EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai
Közösségi Program kísérleti megvalósítása
Támogatástartalom
60-600 M Ft
Támogatás intenzitása
100 %
Támogatás jellege
Vissza nem térítendő
Rendelkezésre álló forrás
10,83 M Ft

Támogatást igénylők köre: köznevelési intézmények fenntartói önállóan vagy konzorciumi formában.
Konzorciumvezető és/vagy konzorciumi
tag:
GFO– 113 Korlátolt felelősségű társaság
GFO– 312: Központi költségvetési szerv

A Felhívás célja
A felhívás célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése.
Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti
megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.
A konstrukció célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása,
amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában
a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás
színtere nemcsak az iskola lehet.

A Felhívás célcsoportja
A Magyarország köznevelési intézményeiben tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-7. évfolyamos tanulók.

GFO– 351: Országos nemzetiségi önkormányzat
GFO– 352: Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

GFO– 353: Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása GFO – 551: Bevett egyház

1. ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

GFO– 371: Helyi nemzetiségi önkormányzat
GFO– 372: Helyi nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv

A projekt szakmai megvalósítása


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 szervezet
GFO– 528: Nemzetiségi egyesület
GFO– 529: Egyéb egyesület
GFO– 551: Bevett egyház
GFO– 552: Elsődlegesen közfeladatot ellátó
belső egyházi jogi személy
GFO– 555: Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
GFO– 559: Egyházi szervezet technikai kód
GFO– 561: Közalapítvány
GFO– 562: Közalapítvány önálló intézménye

Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása,
alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hete, azaz összesen
kötelezően a megjelölt négy hét.

1.2. Választható, önállóan támogatható tevékenységek: nem releváns
2. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével, különös tekintettel az
alábbiakra:




a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése;
a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése;
szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer
és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása;

I. Projekt előkészítés



megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
közbeszerzési eljárások lefolytatása

GFO– 563: Egyéb alapítvány önálló intézménye
GFO– 569: Egyéb alapítvány
GFO– 572: Nonprofit korlátolt felelősségű
társaság

Konzorcium: Lehetséges

Beadási határidők

Konzorciumi tagok száma: legfeljebb 6

Beadási határnapok 1. : 2017.04.28. – 2017.05.29.

GFO– 599: Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Konzorcium vezető: Lásd: Támogatást igénylők
köre

Beadási határnapok 2. : 2017.06.05. – 2017.09.29.

PRO INVENTO KFT.
NAGY LÁSZLÓ UTCA 2. F. LHÁZ. FSZT. 8.
KECSKEMÉT, 6000
+36 70 281 8181

Indikátorok
1.

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: 1 db

2.

Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (724 éves korúak) száma: 1.200 fő

II. Projekt szakmai megvalósítása
Programcsomag


szükséges felszerelés biztosítása (pl. tisztasági csomag) a programban résztvevő tanulóknak (személyenként és programonként legfeljebb 6000 forint).

III. Projektmenedzsment
IV. Könyvvizsgálat
A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani, amennyiben a megítélt támogatási öszszeg eléri a 150.000.000 forintot.

Számszerűsített szakmai elvárások

IV. Horizontális követelmények

1.

Kísérleti bentlakásos programok: 2
(június 3-4. hete) hét/év

V. Tájékoztatás, nyilvánosság

2.

Kísérleti napközi programok: 2 (június
3-4. hete) hét/év

3.

Bevont önkéntesek: min. 10, illetve
1200 tanulónként további 1 fő

4.

Bevont iskolai közösségi szolgálatot
teljesítő tanulók: min. 10, illetve 1200
tanulónként további 1 fő

2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A projekt szakmai megvalósítása
A programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, szükséges keretek biztosítása:




eszközök és alapanyagok beszerzése,
programhelyszínek akadálymentesítése, beleértve az infokommunikációs akadálymentesítést,
a megvalósult programok szakmai és/vagy eredménykommunikációja.

