Tanoda programok támogatása (VEKOP – 7.3.2.)
Pályázók köre:





Támogatott
tevékenységek:

Egyéb egyesület (GFO 529)
Egyházi jogi személy (GFO 525, 551, 552, 555, 559)
Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 561, 562, 563, 569)
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)

Önállóan támogatható tevékenységek:
1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés.
2. Szakmai koncepció a program megvalósításáról (tanodamegvalósítási
koncepció).
3. A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása.
4. Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a
tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül
egyéni előrehaladási napló vezetésével.
5. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek,
pályaorientációs tevékenységek megvalósítása.
6. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi
programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül.
7. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés (kapcsolattartás, együttműködés a tanoda
programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel)
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
1. A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása
(tanulók toborzása)
2. Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a
tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül
egyéni előrehaladási napló vezetésével.
3. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek,
pályaorientációs tevékenységek megvalósítása.
4. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi
programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül.
5. Eszközök beszerzése (képességfejlesztő eszközök, anyagok beszerzése, laptop,
tablet, scanner, monitor, nyomtató, multifunkcionális gép projektor, asztali
számítógép, multimédiás eszköz, diktafon, egyéb projekthez szorosan
kapcsolódó beszerzések)
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Projektmenedzsment
2. Horizontális szempontok
3. Nyilvánosság biztosítása

Mérföldkövek:

1. mérföldkő: a projekt megkezdését követő 9. hónap utolsó munkanapjáig a projekt
keretében legalább 20 tanuló bevonásra került a tanodai programokba, a nyitott
tanodai programokban legalább 60 fő részt vett, legalább 2 tanodán kívüli
program megvalósításra került, valamint projekt szinten az összes elszámolható
költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújt be.

2. mérföldkő: a projekt megkezdését követő 18. hónap utolsó munkanapjáig a
nyitott tanodai programokban legalább 120 fő részt vett, legalább 4 tanodán
kívüli program megvalósításra került, valamint projekt szinten az összes
elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylést nyújt be.
Területi korlátozás:
Közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek.
Támogatás
formája:
Pályázat
benyújtásának
határideje:
Támogatás
mértéke:
Támogatás
intenzitása:
Előleg
Projekt
megvalósításának
időtartama

Vissza nem térítendő támogatás.

2016. június 30.
Minimum 25 millió Ft - Maximum 30 millió Ft.
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a
Támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a
megítélt támogatás 50 %-a lehet.
Maximum 30 hónap

