EFOP-1.3.9-17 Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása
Támogatástartalom 25-75 M Ft

A Felhívás célja

Támogatás intenzitása 100 %

A Felhívás általános célja

Támogatás jellege Vissza nem térítendő

A felhívás célja, hogy az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében 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.

Rendelkezésre álló forrás 4 milliárd Ft
Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 7. § (1) szerinti alábbi
köznevelési intézmények és azok fenntartói:
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakgimnázium,
e) szakközépiskola,

A Felhívás részcéljai
1. Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.
2. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és
nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.
3. Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása.
4. Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma. 5. A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

f) szakiskola,

A Felhívás célcsoportja

g) készségfejlesztő iskola,

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

h) alapfokú művészeti iskola
Konzorciumvezető
GFO – 312 Központi költségvetési szerv
GFO – 351, 352 Országos nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati költségvetési
szerv
GFO – 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
GFO – 371, 372 Helyi nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati költségvetési
szerv
GFO – 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
GFO – 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó
szerv
GFO – 517 Egyéb szövetség
GFO – 525 Vallási tevékenységet végző szerv
GFO – 528 Nemzetiségi egyesület
GFO – 529 Egyéb egyesület
GFO – 551 Bevett egyház
GFO – 552, 555 Elsődlegesen közfeladatot
ellátó vagy elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
GFO – 559 Egyházi szervezet technikai kód
GFO – 561, 562. 563, 569 Közalapítvány, közalapítvány önálló intézménye, egyéb alapítvány önálló intézménye, egyéb alapítvány
GFO – 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Konzorciumi tag
GFO – 517 Egyéb szövetség
GFO – 525 Vallási tevékenységet végző szerv.
GFO – 528 Nemzetiségi egyesület
GFO – 529 Egyéb egyesület
GFO – 551 Bevett egyház
GFO – 552, 555 Elsődlegesen közfeladatot ellátó vagy elsődlegesen vallási tevékenységet
végző belső egyházi jogi személy
GFO – 559 Egyházi szervezet technikai kód
GFO – 563, 569 Egyéb alapítvány önálló intézménye, egyéb alapítvány
GFO – 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet
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A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
Az alábbiak közül (1-9.) 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:
1. Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése.
2. Sporttevékenységek előkészítése és megvalósítása.
3. Hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megvalósítása.
4. Egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése.
5. Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek.
6. Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása.
7. Családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása.
8. Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek
előkészítése és megvalósítása.
9. Felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül.

Konzorcium: kötelező
Konzorciumi tagok száma: 2-5
Konzorcium vezető: Lásd: Támogatást igénylők
köre

Beadási határnapok 1.: 2017. május 2. – 2017. május 16.
Beadási határnapok 2.: 2017. május 23. – 2017. június 13.
Beadási határnapok 3.: 2017. június 20. – 2017. július 20.
Beadási határnapok 4. 2017. július 26. – 2017. augusztus 28.
Beadási határnapok 5.: 2017. szeptember 1. – 2017. október 1.
Beadási határnapok 6.: 2017. október 6. – 2017. november 16.
Beadási határnapok 7.: 2017. november 20. – 2018. január 2.

Indikátorok
- Közvetített önkéntesek száma - 10 fő
- Fogyatékossággal élő résztvevők száma –
2 fő
Számszerűsített szakmai elvárások
- A támogatott programokban részt vevő
tanulók aránya az összes tanulóhoz viszonyítva 40%/tanév.
- A támogatott programokban részt vevő
tanulókon kívüli célcsoporttagok aránya a
bevont tanulókhoz viszonyítva 40%/tanév.
- Települési, térségi szintű együttműködések száma 30 millió Ft támogatási összeg
alatt: 2, 30-50 millió Ft támogatási összeg
között: 3, 50 millió Ft támogatási összeg felett: 4.
- Egy tevékenységen belül megvalósult
programok (alkalmak) száma: 30 millió Ft
támogatási összeg alatt: 6/év,
30-50 millió Ft támogatási összeg között:
10/év, 50 millió Ft támogatási összeg felett:
14/év.

