EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
Támogatástartalom
15-80 M Ft (az igénybe vehető min- és max.
összegek a megvalósított programok, illetve tevékenységek alapján sávosan változik)
Támogatás intenzitása
100 %
Támogatás jellege
Vissza nem térítendő
Rendelkezésre álló forrás
7,75 Mrd Ft
Támogatást igénylők köre:
a) közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője
b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat
c) közhasznú közművelődési szakmai szolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási
szerződés alapján végző; vagy közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat
fenntartó, működtető szervezet
d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi
kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. §
(2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése
szerinti működési engedéllyel rendelkező
muzeális intézmények vagy fenntartóik g) az
1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c)
pontja szerint közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak

A Felhívás célja
A konstrukció célja a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal elfogadott, Az egész életen át tartó tanulás
szakpolitikájának keretstratégiájában megfogalmazottak szerint a kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások
továbbfejlesztése.

A Felhívás célcsoportja
A lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan
hátrányos helyzetűek körére.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
1.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A részcélok elérése érdekében képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása az
egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amely nem jár végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével, a következő tanulási formákban:
1. Tanfolyam (nem oklevél, tanúsítvány stb. megszerzésére irányuló). 2. Klubfoglalkozás 3. Havi szakkör
4. Heti szakkör 5. Ismeretterjesztő előadássorozat 6. Műhelyfoglalkozás 7. Művészeti csoport, alkotócsoport 8. Foglalkozássorozat 9. Szabadegyetem 10. E-learning foglalkozások 11. Kompetenciafejlesztő
szak- vagy alkotótábor
Tanulási forma megvalósításához szükséges tematika kidolgozása és tanulást támogató tartalmak
(pl.: papír alapú vagy elektronikus segédanyagok) biztosítása is beleértendő a tanulási forma megvalósításába. A támogatható tevékenységekhez rendelt tanulási formákat úgy szükséges kiválasztani, hogy
a programokba bevont személyek száma projektenként minimálisan összesen 100 fő legyen.

1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
A felsorolt tevékenységek közül legalább három különböző tanulási formában minimum 5 különböző tematikájú program választása kötelező, melyből legalább egynek az 1-től 8-ig számmal jelölt
tanulási forma valamelyikének kell lennie.

GFO– 312: Központi költségvetési szerv
GFO- 321: Helyi önkormányzat
GFO- 322 Helyi önkormányzati költségvetési
szerv
GFO- 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
GFO- 327 Helyi önkormányzatok társulása

1.2. Választható, önállóan támogatható tevékenységek:
a) A kötelezően megvalósítandóként választott három tanulási formában megvalósított öt különböző tematikájú programon túl a 3.1.1 pontban felsorolt tevékenységek közül további szabadon választott tanulási formákban lebonyolított tanulási programok.

GFO- 328 Területfejlesztési önkormányzati
társulás
GFO- 342 Köztestületi költségvetési szerv
GFO– 352: Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
GFO– 371: Helyi nemzetiségi önkormányzat
GFO– 372: Helyi nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv
GFO- 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó
szerv
FOLYT. KÖVETKEZŐ OLDALON!
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Konzorcium: Lehetséges (Előny!)

Beadási határidők

Konzorciumi tagok száma: legfeljebb 3

Beadási határnapok 1: 2017. 04.10. – 2017.05.10.

Konzorcium vezető: Lásd: Támogatást igénylők kör

Beadási határnapok 2: 2017.05.17. – 2017.06.19.

Intézmény/szervezet vagy fenntartó: 1 db támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha 4 különböző, kevésbé fejlett régióban telephellyel/fiókteleppel/tagintézménnyel
rendelkezik. (4 különböző régióban 1-1 támogatási kérelem
benyújtható)

Beadási határnapok 3: 2017.06.27. – 2017.12.31.
Beadási határnapok 4: 2018.01.07. – 2018.06.15.
Beadási határnapok 5: 2018.06.22. – 2019.04.10.

