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NTP-MTDD-19 A matematikai, természettudományos és digitális kom-
petenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő 

programok támogatása 

 

 
A Felhívás célja 

Köznevelésben tanuló, tehetséges fiatalokat célzó matematikai, természettudományos, digitális kompe-

tenciák erősítését segítő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó progra-

mok megvalósításának támogatása. 

 

Támogatástartalom 

500 000 Ft – 1 500 000 Ft 

Támogatás intenzitása 

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% 

intenzitású, 100%-os mértékű támogatási 

előleg formájában.  

Támogatás jellege 

Vissza nem térítendő támogatás. 

Rendelkezésre álló forrás 

136 800 000 Ft 

Önerővel kapcsolatos információk 

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kö-

telező. 

Támogatási időszak 

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 

2019. július 1. és 2020. június 30. közé eső 

időszak, amelynek időtartama alatt a támo-

gatott program, illetve projekt megvalósul. 

Benyújtható pályázatok száma 

Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó 

egy pályázatot nyújthat be. 

Benyújtási határidő 

Az internetes pályázatok benyújtásának ha-

tárideje: 2019. szeptember 6. 23:59 óra. 

A támogatási összeg folyósítása 

A támogatás a Felhívás 6. pontja szerinti tá-

mogatási időszakban felmerült, a támogatott 

program, projekt megvalósításához kapcso-

lódó gazdasági esemény költségeihez nyúj-

tott, vissza nem térítendő pénzbeli támoga-

tás, melynek folyósítása egy összegben tör-

ténik. 

Indikátorok 

- A programban résztvevő tanulók száma 

összesen  

 ebből a tehetségígéretek száma 

 ebből a tehetségek száma  

 ebből a kiemelten tehetségesek száma 

 ebből a HH tanulók száma 

 ebből a roma tanulók száma  

 ebből a fiú tanulók száma  

 ebből az általános iskolás tanulók száma  

 ebből a középiskolás tanulók száma 

- A program megvalósításában szerepet vál-

laló pedagógusok, tehetségsegítő szakem-

berek száma  

- A program megvalósításához meghívott 

előadók, szakértők száma 

- A programba bevont önkéntesek száma 

- A programban vállalt kiegészítő tevékeny-

ségek száma 

- A tehetséggondozó program megvalósítá-

sához beszerzett tárgyi eszközök száma  

- A programhoz kapcsolódó nyilvános meg-

jelenések száma, a kötelezően előírtakon 

kívül 

Támogatást igénylők köre 

Az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 

- A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:  

 általános iskola,  

 gimnázium, 

 szakgimnázium, 

 szakközépiskola, 

 szakiskola, 

 kollégium; 

- Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közala-

pítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek 

között az oktatás/nevelés és/vagy a tehetséggondozás szerepel. (A Civil tv. szerinti Pályázónak a pályá-

zat benyújtásakor nyilatkoznia szükséges a Civil tv. 30. § szerinti beszámoló letétbe helyezéséről.); 

- 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti egyházi jogi személy. 

- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt 

országok önálló jogi személyiséggel rendelkező magyar civil szervezetei, valamint magyar tanítási 

nyelvű – magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – általános vagy középiskolái; amelyek a Támo-

gatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-

dési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. 

Tagintézmény kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával 

nyújthat be pályázatot. 

-  

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 30 órás, tanórán kívüli, matemati-

kai vagy természettudományos, vagy digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés 

központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult al-

kotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, poszter stb.) jön létre. 

A komplex tehetséggondozó program megvalósításába bevont fiatalok száma tekintetében figyelemmel 

kell lenni a csoportba bevont tehetségígéretek, tehetségek és kiemelten tehetséges tanulók speciális igé-

nyeire és arányaira. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azon pályázatok, melyek célja a 

részt vevő tanulók több tudományterületet átfogó komplex gondolkodásának gazdagítása, fejlesztése. 

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK  

További előnyt jelent, ha a pályázó a legalább 30 órás komplex tehetséggondozó programba bevont 

tanulók számára az alábbi tevékenységek közül legalább egy megvalósítását is vállalja:  

- bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó szaktábor;  

- a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 vagy 2 napos tanulmányi út; 

- a szülők, hozzátartozók bevonásával történő legalább 4 órás interaktív, élményalapú csoportos foglal-

kozás megtartása; 

- legalább 2 perces rövidfilm készítése saját tehetséggondozó programjuk bemutatásáról vagy arról, mit 

jelent ma tehetségesnek lenni. A rövidfilm készülhet bármilyen dokumentarista, fikciós vagy animációs 

megközelítéssel, eszközzel, bármely műfajban. 
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Nyilvánosság 

A Kedvezményezettnek nyilvánossá kell ten-

nie, hogy működését, a Nemzeti Tehetség 

Program támogatja. A Kedvezményezett váll-

alja, hogy a megvalósult projekt tevékenysé-

gei során, kommunikációjában, kapcsolódó 

kiadványaiban vállalja, hogy a Nemzeti Te-

hetség Program, valamint a Támogató nevét 

és hivatalos grafikai logóját megjeleníti. 

