedő időszakos kiállítások,
előadások, bemutatók szervezése.



Az új módszertani programot bemutató filmek elkészítése.



A hasonló, természettudományos ismeretterjesztést és tanulást támogató intézmények, szolgáltatók
hálózatosodását segítő tevékenységek: közös szakmai fejlesztések, tudásmegosztó alkalmak, közös
bemutatók szervezése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek




Projekt előkészítése:


a programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés



szakmai terv elkészítése



eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése



közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása (releváns esetben)



együttműködési megállapodások kötése köznevelési intézményekkel

Projektmenedzsment



Horizontális szempontok



Nyilvánosság biztosítása



Könyvvizsgálat

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek


Infrastruktúra-fejlesztés (max. 30%)

BELSŐ KORLÁTOK:

Költségtípus

Maximális mérték (%)

Beruházás

30%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó terem, helység,
terület bérleti díja

0,5%

Tartalék

1%

Kiszervezhető tevékenységek

30%

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:


A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében
foglaltaknak, továbbá vállalja fenntartási időszakban együttműködő intézményenként, évente legalább
egy foglalkoztatási formához kapcsolódó program megtartását a létszámelőírások betartásával.


Az egyes foglalkoztatási formák keretében egy időpontban több köznevelési intézmény tanulói
számára is tartható foglalkozás.

