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NTP-TFJ-19 A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó ha-

zai programok támogatása 

 

 
A Felhívás célja 

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó eszközök beszerzésének támogatása. 

Támogatástartalom 

500 000 Ft – 2 000 000 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 

70 000 000 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 támogatott prog-

ram, 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 vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 

folyósítása egy összegben történik. 

Indikátorok 

- A tehetséggondozó program(ok) megvaló-

sításához beszerzett tárgyi eszközök száma  

 ebből logikai-matematikai tehetségterü-

letet érintő eszközök 

 ebből természeti tehetségterületet érintő 

eszközök 

 ebből nyelvészeti tehetségterületet 

érintő eszközök 

 ebből testi-kinesztetikus tehetségterüle-

tet érintő eszközök 

 ebből térbeli-vizuális tehetségterületet 

érintő eszközök 

 ebből zenei tehetségterületet érintő esz-

közök 

 ebből interperszonális tehetségterületet 

érintő eszközök 

 ebből intraperszonális tehetségterületet 

érintő eszközök 

- A beszerzett tárgyi eszközöket használó ta-

nulók száma 

 ebből 7-10 évesek száma  

 ebből 11-14 évesek száma 

 ebből 15-18 évesek száma  

 ebből 19-22 évesek 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, 

 alapfokú művészeti iskola, 

 kollégium; 

amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. 

Pályázatot kizárólag csak székhelyintézmény nyújthat be, tagintézmény önállóan nem pályázhat. A 

Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmény a Szakképzési Centrum kötelezettségvállalásával abban az 

esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a tagintézmény önálló ügyvitellel rendelkező feladat-ellátási 

hely. Önálló ügyvitellel nem rendelkező feladat-ellátási hely pályázat benyújtására nem jogosult. 

Azon intézmények részére, akik Minősített Tehetséggondozó Műhely címmel rendelkeznek, illetve 

a 2018. évi NTP-TFJ-18 kategóriában támogatást nyertek, jelen pályázat keretében támogatás nem 

nyújtható! 

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Köznevelési intézményekben megvalósuló, tanórán kívüli tehetséggondozó munkát (érdeklődésfelkeltő, 

szemléletformáló) és a tanulók képességkibontakoztatását segítő tárgyi eszközfejlesztés (így pl. táblajáté-

kok, logikai, szellemi társasjátékok, kártyák, mérőeszköz, makett, modell, stb.) támogatása különböző te-

hetségterületeken, a szakmai szempontokon alapuló megalapozottabb, kiegyensúlyozottabb fejlesztés ér-

dekében. 

 

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK  

Jelen felhívás vonatkozásában nem releváns. 

 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

- sakkpalota program oktatási csomagjai, eszközei; 

- számítástechnikai (számítógép, laptop, notebook, nyomtató, kivéve 3D nyomtató), és telekommuniká-

ciós eszközök, szoftverek (mobiltelefon, tablet) beszerzésére; 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint nem tárgyi eszköznek minősülő anyagok, fogyóeszkö-

zök, félkész-, késztermékek, áruk, alkatrészek, göngyölegek stb. beszerzése; 

- tantárgyi fejlesztéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése; 

- alaptevékenységhez, működéshez szükséges eszközök beszerzése; 

- olyan eszközök beszerzése, mely üzemeltetéséhez a helyiség átalakítása szükséges; 

- ruhaneműk, lábbelik, jelmeznek minősülő ruházat; 

- sporteszközök beszerzése. 
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Nyilvánosság 

A Kedvezményezettnek nyilvánossá kell ten-

nie, hogy működését, a Nemzeti Tehetség 

Program támogatja. A Kedvezményezett vál-

lalja, 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 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. 

 

Támogatható kiadástípusok 

 

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 

 200 ezer forint alatti tárgyi eszközök:  

Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításához közvetetten és közvetlenül kapcso-

lódó nevesített tárgyi eszköz beszerzésének költségét. Tárgyi eszköznek az minősül, amely minimum 1 

éven túl szolgálja a szervezet tevékenységét, értékét és fizikai állagát megőrzi, leltárba veszik. Például: - 

táblajátékok, - logikai-szellemi társasjátékok, - kártyák, - mérőeszköz, - makett, - modell stb.  

 200 ezer forint feletti tárgyi eszközök:  

Ezen az alsoron lehet tervezni a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcso-

lódó nevesített, 200 ezer Ft feletti egyedi értékű tárgyi eszköz beszerzésének költségét. 

 

EGYÉB IRÁNYELVEK 

A pályázatban csak a támogatási időszakban felmerült, a program, projekt megvalósításához kapcso-

lódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számvi-

teli bizonylatok összegei számolhatóak el, azaz a számviteli bizonylatokon feltüntetett költségeknek 

minden esetben a támogatási időszakhoz, a projekt megvalósításához kell kapcsolódniuk, és a számvi-

teli bizonylatok pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszakon belül meg kell történ-

nie. 

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 (pl.: a munkába járás költségtérítése); 

 késedelmi pótlék, kötbér; 

 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. (Amennyiben a nyer-

tes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.) 

A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási 

jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. 

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

