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Határtalanul! program pályázati felhívás „Együttműködés középisko-

lák között” HAT-20-02 

 

  
A Felhívás célja és tárgya 

Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar 

tannyelvű vagy magyar tagozattal, illetve osztállyal rendelkező középiskoláiban tanuló diákok 

közösségi együttműködésének támogatása. Az együttműködés egy vagy több - tanulmányi ki-

rándulások keretében történő - közös program magvalósítására irányul. A közös programon a 

magyar oktatási intézmény és a külföldi oktatási intézmény tanulói közösen vesznek részt. 

 

Támogatástartalom 

400.000 – 7.000.000 Ft 

A támogatás maximálisan elnyerhető 

összege függ a tanulmányi kiránduláso-

kon részt vevő tanulók és kísérők szám-

ától, illetve a tanulmányi kirándulások 

során megtenni tervezett távolság 

nagyságától. A támogatás maximális 

összege az alábbi képlet alapján kerül 

megállapításra: 

támogatás maximálisan igényelhető 

összege = utazók száma x napok 

száma x 12.000 Ft + távolság (km) x 

450 Ft 

Támogatás intenzitása 

100% 

Támogatás jellege 

Vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás rendelkezésre bocsátása 

utólagos elszámolás mellett, támoga-

tási előleg formájában, egy összegben 

történik. 

Rendelkezésre álló forrás 

1.250.000.000 Ft 

Támogatást igénylők köre 

Pályázatot nyújthat be 

 állami fenntartású köznevelési intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési 

centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter a programot szervező 

köznevelési intézmény megjelölésével, 

 a nem állami fenntartású köznevelési intézmény. 

Önrész 

A pályázathoz saját forrás biztosítása 

nem szükséges. 

Megvalósítási időszak:  

2020. augusztus 15. – 2021. augusztus 

31. 

 

A pályázat benyújtásának kezdő idő-

pontja:  

2020. február 11. 

 

Benyújtási határidő:  

2020. április 30. 14:00 óra 

 

Elszámolási határidő: 

A támogatás felhasználásáról a kedvez-

ményezett köteles számot adni szakmai 

beszámoló és pénzügyi elszámolás (be-

számoló) keretében. A beszámoló be-

nyújtásának határideje: 2021. szept-

ember 30. 

A pályázat tartalmi követelményei 

A tanulmányi kirándulás jelen pályázat keretében történő lebonyolítására a következő három 

szakaszban kerül sor: 

 előkészítő szakasz, 

 tanulmányi kirándulás és 

 értékelő és közzétételi szakasz. 

Az előkészítő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, az első 

tanulmányi kirándulást megelőzően Magyarországon a tanulmányi kiránduláson részt vevő ta-

nulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez.  

A tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább két programelemet meg-

valósítania. Egy programelemnek minősülnek az alábbiakban meghatározott feltételeknek 

megfelelő tevékenységek, amelyek elősegítik a magyarországi és külhoni magyar tanulók kap-

csolatának kialakulását és erősítését: 

 a magyarországi és külhoni tanulók együttes részvételével valósulnak meg, 

 közvetlenül kapcsolódnak az együttműködésben részt vevő magyarországi tanulók tanul-

mányaihoz, 

 kulturális jellegűek. 

A pályázati kiírás keretében legalább két éjszakás tanulmányi kirándulás támogatható. 

Az értékelő szakasz a második tanulmányi kirándulást követően, Magyarországon kerül lebo-

nyolításra. Az értékelő szakasz célja a történtek áttekintése, a tanulságok levonása, az eredmé-

nyek megfogalmazása, a külhoni magyarsághoz és a külföldi oktatási intézmény tanulóihoz 

kapcsolódó ismeretek, a tanulmányi kirándulás során szerzett tapasztalatok rendszerezése és 

iskolai keretek között történő megjelenítése. Az értékelő szakasz kötelező tevékenységeként a 

magyarországi oktatási intézmény vállalja, hogy a második tanulmányi kirándulás záró napját 

követően a tanulmányi kirándulásokon részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határta-

lanul! értékelő órát szervez, amelynek moderátorát a kísérőtanárok közül az oktatási intéz-

mény választja ki. 
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A projekt keretében történő kiadások 

Egy pályázat keretében  

 a magyar oktatási intézmény legkevesebb 10 tanulójának és kísérőtanárainak egyszeri, azonos helyen és azonos időpontban, 

ugyanazon együttműködés keretében megvalósuló, határon túli területre irányuló tanulmányi kirándulása, valamint  

 a külföldi oktatási intézmény legkevesebb 6 tanulójának és kísérőtanárainak egyszeri, azonos helyen és azonos időpontban, ugyan-

azon együttműködés keretében megvalósuló, Magyarországra irányuló tanulmányi kirándulása támogatható. 

A tanulmányi kirándulások lebonyolítása két helyszínen történik: Magyarországon és a külföldi oktatási intézmény székhelyének meg-

felelő országban. A találkozás helyszíneinek sorrendjét a két oktatási intézmény közösen választja meg.  

A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy a magyar oktatási intézmény és a külföldi oktatási intézmény részéről az együttműkö-

désben részt vevő tanulók száma és életkora azonos legyen, továbbá, hogy az együttműködésben a magyar oktatási intézmény és a 

külföldi oktatási intézmény részéről mindkét találkozáson ugyanazon tanulók vegyenek részt. 

Elszámolható kiadások 

 utazási költség, 

 szállásköltség, 

 étkezési költség, 

 útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén), 

 baleset- és felelősségbiztosítás költsége, 

 személyi juttatás költsége és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói terhek, 

 programhoz kapcsolódó költség (belépőjegyek, idegenvezetői díj, táncház költsége stb.). 

Minden 10 tanuló után legfeljebb egy kísérőtanár költségei számolhatók el, beleértve a személyi költségeket is. Sajátos nevelési igényű 

tanulók részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, ha ennek szükségességét a pályázó megfelelő indokolással a pályázat-

ban alátámasztja. 

Nem elszámolható kiadások 

 sítábor és tengerparti nyaralás költsége, 

 semmilyen, a felhívásban szereplő támogatás terhére elszámolható költségektől eltérő költség, továbbá minden olyan költség, 

amely nem az utazó diákokra és felnőtt kísérőkre vonatkozik, kivételt képez saját autóbusz esetén a sofőr költsége; 

 utazási irodán keresztül történő lebonyolítás esetén a projektvezető tiszteletdíja, 

 kísérőtanár számára útlevél kiállításának költsége, 

 gyógyszerek beszerzésének költsége, 

 élelmiszer költséghez kapcsolódóan alkohol tartalmú ital költsége. 

A pályázat elbírálásának szempontjai 

Tartalmi értékelés szempontjai: 

 Hátrányos helyzetű települések: az oktatási intézmény székhelye a Ktbr. 2. melléklete szerint kedvezményezett település. 

 Egy tantárgyhoz kapcsolódó választott tematikus utat tervez. 

 Nemzeti önazonosságtudat megőrzésében és erősítésében kiemelt jelentőséggel bíró, határon túli történelmi vagy kulturális hely-

szín meglátogatása. 

 Az oktatási intézmény témanapot szervez a nemzeti összetartozás témájában, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján. 

 A pályázó vállalja, hogy az együttműködés során tárgyi vagy szellemi közös terméket hoz létre. 

 A tanulmányi kirándulás során eltöltött vendégéjszakák száma. (maximum 4 pont) 

 


