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A NÉPMESE ANYANYELVI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ SZEREPÉNEK 

ERŐSÍTÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NON-FORMÁLIS TANULÁSBAN 

 

PÁLYÁZAT CÉLJA: 

 A hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, 
beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába, 
Mesepontok létrehozásával támogatva a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson 
kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a kulturális intézmények által 
megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés által. 

 Részcélok: 

 a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség 
(együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően, 

 a magyar és európai népmesével és népmesemondással kapcsolatos ismeretek átadása, 

 a népmese és szóbeli mesemondás népszerűsítése, 

 a köznevelésben résztvevő tanulók tudásának és készségeinek, illetve anyanyelvi 
kompetenciájának fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

 Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője, 

 közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat, 

 közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési 
közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet, 

 népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói, 

 könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 
64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat, 

 működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik, 

 közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak, 

 nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek, 

amennyiben a NépmesePont kialakításával fejlesztendő intézmény 14.000 főnél nagyobb 
lakosságszámmal rendelkező településen található. 

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt. 

 A területi lefedettség érdekében, a NépmesePontnak helyet adó kulturális intézmény/közösségi 
színtér/tagintézmény/telephely elhelyezkedése alapján megyénként legfeljebb három, településenként 
legfeljebb egy támogatási kérelem támogatható úgy, hogy a beérkezett-, és a támogathatósági 



 

feltételeknek maradéktalanul megfelelt kérelmek közül a legmagasabb pontszámmal rendelkezők 
kerülnek kiválasztásra. 

 

KERETÖSSZEG: 

 1,19 Mrd Ft 

 

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

 14-39 db 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

 30-80 M Ft 

 10-15 db program megvalósítása évente: 30-50 M Ft 

 16-20 program megvalósítása évente: 30-65 M Ft 

 21 vagy annál több megvalósítása évente: 30-80 M Ft 

 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

 100% 

 

ELJÁRÁSREND: 

 standard, szakaszos 

 

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

 2017. március 16-tól 2019. március 18-ig 

 Szakaszok: 

 2017. március 16. – 2017. április 15. 

 2017. április 22. – 2017. július 31. 

 2017. augusztus 7.- 2017. december 31. 

 2018. január 7. – 2018. június 25. 

 2018. június 22. – 2019. március 18. 

 

PROJEKTIDŐSZAK: 

 Fizikai befejezés: kötelezően 36 hónap 

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

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



 

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

 A tevékenységek a kevésbé fejlett régiókban valósíthatók meg, nem támogathatóak a Közép-
magyarországi Régió területén megvalósuló projektek. 

 

CÉLCSOPORT: 

 alap- és középfokú oktatásban részt vevők, végzettség nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett 
gyermekek, korai iskolaelhagyók 

 óvodások 

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében NépmesePont létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatók: 

 Népmesekincs feldolgozásához és gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó tevékenységek 

 hazai gyakorlatok felkutatása, tapasztalatok megismerése magyar népmese szakmai napok 
szervezése 

 a magyarországi nemzetiségek (különösen romák) mesevilágának feldolgozásával, illetve a 
romák mesevilágának kulturális vonatkozásaival kapcsolatos tevékenység 

 meseszövegek, gyűjtések digitális közzététele 

 népmesemondással kapcsolatos hangzó-, illetve képi anyag készítése 

 Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek 

 NépmesePont foglalkozások megtartásához kapcsolódó munkaterv, tematikák kidolgozása 
(kötelező!) 

 a népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák szervezése és megvalósítása: 

 Programsorozatként vagy több napos programként: 

 klubfoglalkozás, műhelyfoglalkozás (kötelező!) 

 művészeti, alkotó (színjátszó, népmesemondó, meseíró stb.) csoport 
működtetése (kötelező!) 

 gyermekeknek szóló kompetenciafejlesztő táborok szervezése és 
megvalósítása 

 élőszavas mesemondás (kötelező!) 

 kulturális óra (kötelező!) 

 Egyéb programként: 

 népmesemondó versenyek és felkészítő programok kialakítása és 
megvalósítása (kötelező!) 

 népmesegyűjtéssel (hangzó, képi anyag) kapcsolatos versenyek, programok 
megvalósítása 



 

 meseírással, mesefeldolgozással, meseillusztrációval kapcsolatos versenyek, 
programok lebonyolítása 

 népmesével kapcsolatos egyéb kulturális-, és fejlesztő programok 
megvalósítása 

 a népmeseismeret és mesemondás népszerűsítése családi program keretében 

 Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó segédanyagok 

 a magyar népmesekinccsel és a NépmesePonttal kapcsolatos digitális tartalmak 
elkészítése és internetes közzététele 

 szakmai és szemléletformálási célokat szolgáló kiadványok megjelentetése 

 Szakmai megvalósítók (pedagógusok, önkéntesek és kulturális intézmények szakemberei) részére 
szervezett programok 

 szakmai műhelyek az elméleti és gyakorlati (pl. mesemondó, közösségszervező stb.) 
szakemberek számára a témában nagy szakmai tapasztalattal rendelkező intézmények 
bevonásával (kötelező!) 

 animátorok, önkéntesek felkészítése a NépmesePont keretében végezendő tevékenységek 
ellátására (kötelező!) 

 Kommunikációs tevékenység 

 kommunikációs kampány, rendezvények megvalósítása (kötelező!) 

 a NépmesePont tevékenységét népszerűsítő kiadványok, disszeminációs eszközök előállítása 
(kötelező!) 

 

A támogatható tevékenységekhez rendelt tanulási formákat úgy szükséges kiválasztani, hogy a programokba bevont 
személyek száma projektenként minimálisan összesen 500 fő legyen, akiknek minimálisan 5%-a hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, gyermek. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítése 

 Szakmai terv elkészítése 

 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése 

 Közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása 

 Együttműködési megállapodás kötése nevelési-oktatási intézményekkel 

 Projektmenedzsment 

 Tájékoztatás és nyilvánosság 

 Horizontális szempontok 

 

  



 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 A NépmesePontok kialakításához elengedhetetlen felújítási munkák és felszereléséhez, valamint a 
programokhoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök beszerzése, 
amennyiben nem állnak rendelkezésre, támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 25%-
áig. 

 Épület-energetikai korszerűsítés, valamint energiahatékonyságot fokozó beruházás, felújítás 
nem támogatott. 

 

BELSŐ KORLÁTOK: 

 
Költségtípus Maximális mérték (%) 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 25% 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 0,5% 

Tartalék 1% 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 40% 
 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 

 A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig vállalja a projekt keretében 
létrehozott NépmesePont elérhetőségének folyamatos biztosítását, s ennek keretében évente legalább 
három, a projektben kifejlesztett informális és nem-formális tanulási forma megvalósítását (nem lehet 
egyszeri rendezvény). 

 A vállalások teljesítéséről a fizikai befejezést követően 12 havonta szükséges beszámolót benyújtani az 
Irányító Hatóság számára. 

 

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK: 

 Kialakított NépmesePontok: 1 db 

 Megvalósított informális és nem formális tanulási programok: Minimum 30 db (min. 10 db/ 12 hónap) 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, gyerekek bevonása: Minimum 5% 

 NépmesePont kiadvány: 1 db 

 


