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

Nagy Bettina

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő
florika.andras@edc.debrecen.hu
+36 20 396 6538

Vállalkozásfejlesztési munkatárs
nagy.bettina@edc.debrecen.hu
+36 20 231 2772

Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos
élményközpontok fejlesztése
EFOP-3.3.6-17
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 05.
naptól 2019. év május hó 02. napig van lehetőség.

A felhívás célja:
A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek olyan
természettudományos élménypedagógiai programok és rendelkezésre álljon az ezek
megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a természettudományos
tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez,
a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a
természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek
oktatási színvonalának emelése érdekében. A fejlesztés eredményeként olyan rugalmas
programcsomagokat kell létrehozni, amely lehetővé teszi a konkrét, a célcsoport által igénybe
vehető tematikus „program” időközönkénti változtatását, a szolgáltatás folyamatos
megújulását a figyelem fenntartása érdekében. A projekt eredmények hasznosulását a
köznevelési intézményekkel való szoros együttműködés és a foglalkozások tanmenetbe
illesztése biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9-45 db.
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Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100.000.000 Ft,
maximum 500.000.000 Ft.
Az egyes intézmények méretüknél fogva nem egyenlő mértékben járulnak hozzá, illetve
képesek hozzájárulni a felhívás céljaihoz. Emiatt a szervezetek között az élményközpont
befogadó képessége alapján sávosan meghatározott maximumok szerint lehet
projektjavaslatot benyújtani, az alábbiak szerint (minden csoport számára önálló, szeparált
teret kell biztosítani):
Egyszerre fogadható
Minimum összeg
Maximum összeg
csoportok száma (a 3.4.1.1
fejezet foglakoztatási
formákra vonatkozó
táblázatában foglalt
minimális
csoportméreteket
figyelembe véve)
legalább 1 csoport
100 000 000 Ft
200 000 000 Ft
legalább 3 csoport
100 000 000 Ft
300 000 000 Ft
legalább 5 csoport
100 000 000 Ft
500 000 000 Ft
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumvezetőként
olyan civil szervezetek, melyek céljai közé bizonyíthatóan beletartozik a természettudományos
ismeretterjesztés, természettudományos oktatás-képzés és amelyek a felhívás megjelenése
előtti 5 évben dokumentáltan végeztek ilyen tevékenységet.
Konzorciumi partnerek lehetnek:




olyan, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében
felsorolt felsőoktatási intézmények, melyek természettudományos profillal
rendelkeznek,
Kulturális intézmények vagy fenntartóik az alábbi megkötéssel:
o az 1997. évi CXL. tv. szerinti közművelődési intézmény, továbbá fenntartója, amely
1997. évi CXL. törvény 78. § (2) bekezdése szerint a feladat ellátása során
közművelődési intézményt biztosít,
- 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,
- 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,
- állatkertek, vadasparkok, arborétumok, botanikus kertek



Civil szervezetek, illetve közhasznú nonprofit társaságok, melyek céljai közé
bizonyíthatóan
beletartozik
a
természettudományos
ismeretterjesztés,
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természettudományos oktatás-képzés és amelyek a felhívás megjelenése előtti 5
évben dokumentáltan végeztek ilyen tevékenységet.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást
igénylők körének. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb 3 lehet (a konzorciumvezetővel
együtt).
Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója konzorciumvezetőként mindösszesen egy
támogatási kérelemben, konzorciumi partner minőségben legfeljebb 2 támogatási igénylésben
vehet részt.
GFO kódok:
312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
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
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
559 Egyházi szervezet technikai kód
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek
mindegyikének megvalósítása kötelező:

támogathatóak

önállóan,

melyek

1. Az élményközpont által fejlesztett természettudományos élménypedagógiai programok
programtervének kidolgozása;
2. A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;
3. A kifejlesztett élménypedagógiai program keretében a NAT-hoz
természettudományos multimédiás tartalmak fejlesztése és alkalmazása;
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kapcsolódó

4. A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása,
felkészítése;
5. Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló tevékenységek;
6. Programok kiajánlása, csoportok szervezése;
7. Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése
8. A programok megvalósítása az alábbi foglalkozási formákban:
a. szakkör
b. foglalkozássorozat,
c. természettudományos óra,
d. kiscsoportos foglalkozás
e. versenyek, vetélkedők,
f. műhely- és klubfoglalkozás,
g. témanap, témahét.
h. osztálykirándulás, tábor
9. A természettudományos élménypedagógiai programok megvalósításához szükséges
megfelelő helyszín és eszközök biztosítása, amely történhet a projektgazda saját vagy bérelt
infrastruktúráján, illetve a jelen felhívás 3.1.1.2 pont 1. pontjában megvalósított infrastruktúrafejlesztésen illetve eszközbeszerzésen keresztül;
10. A programokat lebonyolító oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonásával szakmai
műhelyek szervezése, beleértve a jelen felhívásban támogatott projektek képviselőivel történő
rendszeres tapasztalatcserét.
Részletes előírásokat a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatban lásd a 3.4.1.1 A
projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások / Speciális
szakmai elvárások a projektvégrehajtás során című részben.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
1. Infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés:
Az élménypedagógiai foglalkozásokhoz infrastruktúra (meglévő épület, épületrész felújítása,
átalakítása) kialakítása. Az infrastruktúra fejlesztése csak abban az esetben megvalósítható,
ha ahhoz nem szükséges építési engedély.
A projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök (lásd. 5.5. pont Elszámolható
költségek köre) beszerzése (pl. természettudományos kísérleti eszközök, modellek,
informatikai eszközök, szoftverek, multimédiás eszközök stb.). A foglalkozásokhoz szükséges
anyagok beszerzése nem értendő bele az eszközbeszerzésbe. Eszközbeszerzés abban az
esetben támogatható, amennyiben az eszközök nem állnak rendelkezésre.
Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 30 %-áig támogatható az
infrastruktúra fejlesztése és az eszközök beszerzése.
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2. Élménypedagógiai programok népszerűsítése:
A központban kialakított programokból élménycsomag tervezése, létrehozása
alkalmazása, továbbá szóróanyagok készítése a központ népszerűsítése érdekében.

és

3. A természettudományos élményközpont programjainak tematikájához illeszkedő időszakos
kiállítások, előadások, bemutatók szervezése.
4. A hasonló, természettudományos ismeretterjesztést és tanulást támogató intézmények,
szolgáltatók hálózatosodását segítő tevékenységek: közös szakmai fejlesztések,
tudásmegosztó alkalmak, közös bemutatók szervezése.
5. Az élményközpontban kialakított programokhoz, játékos bemutatókhoz kapcsolódó, az
iskolákban vagy otthoni környezetben is alkalmazható játékok kifejlesztése és a látogatók
számára elérhetővé tétele.
Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg 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 az
a) és b) pontban meghatározott százalékos mértéket megemelheti, ha a kedvezményezett
likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg szükségességét megalapozottan
indokolja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati
társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság
kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a
kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási
tervet jóváhagyta.
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