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási
előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de természetes személy,
mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén
legfeljebb egymilliárd forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati
vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett
esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht.
alapján a kincstárban köteles
vezetni, vagy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának
összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető. Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni. A támogatási előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete
- kifizetésétől számított tizenkét hónapon
belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani.
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Önállóan nem támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Projekt előkészítés
a) szakmai terv elkészítése
b) közbeszerzési eljárások lefolytatása
c) együttműködések kialakítása
d) szükséges engedélyek, tervek beszerzése
2. Projekt menedzsment
3. Horizontális szempontok érvényesítése
4. Tájékoztatás és nyilvánosság
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a)

b)
c)
d)

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 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.
Azok a köznevelési intézmények, amelyek EFOP-4.1.1-16 támogatási szerződéssel rendelkeznek, EFOP-4.1.2-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be,
EFOP-4.1.3-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be, EFOP-4.1.5-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be jelen felhívás keretében infrastrukturális fejlesztést nem tervezhetnek.
e) A közösségi foglalkozások eredményeképpen létrejövő produktumok megismertetése.!

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül pályázatonként legalább egyet kötelezően meg kell jelölni megvalósítani kívánt tevékenységként.

Választható, önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig vállalja, hogy évente legalább egy programot megvalósít. A program nem lehet egyszeri rendezvény, és a támogatási időszakban megvalósított program mintájára kerülhet megtartásra.
A fenntartási időszakban megvalósult programokról a fenntartási jelentésben szükséges szakmai beszámolót írni és fotódokumentációt csatolni.

A projekt megkezdése: Támogatás a felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem
igényelhető. A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A projekt végrehajtása: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 24 legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
Projektmenedzser
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy
a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony,
közalkalmazotti, megbízási vagy vállalkozási jogviszony4 keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri
- 25.000.000 Ft – 30.000.000 Ft között igényelt támogatási összeg esetén legalább a
heti 8 órát,
- 30.000.001 Ft – 60.000.000 Ft között igényelt támogatási összeg esetén legalább a
heti 12 órát,
- 60.000.001 Ft és 75.000.000 Ft között között igényelt támogatási összeg esetén legalább a heti 20 órát.
A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

Egyéb műszaki és szakmai elvárások
Települési, térségi szintű együttműködések
Az együttműködő partnereknek legalább egy tevékenységhez kapcsolódó programok kialakításában és
megvalósításában aktívan részt kell venniük. Együttműködő szervezetek lehetnek: civil szervezetek, vállalkozások, oktatási intézmények. A megkötött együttműködési megállapodásban ki kell térni a közösen
szervezendő program kereteire.
A kötelezően megvalósítandó tevékenységekkel kapcsolatos formai-tartalmi elvárások
Az egyes tevékenységeket a Felhívásban felsorolt megvalósítási formák valamelyikében kell megvalósítani. A tevékenységek tanévenkénti előírásokat tartalmaznak, de egy-egy tevékenységet a projekt hoszszához igazítva kell tervezni. 24-30 hónapos projektek esetében két tanévre, 30 hónapnál hosszabb projektek esetében 3 tanévre kell a programokat tervezni, és a Felhívásban szereplő táblázatban szereplő
minimum elvárásokat teljesíteni.
Lehetőség van egy-egy tevékenységet több formában is megvalósítani a helyi szükségletekhez igazodva
(pl. egy filmklubot kiegészítheti egy verseny is), de ez esetben mindkét megvalósítási forma minimumkövetelményének meg kell felelni, továbbá egy tevékenység két formában történő megvalósítása egy
tevékenység megvalósításának számítandó. Egy tanév alatt egy megvalósítási formában résztvevők körében összesen legfeljebb 10% változás lehetséges. A program megvalósítási forma, hozzákapcsolódó
szakmai tartalom és minimumkövetelmények a Felhívás 3.4.1.1 fejeztében táblázatos formában található.

