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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és 

non-formális tanulásban 

EFOP-3.3.4-17 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 03. hó 16. 

naptól 2019. év 03. hó 18. napig van lehetőség. 

 

A felhívás célja: 

A hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés 

népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális 

szolgáltatási kínálatába, NépmesePontok 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. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 14-39 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke:  

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 000 000 Ft, maximum 

80 000 000 Ft. 

Az egyes intézmények méretüknél fogva nem egyenlő mértékben járulnak hozzá, illetve 

képesek hozzájárulni a hátránykompenzáció eszközeihez. Emiatt a szervezetek között a 
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támogatás feltételeként megvalósított tanulási programok száma alapján sávosan 

meghatározott maximumok szerint lehet projektjavaslatot benyújtani. 

A Támogatást igénylő által 
megvalósított tanulási 
programok száma/12 hónap 

 

Minimum összeg 

 
Maximum összeg 

 

10-15 db program  

 
30 000 000 Ft 

 
50 000 000 Ft 

 
16-20 program  

 
30 000 000 Ft 

 
65 000 000 Ft 

 
21 vagy annál több program  

 
30 000 000 Ft 

 
80 000 000 Ft 

 

 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projekt költségvetésének összeállításakor fokozott figyelmet 

szükséges fordítani a költséghatékonyságra, az ár-érték arányra, a piaci ár figyelembe 

vételére. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi kulturális intézmények / 

szervezetek, figyelembe véve, hogy annak a kulturális intézménynek / közösségi színtérnek / 

tagintézménynek / telephelynek, amelyben a NépmesePont kialakításra kerül 14.000 főnél 

nagyobb lakosságszámmal1 rendelkező településen kell működnie: 

a) közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője 

b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat 

c) 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 

h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 

szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti 

szervezetekműködésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat 

ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek. 

                                                           
1 http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2016.xls 
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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. 

A fent felsorolt intézménytípusokhoz kapcsolódó elvárások: 

a) Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a 

célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális 

feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv, vagy egyéb fenntartású 

intézmény, melyet egy másik, jogi személyiséggel rendelkező szervezet tart fenn, vagy 

alapított közművelődési feladatok ellátására. 

A közművelődési intézmény alapító okiratának tartalmaznia kell, hogy az intézmény 

létrehozásának alapvető célja közművelődési tevékenységek végzése. Feltétel, hogy a 2015. 

évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben 

folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon. 

Közművelődési intézmény fenntartója, működtetője: az 1997. évi CXL. törvény 78. § szerinti 

települési önkormányzat vagy egyéb szervezet, amely a 2015. évben közművelődési 

tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési 

tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon. 

b) Közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat: az 1997. évi CXL. 

törvény 78. § szerinti települési önkormányzat. A közművelődési közösségi színtér a helyi 

lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő 

közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok 

társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá 

tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény egyéb jogállású 

létesítmény (helyiségegyüttes, épület). Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési 

tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési 

tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon. 

c) Közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési 

közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet: 

Civil szervezet esetében: olyan szervezet e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 

4 együttes feltételnek: a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá 

tartozik, b) egyesület vagy alapítvány, c) 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott 

és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” 

elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon, d) közművelődési megállapodással 

rendelkezik és közművelődési intézményt, közösségi színteret, népi kézműves alkotó házat 

tart fenn vagy működtet. A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló 

dokumentum a szervezet létesítő okirata és a közművelődési megállapodás. 

Egyéb szervezet esetében: olyan szervezet e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 

2 együttes feltételnek: a) 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette 

a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as 

számú statisztikai adatlapon, b) közművelődési megállapodással rendelkezik és 

közművelődési intézményt, közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat tart fenn vagy 
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működtet. A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló dokumentum a 

szervezet létesítő okirata, vagy cégbírósági bejegyzés és a közművelődési megállapodás. 

d) Népi kézműves alkotóház: népi kézműves (továbbiakban: kézműves) tevékenységet 

folytató alkotóházak, műhelygalériák, nyitott műhelyek, melyek a tárgyalkotó népművészet 

színterei, ahol a magyar nyelvterület hagyományos népi kultúrájának, hagyományainak 

továbbéltetése, komplex bemutatása, közvetítése, oktatása, fejlesztése folyik intézményi, 

civilszervezeti, egyéni és egyéb fenntartási formában. 

Közösségi népi kézműves alkotóház: rendelkezik felszerelt népi kézműves 

műhellyel/műhelyekkel, közösségi rendezvények lebonyolítására alkalmas térrel, kiállítótérrel, 

esetlegesen kézműves termékek forgalmazására alkalmas térrel. Szolgáltatásai között 

szerepel: képzés, oktatás, mesterségbemutatás, kiemelten kezelendő az adott megye/régió 

népi kézműves hagyományainak őrzése, játszóházi foglalkozás tartása, saját közösségi 

rendezvények lebonyolítása, kiállítások rendezése, táboroztatás, közösségek működtetése 

stb. 

