EFOP-3.3.4-17 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban

Támogatástartalom
30-80 M Ft (az igénybe vehető min- és max.
összegek,
a
megvalósított
programok,
száma/12 hónap alapján sávosan változik)
Támogatás intenzitása
100 %
Támogatás jellege
Vissza nem térítendő

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 Felhívás célcsoportja

Rendelkezésre álló forrás



1,19 Mrd Ft


Támogatást igénylők köre: 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 lakosságszámmal 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) biztosító önkormányzat
f) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik
g) közlevéltárként vagy magánlevéltárként
bejegyzett levéltárak
h) az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági
és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti
szervezetek.
GFO– 312: Központi költségvetési szerv
GFO- 321: Helyi önkormányzat
GFO- 322 Helyi önkormányzati költségvetési
szerv
GFO- 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)

alap- és középfokú oktatásban részt vevők, végzettség nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett gyermekek, korai iskolaelhagyók
óvodások

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
1.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

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:
o
Programsorozatként vagy több napos programként: klubfoglalkozás, műhelyfoglalkozás; művészeti, alkotó (színjátszó, népmesemondó, meseíró stb.) csoport működtetése; gyermekeknek szóló kompetenciafejlesztő táborok szervezése és megvalósítása; élőszavas mesemondás; kulturális óra
o
Egyéb programként: népmesemondó versenyek és felkészítő programok kialakítása és megvalósítása

népmesegyűjtéssel (hangzó, képi anyag) kapcsolatos versenyek, programok megvalósítása

meseírással, mesefeldolgozással, meseillusztrációval kapcsolatos versenyek, programok lebonyolítása

népmesével kapcsolatos egyéb kulturális-, és fejlesztő programok megvalósítása

a népmeseismeret és mesemondás népszerűsítése családi program keretében

GFO- 327 Helyi önkormányzatok társulása
GFO- 328 Területfejlesztési önkormányzati
társulás
GFO- 342 Köztestületi költségvetési szerv
GFO– 352: Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
GFO– 371: Helyi nemzetiségi önkormányzat
GFO– 372: Helyi nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv
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Konzorcium: nem lehetséges

Beadási határidők

Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen 1 támogatási kérelemben vehet részt

Beadási határnapok 1: 2017. 03.27. – 2017.05.03.

A NépmesePontnak helyet adó kulturális intézmény/közösségi
színtér/tagintézmény/telephely elhelyezkedése alapján megyénként legfeljebb 3, településenként legfeljebb 1 támogatási kérelem támogatható úgy, hogy a beérkezett-, és a támogathatósági feltételeknek maradéktalanul megfelelt kérelmek közül a legmagasabb pontszámmal rendelkezők kerülnek
kiválasztásra.

Beadási határnapok 3: 2017.08.07. – 2017.12.31.

Beadási határnapok 2: 2017.05.10. – 2017.07.31.
Beadási határnapok 4: 2018.01.07. – 2018.06.15.
Beadási határnapok 5: 2018.06.22. – 2019.03.27.



GFO- 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe
tartozó szerv
GFO– 529: Egyéb egyesület
GFO– 551: Bevett egyház
GFO– 552: Elsődlegesen közfeladatot ellátó
belső egyházi jogi személy

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

GFO– 555: Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy



GFO– 559: Egyházi szervezet technikai kód



GFO– 561: Közalapítvány
GFO– 562: Közalapítvány önálló intézménye

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

GFO– 563: Egyéb alapítvány önálló intézm.




GFO– 569: Egyéb alapítvány
GFO– 572: KKv-nak nem minősülő nonprofit
korlátolt felelősségű társaság
GFO- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó segédanyagok
o
a magyar népmesekinccsel és a NépmesePonttal kapcsolatos digitális tartalmak elkészítése és internetes közzététele
o
szakmai és szemléletformálási célokat szolgáló kiadványok megjelentetése

kommunikációs kampány, rendezvények megvalósítása
a NépmesePont tevékenységét népszerűsítő kiadványok, disszeminációs eszközök előállítása

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.
1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
Legalább egy NépmesePont létrehozása és működtetése kötelező a fent felsorolt tevékenységek
közül minimálisan a kékkel jelölt tevékenységek.