A kísérleti tematikus tanulási alkalmak megvalósításhoz szükséges, a projekthez szorosan kapcsolódó
és nélkülözhetetlen infrastruktúra fejlesztése, eszközök beszerzése legfeljebb a megítélt támogatás 5%áig.
Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási
előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a)

50 %-a, de a 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
ca) 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
cb) megítélt támogatásának öszszege nem éri el az ötszázmillió
forintot.

Egyéb műszaki és szakmai elvárások (Lásd: Felhívás 3.4.1.1. fejezet)
1.

Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos elvárások

2.

Az informális és nem formális tanulási alkalmak során alkalmazott módszertani és képzési elvárások
A támogatást igénylőnek a projekt tervezésekor figyelembe kell vennie, hogy a támogatásba bevont
tanulóknak a 10%-át bentlakásos, 90%-át napközis programban kell részesítenie. A kötelezően
érvényesítendő aránytól eltérni nem lehet.

3.

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó előírások

4.

A bentlakásos kísérleti programok (6 nap/5 éjszaka/hétre) megvalósításával szembeni elvárások

5.

A napközi programok 5 nap/hétre és legalább 8 óra/napra kísérleti megvalósításával szembeni elvárások

6.

Az önkéntesek és az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók programokba történő bevonására vonatkozó elvárások

A projekt megkezdése: A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti
A projekt végrehajtása: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően 18 hónap áll
rendelkezésre.
Fenntartási kötelezettség: nem releváns

PRO INVENTO KFT.
NAGY LÁSZLÓ UTCA 2. F. LHÁZ. FSZT. 8.
KECSKEMÉT, 6000
+36 70 281 8181

Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
Projektmenedzser
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy
a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a
projektben bizonyíthatóan eléri az alábbi
táblázatban előírt óraszámot. (lásd: Felhívás
17. old.) A projektmenedzsernek felsőfokú
végzettséggel, és legalább 2 éves, uniós
társfinanszírozással megvalósuló projekt
menedzsment területén szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
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 az alábbi táblázatban
előírt óraszámot. (lásd: Felhívás 17. old.) A
pénzügyi vezetőnek pénzügyi vagy gazdasági felsőfokú végzettséggel és legalább 2
éves uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt vonatkozásában pénzügyi szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
A projektmenedzseri és/vagy a pénzügyi
vezetői feladatokat ugyanaz a személy
abban az esetben láthatja el a projekt keretében, ha a munkaideje összességében
nem haladja meg a heti 40 órát, és a felhívásban feltüntetett egyéb elvárásoknak is
megfelel (pl. végzettség, uniós projektmenedzsment tapasztalat stb.)
Szakmai vezetővel kapcsolatos elvárások
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai vezetőt alkalmaz
munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akiknek a munkára fordított ideje a
projektben bizonyíthatóan eléri a legalább
heti 20 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú
végzettséggel és legalább 5 éves pedagógiai
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie

PRO INVENTO KFT.
NAGY LÁSZLÓ UTCA 2. F. LHÁZ. FSZT. 8.
KECSKEMÉT, 6000
+36 70 281 8181

7.

A kiválasztás során előnyben részesülnek azok a támogatási kérelmek, melyekben

önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók minél magasabb számban
bevonásra kerülnek;

a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett tanulók aránya magas;

a fejlesztésben részt vevő köznevelési intézmények érintett évfolyamaiból a tanulók minél magasabb arányú bevonása történik;

a programok a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm.
rendelet szerinti fejlesztendő és/vagy komplex programmal fejlesztendő járásban valósulnak, meg, vagy a támogatott célcsoport többsége komplex programmal fejlesztendő
járásból kerül bevonásra.

Továbbá előnyt jelent az inkluzív és integrált oktatás és nevelés elősegítése érdekében előnyt jelentő
szempont a projektkiválasztás során sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (továbbiakban: BTM) tanulók bevonása a fejlesztésbe.

