
 

CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM 
EFOP-3.3.5-19 
(TERVEZET) 

 
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. 
Mindemellett a célok között szerepel a tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, 
valamint a nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteinek felhasználásával - a 
korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is -, Magyarország kevésbé fejlett régióban található 
intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósuljanak meg a fejlesztések. 
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd Ft 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 55-125 db. 
 
Támogatást igénylők köre  
Jelen Felhívásra az alábbi GFO kóddal rendelkező köznevelési intézmények fenntartói nyújthatnak be támogatási 
kérelmet: 

 312 Központi költségvetési szerv  

 351 Országos nemzetiségi önkormányzat  

 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv  

 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása 

 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat  

 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv  

 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása  

 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv  

 517 Egyéb szövetség  

 525 Vallási egyesület  

 528 Nemzetiségi egyesület  

 529 Egyéb egyesület  

 551 Bevett egyház  

 552 Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye  

 555 Bevett elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye  

 559 Egyéb egyházi szervezet  

 561 Közalapítvány  

 562 Közalapítvány önálló intézménye  

 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye  

 569 Egyéb alapítvány  

 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség! A 
konzorciumi partnerek száma legfeljebb hat lehet. A projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében 
közbeszerzési kötelezettség áll fenn. 
 

A projekt területi korlátozása 
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 
 
 



 

A támogatás mértéke, összege 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 40 000 000 Ft, maximum 90 000 000 Ft  
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

 
Elszámolható költségek köre 

1) Projekt előkészítés költségei 

 Közbeszerzési költségek  
o a közbeszerzési szakértő díja  
o a közbeszerzési eljárás díja  
o közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások - munkabér  
o közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  
o közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások – személyi jellegű egyéb kifizetések  

2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

 eszközbeszerzés költsége 

3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  

o a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének 

költsége (maximum 20 000 Ft/tábla) 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj  

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó terembérlet díja  

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége  

 Egyéb szolgáltatási költségek  

o a hatósági díj, illeték, közjegyzői költség 

4) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  

o munkabér 

o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  

o személyi jellegű egyéb kifizetések: célfeladat, túlszolgálat elrendelése, többletfeladatot 

elrendelő megállapodás (amennyiben a munkabér nem kerül elszámolásra).  

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

o utazási költség  

o szállás költség  

o helyi közlekedés költsége  

o napidíj 

5) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség  

o irodaszerek beszerzésének költsége  

o szakmai programokhoz kapcsolódó anyagok költsége 

6) Célcsoport támogatásának költségei 

 Célcsoport útiköltsége  

o utazási költség  

 Célcsoport képzési költsége  

o képzéshez kapcsolódó költség  

o képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés (csak napi 6 időtartamot meghaladó program 

esetén), szállás (csak programon belül felmerülő) költsége  

o célcsoport számára szervezett programok egyéb költségei (programhely bérlése, busz 

és egyéb eszközbérlet, versenydíja, belépőjegyek) 

 



 

7) Projektmenedzsment költség 

 Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása  

o munkabér  

o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  

o személyi jellegű egyéb kifizetések  

 Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség  

o utazási költség  

o helyi közlekedés költsége  

o napidíj  

 Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díjak 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 

 Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt 

kedvezményezettjével, különös tekintettel az alábbiakra:  

o a tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett 

tartalmak, eszközök, kiadványok alkalmazása;  

o szálláshely szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer eredményességének 

visszacsatolása  

 Az Oktatási Hivatal az együttműködés keretében a következőket vállalja: 

o  pedagógusok és szakmai vezetők felkészítése, oktatása  

o az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projektből fejlesztett portálhoz hozzáférés 

biztosítása, a portál fenntartása  

o szálláshelyek minősítési eljárásának biztosítása és nyilvántartásának fenntartása  

Tematikus napközis és bentlakásos programok 

 Nomád kaland (Challenge Camp) 

 Közlekedés KRESZ 

 Idegen nyelv 

 Környezetvédelem, természetismeret 

 Környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás 

 Nemzeti és kulturális identitás- Hagyományőrzés, anyanyelvápolás 

 Művészeti nevelés 

 Sport, egészségre nevelés 

 Digitális világ, tudatos médiahasználat 

 Digitális világ, digitális alkotás 

 Életvezetés, család életre nevelés, közösségi szerepvállalás 

A támogatást igénylőnek a projekt tervezésekor figyelembe kell vennie, hogy a támogatásba bevont 
tanulóknak legalább 10%-át bentlakásos programban kell részesítenie. 

 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően maximun 7 hónap áll rendelkezésre, de legfeljebb 
2020. szeptember 30-ig tartó időpontig. 
 
Mérföldkövek 
A projekt megvalósítása során 1 mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének 
várható időpontjára szükséges megtervezni. 
 



 

Előleg igénylése 
Igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, 

nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint, 

b) 50%-a kutatás-fejlesztés esetén,  

c) c) 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett 

többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 

köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben - 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 - megítélt támogatásának összege 

nem éri el az ötvenmillió forintot. 

Önerő 
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 
 
Fenntartási kötelezettség 
Jelen felhívás keretében nem releváns. 
 
A támogatási kérelem benyújtásának határideje 
2020. február 28. és 2020. március 30. között lehetséges 
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. 
 
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek. 
 
Forrás: www.palyazat.gov.hu  
 
További információk: 
Telefon: (+36/1) 797-1736 
E-mail: info@projectmine.hu  
Web: www.projectmine.hu  

http://www.palyazat.gov.hu/
mailto:info@projectmine.hu
http://www.projectmine.hu/