Indikátorok
1. Informális és nem formális képzésben
résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves
korúak) száma 500 fő

Számszerűsített szakmai elvárások
1. Kialakított NépmesePontok 1 db
2. Megvalósított informális és nem formális
tanulási programok minimum 30 db
(min. 10 db/12 hónap)
3. Hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók, gyerekek bevonása 5 %
4. NépmesePont kiadvány 1 db

A tevékenységek közül 12 havonta legalább 5 féle, összesen 10 db informális/nem formális tanulási forma szervezése és megvalósítása kötelező.
1.2. Választható, önállóan támogatható tevékenységek:
A kötelezően megvalósítandó tevékenységeken kívül a felsorolt önállóan támogatható tevékenységek
bármelyike.
2. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
I. Projekt előkészítés





Szakmai terv elkészítése
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése
Közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása
Együttműködési megállapodás kötése nevelési-oktatási intézményekkel

II. Projektmenedzsment
IV. Horizontális követelmények
V. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A NépmesePont kialakításához elengedhetetlen felújítási munkák és felszereléséhez, valamint a
programokhoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök (lásd. Felhívás
5.5. pont Elszámolható költségek köre) beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 25 %-áig. (A programokhoz szükséges anyagköltségek nem
értendők bele.)
Épület-energetikai korszerűsítés, valamint energia hatékonyságot fokozó beruházás, felújítás nem támogatott.
A projekt megkezdése: A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti. A projekt megvalósítását legkésőbb a támogatási szerződés
hatályba lépését követően két hónapon belül meg kell kezdeni.
A projekt végrehajtása: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba
lépését követően 36 hónap áll rendelkezésre. (kötelező 36 hónapra tervezni!)
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Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási
előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a)

b)

50 %-a, de a civil szervezet, egyházi
jogi személy, nonprofit gazdasági
társaság kedvezményezett esetén
legfeljebb egymilliárd forint,

Egyéb műszaki és szakmai elvárások
Az alábbi pontok részletes kifejtése a Felhívás 3.4.1.1. pontjában található.





Együttműködési megállapodással kapcsolatos elvárások
Szakmai terv elkészítése (15-30 oldal)
NépmesePont szakmai-műszaki előírásai (kialakítás, tárgyi és technikai feltételek, személyi
feltételek)
Programsorozatként vagy több napos programként megvalósuló informális és nem formális
képzésekre vonatkozó kötelező szakmai tartalmak
A programok megvalósítása során a következőkből minimum egy elvárás teljesítendő

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

Csak olyan támogatási kérelem részesülhet támogatásban, mely új tevékenység, szolgáltatás kialakítását vagy a meglévő tevékenységek tartalmi-, módszertani megújítását, eredményességének, hatékonyságának növelését szolgálja.

ca) 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
cb) megítélt támogatásának öszszege nem éri el az ötszázmillió
forintot.

Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
Projektmenedzser

a projekt teljes időtartama alatt 1 fő projektmenedzser alkalmazása

munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében

a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 10 órát.

1 éves projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik.



Pénzügyi vezető

a projekt teljes időtartama alatt 1 fő pénzügyi vezetőt alkalmazása

munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében

a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 10 órát

szakirányú pénzügyi végzettséggel és 2 éves pénzügyi területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja, amenynyiben az előírt feltételeknek megfelel.

Szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárások

a projekt teljes időtartama alatt 1 fő szakmai vezető alkalmazása

munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében

a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát.

felsőfokú szakirányú vagy pedagógus végzettséggel és összesen 3 év releváns, végzettségének
megfelelő szakirányú szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
A szakmai vezető a fejlesztést megvalósító intézmény alkalmazásában is állhat.

Fenntartási kötelezettség:
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig vállalja a projekt keretében
létrehozott NépmesePont elérhetőségének folyamatos biztosítását, s ennek keretében évente legalább három, a projektben kifejlesztett informális és nem-formális tanulási forma megvalósítását (nem lehet egyszeri rendezvény).
A vállalások teljesítéséről a fizikai befejezést követően 12 havonta szükséges beszámolót benyújtani az
Irányító Hatóság számára.
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