Pénzügyi vezető
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek
vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt alkalmaz
munkaviszony, közalkalmazotti, megbízási
vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben
bizonyíthatóan eléri
- 25.000.000 Ft – 30.000.000 Ft között igényelt támogatási összeg esetén legalább a
heti 8 órát,
- 30.000.001 Ft – 60.000.000 Ft között igényelt támogatási összeg esetén legalább a
heti 12 órát,
- 60.000.001 Ft és 75.000.000 Ft között között igényelt támogatási összeg esetén legalább a heti 20 órát.
A pénzügyi vezetőnek pénzügyi vagy gazdasági felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.
Szakmai vezetővel kapcsolatos elvárások
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy
a projekt teljes időtartama alatt, a projekt
szakmai feladatainak megfelelő színvonalú
ellátása érdekében szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, vagy közalkalmazotti
vagy közszolgálati jogviszony keretében,
akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 5 órát. A
szakmai vezetőnek köznevelési, vagy közművelődési szakirányú végzettséggel kell
rendelkeznie.
A projektmenedzseri és/vagy a pénzügyi
vezetői és/vagy a szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja, amennyiben az előírt feltételeknek megfelel.
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Szakmai terv:
A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelemhez csatolt szakmai tervben szükséges bemutatni a projekt megvalósításának eszközeit és módját, kiemelten:
- a biztosított projektmenedzsment személyi és szervezeti elvárásoknak való megfelelőségét, továbbá a
projektbe bevont/bevonandó szakmai megvalósítók szakmai tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez;
- célcsoport szükségleteinek bemutatása, elérésének, kiválasztásának módszertana,
- a támogatást igénylő szervezetek bemutatása,
- a támogatást igénylő település bemutatása (a felhívás keretében kizárólag a 3000 fő, vagy az alatti
települések részesülhetnek támogatásban!)
- a felhívás céljához való illeszkedése, a programterülethez való szakmai szerepvállalás bemutatása a
konzorcium egészére vonatkozóan,
- az előd projektek, vagy más kapcsolódó projektek fenntartási időszakára meghatározott tevékenységek szakmai és pénzügyi lehatárolását jelen projekt keretében megvalósuló tevékenységektől;
- konzorciumi tagok közötti együttműködés, feladat- és költségmegosztás bemutatását;
- a programok, rendezvények, tevékenységek megvalósításának tartalmi elemeit, a célcsoporthoz való
illeszkedést, feltételeinek biztosítását, a programok megvalósításához szükséges infrastruktúra/eszköz
igényt/szükségletet és biztosításának módját;
- projekt lebonyolításának ütemterve,
- az együttműködésbe bevonandó szervezetek bemutatása, bevonásának szükségességét és az
együttműködés tartalmát;
- az Európai Unió által finanszírozott programoktól a fejlesztés lehatárolását, valamint a kapcsolódó fejlesztési programokhoz, konstrukciókhoz való kapcsolódást, illeszkedési pontokat, azok egymásra épülését és a szinergiákat különös tekintettel:

a köznevelési és társadalmi felzárkózás területén megvalósuló hasonló, már működő programokra, fejlesztési irányokra

önkéntességhez kapcsolódó programokra

különösen az EFOP-1.2, 1.3, 1.5 és 3.3 intézkedések keretében megvalósítás alatt álló, továbbá
a jövőben megvalósításra kerülő programokra

iskolai infrastruktúra fejlesztések bemutatása.
A szakmai tervben részletesen be kell mutatni a fent hivatkozott tervezett, vagy megvalósítás
alatt álló projektekben végzett szakmai tevékenységek lehatárolását (amennyiben nem releváns, azt szükséges leírni).
- a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját (kockázatelemzés);
- a kiszervezendő tevékenységek bemutatását, alátámasztását, mértékének indoklását; - a projekt rövidés hosszú távú hatását a közvetlen és közvetett környezetére, a projekt várt hatásainak vizsgálatát;
- a fenntartási időszakra meghatározott, a projekt hosszú távú hasznosulását biztosító kötelezettségek
teljesítésének módját és annak pénzügyi kereteit
- horizontális vállalásokat
- speciális és előnyt jelentő szempontok bemutatása.
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