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A felhívás célja:
A felhívás átfogó célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése. Cél az egyházak, a nemzetiségi önkormányzatok
és a civil szervezetek által fenntartott köznevelési intézmények beruházásainak célirányos
támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális
feltételeinek megteremtése érdekében.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 32-324 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum
500 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
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Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 7§ (1) b)-e); j) szerinti intézményeket1 fenntartó:




















Bevett egyház – GFO 551
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372
Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373Közalapítvány - GFO 561
Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
Egyéb alapítvány - GFO 569
Egyesülés – GFO 591
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572
Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573
Egyéb egyesület – GFO 529

Egyházi jogi személy – GFO 551, 552, 555, 559 - csak és kizárólag 350 fő alatti tanuló
létszámú feladatellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására azon intézmény fenntartó
jogosult, melynél a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyen a férőhelyszám kihasználtsága
eléri az Alapító Okiratban rögzített létszám 85% át.
Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be támogatási kérelmet.
Egy fenntartó egy feladatellátási-helyére azonban csak egy támogatási kérelmet adhat be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. A feladatellátási helyekhez, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek:
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funkció nélküli épületek/épületrészek oktatási célnak megfelelő átalakítása
korszerűsítés
bővítés
átalakítás
rekonstrukció, modernizáció
többfunkcióssá tétel

b) általános iskola, c) gimnázium, d) szakgimnázium, e) szakközépiskola, j) kollégium
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műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
képzésre alkalmas terek kialakítása

2. A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához
nélkülözhetetlen fejlesztések



kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása
a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek
kialakítása, felújítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Integráltan oktatható fogyatékkal élő tanulók
szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés

számára

biztosítandó

speciális

2.
Az
intézmények
udvarának
(iskolaudvarának)
akadálymentes
felújítása,
balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.:
udvari játékok, eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás;
zöldterület-fejlesztés,- növelés)
3. Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához
eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése
4. Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt
segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek
(pl. iskolaudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és kommunikációs
technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet
kialakítása
5. Étterem-konyhaegység (Melegítő-, főzőkonyha, ebédlő) infrastrukturális beruházásai és
kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések.
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 az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó
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likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének 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,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani.
Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
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