GFO- 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe
tartozó szerv
GFO– 525: Vallási tevékenységet folytató
szervezet

b) A legalább négy különböző, kevésbé fejlett régióban telephellyel/fiókteleppel/tagintézménynyel rendelkező szervezetek számára az alábbi tevékenységek is választhatóak:


Az LLL tevékenységek széles körű elterjesztése érdekében:
o
Hálózatépítés, jó gyakorlatok megismerése az LLL területén
o
Felmérés és fejlesztési koncepció kidolgozása - Képzők képzése



A fejlesztés eredményeinek disszeminációjaként:
o
Szakmai témanapok
o
Szakmai konferencia
o
Szakmai kiadvány
o
Szakcikk
o
Szakmai kisfilm

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
GFO– 563: Egyéb alapítvány önálló intézm.
GFO– 569: Egyéb alapítvány
GFO– 572: KKv-nak nem minősülő nonprofit
korlátolt felelősségű társaság
GFO- 573 Nonprofit részvénytársaság

2. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
I. Projekt előkészítés





GFO- 575 Nonprofit közkereseti társaság
GFO- 576 Nonprofit betéti társaság
GFO- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Helyzetelemzés: szükséglet- és igényfelméréssel
Szakmai terv elkészítése
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése.
Közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása.

GFO- 735 Művészeti alkotóközösség

II. Projektmenedzsment

GFO- 736 Közhasznú társaság

IV. Horizontális követelmények
V. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

Indikátorok



Munkanélküliek száma, beleértve a
tartós munkanélkülieket is 10 fő
Inaktívak száma, akik nem vesznek
részt oktatásban vagy képzésben 15
fő

2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
I.
Eszköz- és immateriális javak beszerzése: A programokhoz szükséges, projekthez szorosan
kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök és immateriális javak (lásd. 5.5. pont Elszámolható
költségek köre) beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként
legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-áig. (A programokhoz szükséges anyagköltségek nem
értendők bele.)
II.

Az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálás, tanácsadás, segítségnyújtás.

Számszerűsített szakmai elvárások




Megvalósított tanulási programok
min, 5 db
Programokba bevont személyek min.
100 fő
Hátrányos helyzetű személyek bevonása 50%

Az alábbi műszaki-szakmai eredmény
vállalása a 3.1.1.2. b) pontját megvalósítók számára kötelező:
megnevezése LLL disszeminációs tevékenységgel elért szakemberek: minimum 100

Egyéb műszaki és szakmai elvárások
Részletes kifejtésük a Felhívás 3.4.1.1. pontjánál található.




A Szakmai Tervvel kapcsolatos elvárások
Felhívás 12. oldal
A 3.1.1. pontban meghatározott tanulási formákra és programokra vonatkozó előírások
Felhívás 14. oldal
A 3.1.1.2. b) pontban meghatározott tevékenységcsoportokra vonatkozó előírások
Felhívás 16. oldal

A projekt megkezdése: A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti. A projekt megvalósítását legkésőbb a támogatási szerződés
hatályba lépését követően 2 hónapon belül meg kell kezdeni.
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 12 hónap legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
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Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási
előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a)

b)

50 %-a, de a civil szervezet, egyházi
jogi személy, nonprofit gazdasági
társaság kedvezményezett esetén
legfeljebb egymilliárd forint,
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.

Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
Projektmenedzser

a projekt teljes időtartama alatt 1 fő projektmenedzser alkalmazása

munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében

munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 20 órát

felsőfokú végzettséggel és 2 éves projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik.
Pénzügyi vezető

a projekt teljes időtartama alatt 1 fő pénzügyi vezetőt alkalmazása

munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében

munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 20 órát

szakirányú pénzügyi végzettséggel és 2 éves pénzügyi területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja, amenynyiben a fent előírt feltételeknek megfelel.

Szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárások

a projekt teljes időtartama alatt 1 fő szakmai vezető alkalmazása

munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében

munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát.

felsőfokú szakirányú (A szakirányú felsőfokú végzettség alatt az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet, valamint az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és
egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott képesítési követelményeket kell érteni. Az e jogszabályokban előírt képesítési követelmény a nem
közalkalmazotti jogviszonyban/munkaviszonyban alkalmazott szakmai vezetőre is kötelező előírás.) végzettséggel

és 3 év releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3
évig vállalja évente legalább egy a projektben kifejlesztett tanulási program megvalósítását
(nem lehet egyszeri rendezvény). A vállalások teljesítéséről a fizikai befejezést követően évente szükséges beszámolót benyújtani az Irányító Hatóság számára.
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