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A köznevelés támogató szerepének erősítése
EFOP-4.1.6-16
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 14-étől
2019. június 14. napjáig van lehetőség.

A felhívás célja:
A minőségi pedagógiai szakszolgálatokhoz való hozzáférés, a szakszolgálatok által nyújtott
szolgáltatások, mint például a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai
ellátás, avagy a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, korai fejlesztés, a nevelésioktatási folyamat során felmerülő számos problémára megoldást nyújthat, intenzív
fejlesztésekkel és tanácsadással az érintett gyermekek, tanulók vonatkozásában fontos
szerepet játszik a köznevelési sikerességben, problémamentes előrehaladásban. Ezen
túlmenően - segítő funkcióival - számos olyan rizikótényezőt tud kiiktatni, amely végül
végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz is vezethet.
Az EFOP-ban meghatározott egyedi célkitűzésekhez illeszkedve a jelen felhívás az inkluzív,
méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelésioktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez járul hozzá.
Jelen felhívás konkrét célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó
intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztése.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-56 db.
1

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.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Állami és nem állami intézményfenntartók:
Központi költségvetési szerv - GFO 312
Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
Egyéb egyesület – GFO 529
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
Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
Egyéb alapítvány - GFO 569
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572
A fejlesztés az Nkt.7. §-ban meghatározott alábbi köznevelési intézményeket érintheti: i)
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, k) pedagógiai
szakszolgálati intézmény, továbbá az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti f) egységes
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI).
A fejlesztéssel érintett






gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény esetében a
projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő
nevelés-oktatását végző intézményegység,
az EGYMI esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos
gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység és a
pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegység,
pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében a projekt kizárólag pedagógiai
szakszolgálati tevékenységet ellátó intézményegység

fejlesztésére terjedhet ki.
Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási
kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
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Kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik az EFOP-3.1.616 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című felhívás keretében hatályos
támogatási szerződéssel rendelkeznek ugyanarra a feladatellátási hely fejlesztésére, mint
jelen felhívásban benyújtott támogatási igényben.
Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A felhívás indokoltsága és célja pontban meghatározott 1. számú részcél vonatkozásában a
feladatellátási helyek fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek közül az alábbiak
valósíthatók meg:










funkció nélküli épületek/épületrészek nevelési-oktatási célnak megfelelő átalakítása
korszerűsítés
bővítés
átalakítás
rekonstrukció, modernizáció
többfunkcióssá tétel
műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek kialakítása
új épületek, épületrészek létrehozása.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
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 természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, 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.
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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
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.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg
kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
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