Amennyiben az alkotóházat civil szervezet működteti, akkor a civil szervezetnek meg kell 

felelnie az alábbi három együttes feltételnek: a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

hatálya alá tartozik, b) egyesület vagy alapítvány, c) a „Jelentés a 2015. évben folytatott 

közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon adatot 

szolgáltatott. 

Amennyiben az alkotóház egyéb fenntartási formában működik, akkor az alkotóházi 

tevékenységet az igazolja, hogy a támogatást igénylő 2015. évben közművelődési 

tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési 

tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon. 

e) Könyvtár esetében benyújtandó igazoló dokumentum a könyvtár alapító okirata, vagy a 

fenntartó alapító okirata és a könyvtár szervezeti és működési szabályzata. Az 1997. évi CXL. 

törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzatok esetében az önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzata, amiben megjelenik a könyvtári tevékenység, emellett 

csatolandó a területileg illetékes megyei könyvtárral megkötött könyvtárellátási megállapodás. 

További feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a „Jelentés a 

könyvtárak 2015. évi tevékenységéről” elnevezésű, 1442-es számú statisztikai adatlapon 

teljesítette. 

f) A muzeális intézmények esetében igazoló dokumentumként érvényes muzeális intézményi 

működési engedélyt rendelkezésre állása szükséges, további feltétel, hogy a 2015. évi 

statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a „Muzeális intézmények 2015. évi adatai” 

elnevezésű, 1444-es számú statisztikai adatlapon teljesítette. 

g) Levéltárak az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c.) pontja szerint nyilvántartásba 

vett levéltárak. Levéltárak esetében az alapító okirat az irányadó. 

h) Előadó-művészeti szervezetek esetében a támogatás igénylésekor szükséges benyújtani a 

nyilvántartásba vételről szóló, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, 

az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és 

szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által legkésőbb 2015. december 31-ig kiállított 

határozatot. 
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Az a), b), c), d) e) és f) pontokhoz kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatási feltétel 

teljesülésének vizsgálatára a Kulturális statisztikai rendszer adatbázisa alapján kerül sor. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet 

részt. 

GFO kódok: 

312 Központi költségvetési szerv 

321 Helyi önkormányzat 

322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 

325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) 

327 Helyi önkormányzatok társulása 

328 Területfejlesztési önkormányzati társulás 

342 Köztestületi költségvetési szerv 

352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv 

371 Helyi nemzetiségi önkormányzat 

372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv 

381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv 

382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv 

529 Egyéb egyesület 

551 Bevett egyház 

552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 

555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 

559 Egyházi szervezet technikai kód 

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 
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Önállóan támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében NépmesePont létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó alábbi 

tevékenységek támogathatók: 

I. Népmesekincs feldolgozáshoz 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. 

II. Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek 

 NépmesePont foglalkozások megtartásához kapcsolódó munkaterv, tematikák 

kidolgozása 

 a népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák szervezése és 

megvalósítása: 

- Programsorozatként vagy több napos programként: 

o klubfoglalkozás, műhelyfoglalkozás 

o művészeti, alkotó (színjátszó, népmesemondó, meseíró stb.) csoport 

működtetése 

o gyermekeknek szóló kompetenciafejlesztő táborok szervezése és 

megvalósítása 

o élőszavas mesemondás 

o kulturális óra 

- Egyéb programként: 

o népmesemondó versenyek és felkészítő programok kialakítása és 

megvalósítása 

o népmesegyűjtéssel (hangzó, képi anyag) kapcsolatos versenyek, 

programok megvalósítása 

o meseírással, mesefeldolgozással, meseillusztrációval kapcsolatos 

versenyek, programok lebonyolítása 

o népmesével kapcsolatos egyéb kulturális-, és fejlesztő programok 

megvalósítása 

o 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. 

III. Szakmai megvalósítók (pedagógusok, önkéntesek és kulturális intézmények szakemberei) 

részére szervezett programok 
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 szakmai műhelyek az elméleti és gyakorlati (pl. mesemondó, közösségszervező stb.) 

szakemberek számára a témában nagy szakmai tapasztalattal rendelkező 

intézmények bevonásával 

 animátorok, önkéntesek felkészítése a NépmesePont keretében végezendő 

tevékenységek ellátására. 

IV. Kommunikációs tevékenység 

 kommunikációs kampány, rendezvények megvalósítása 

 a NépmesePont tevékenységét népszerűsítő kiadványok, disszeminációs eszközök 

előállítása. 

A szakmai elvárásokat lásd a Műszaki és szakmai elvárások pontban. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 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. 

Önerő: 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 

Előleg: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

a) 50 %-a, de 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. 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) 

bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős 

miniszter egyetértésével a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja 

megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg 

szükségességét megalapozottan indokolja. 

Az előleg igénylésének feltételei: 

- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, 

- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az 

előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű 

biztosíték(ok) rendelkezésre állását, 
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- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, 

- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést. 

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg 

kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető. 

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. 