A nyilvánosság biztosításának módjai: 

 a Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt-

ről szóló, a honlapján közzétételre kerülő 

valamennyi tájékoztató, hír, fotó és videó 

esetében a Nemzeti Tehetség Program, va-

lamint a Támogató nevét és hivatalos gra-

fikai logóját közzéteszi oly módon, hogy az 

a projekt lezárását követően legalább 1 

évig elérhető legyen. Amennyiben a Ked-

vezményezett nem rendelkezik honlappal, 

úgy a program támogatásának tényét, a 

Nemzeti Tehetség Program, valamint a Tá-

mogató feltüntetésével a helyben szoká-

sos módon teszi közzé; 

 esemény megvalósítása esetén az ese-

mény hivatalos irataiban történő feltünte-

tés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), 

valamint az esemény helyszínén tájékoz-

tató felirat; 

 kiadványok, videók esetén, támogatóként 

történő feltüntetés. 

Az arculati elemek leírása és a logó elektroni-

kus elérése: http://www.emet.gov.hu/kozle-

menyek/nemzeti_tehetseg_program735/  

A Kedvezményezett vállalja, hogy a megvaló-

suló rendezvényt a rendezvény napját meg-

előzően 20 nappal bejelenti a Támogatáske-

zelő felé. 

A Kedvezményezett a megvalósítási időszak-

ban – legalább 5 napos határidővel – bármi-

kor kötelezhető a program előrehaladásával 

kapcsolatos adatszolgáltatás benyújtására. 

A Kedvezményezett a https://www.tehetseg-

kapu.hu/  portálon köteles regisztrálni. 

 

A pályázatok érvényességének vizsgálata, 

hiánypótlás 

A pályázat befogadásáról a Támogatáskezelő 

a pályázat benyújtását követő hetedik napig 

elektronikus befogadó nyilatkozatot bocsát a 

pályázó rendelkezésére vagy további érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. 

Amennyiben a Támogatáskezelő a pályázat 

formai ellenőrzése során megállapítja, hogy a 

pályázat a fenti szempontok alapján hiány-

pótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a 

Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesí-

tésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 7 na-

pos hiánypótlási határidő megjelölésével, a 

beadási határidőtől számított 15 munkana-

pon belül. 

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban 

hiánypótlásra nem kerül sor. 

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs he-

lye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvényte-

len: 

- teljesen üres csatolt dokumentum(ok) 

esetében. 

 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

- iskolai tanórához kötődő tanfolyam/kurzus, 

- fakultáció, 

- nyelvvizsgára vagy felvételire történő felkészítés, 

- versenyfelkészítés, versenyen való részvétel, 

- ECDL modulok és azok vizsgáira való felkészítés, 

- erdei iskola, 

- 4 vagy több napos tábor. 

FIGYELEM! 

- A választott kiegészítő tevékenység a 30 órás program óraszámába nem számítható be! 

- A tárgyiasult alkotás és a választott tevékenység keretében létrehozott rövidfilm nem lehet azonos. 

-  Jelen pályázati kiírás keretében külföldi szaktábor és külföldi tanulmányi út nem tervezhető. 

- A szaktábor, és a tanulmányi út része lehet üzemlátogatás, vagy felsőoktatási intézmény vagy kutató 

intézet meglátogatása vagy múzeumpedagógiai foglalkozáson történő részvétel. 

- Az EFOP-3.4.4-16 felhívás kedvezményezettjei, azon szakmai tevékenységekre, melyekre az EFOP-

3.4.4-16 keretében támogatást kaptak, jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak. 

-  Az EFOP-3.2.3-17 felhívás kedvezményezettjei, azon szakmai tevékenységekre, melyekre az EFOP-

3.2.3-17 keretében támogatást kaptak, jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak. 

Támogatható kiadástípusok 

DOLOGI KIADÁSOK 

 Adminisztráció költségei 

 PR, marketing költségek 

 Kommunikációs költségek 

 Utazás-, kiküldetés, szállítás, járműüzemeltetés költségei 

 Megbízási díj (számlás kifizetés) 

 Élelmiszer, étkezés költségei 

 Nyomdaköltségek 

 Szállás 

 Egyéb, a feladat ellátáshoz kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások, kiadások 

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 

 Megbízási díj (bruttó) 

 Megbízási díj munkáltatót terhelő járulékai 

 Reprezentációs költséget terhelő járulékok  

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 

 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök 

 200 ezer Ft feletti tárgyi eszközök 

 Immateriális javak (szellemi termékek, szoftverek) 

EGYÉB IRÁNYELVEK 

 Adminisztrációs költségre az igényelt támogatás 10%-a fordítható! 

 Személyi jellegű kifizetésekre - számlás megbízási díj, bér jellegű kifizetés (megbízási díj), munkáltatót 

terhelő járulékok együttesen - az igényelt támogatás 40%-a fordítható 

 Tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlására az igényelt támogatás 40%-a fordítható!   

A támogatás terhére nem számolható el 

 alkohol- és dohányáru; 

 gépjármű-vásárlás; 

 használteszköz vásárlás; 

 beruházási kiadások (ingatlan, gépjármű beszerzés); 

 felújítási kiadások (ingatlan, gépjármű felújítás költsége); 

 a pályázat előkészítésének költségei (tanulmányok, pályázatírás); 

 jutalom (természetbeni pénzbeli), prémium; 

 a munkavállaló részére biztosított természetbeni hozzájárulások 

 bírságok, büntetések, pótdíjak költségei; 

 egyéb pénzforgalmi költségek (amennyiben befogadó szervezet került megadásra elszámolható); 

 folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek; 

 önkéntes foglalkoztatott költségei; 

 tanulmányi vagy szociális ösztöndíj; 

 civil szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak. 

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza.  

 

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program735/
http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program735/
https://www.tehetsegkapu.hu/
https://www.tehetsegkapu.hu/

