PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ
EFOP-4.1.6-16
A köznevelés támogató szerepének erősítése
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázat célja

Támogatást igénylők köre

Támogatásban nem
részesíthetők köre
Projekt területi korlátozása
Rendelkezésre álló forrás
Támogatás formája,
mértéke, összege
Előleg igénylése

EFOP-4.1.6-16
Jelen felhívás konkrét célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó
intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztése.
A fentieken túl a felhívás célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása a minőségi nevelés-oktatás
feltételeinek megteremtése érdekében.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Állami és nem állami intézményfenntartók:
Központi költségvetési szerv - GFO 312
Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
Egyéb egyesület – GFO 529
Bevett egyház – GFO 551
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559 20
Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
Egyéb alapítvány - GFO 569
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572
A fejlesztéssel érintett
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény esetében a projekt
kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását
végző intézményegység,
az EGYMI esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek,
tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység és a pedagógiai szakszolgálati
feladatokat ellátó intézményegység,
pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében a projekt kizárólag pedagógiai szakszolgálati
tevékenységet ellátó intézményegység
fejlesztésére terjedhet ki.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség
Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói
Tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-56
db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500
millió.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
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Önerő
Projekt futamideje
Mérföldkövek
Támogatási kérelem
beadási határideje

Nem támogatható
tevékenységek
Támogatható
tevékenységek

b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie
Legfeljebb 48 hónap
A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 5
mérföldkő tervezhető
2017. június 14-étől 2019. június 14.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
2017. június 14. – 2017. augusztus 14.
2017. augusztus 21. – 2017. október 20.
2017. október 27. – 2017. december 27.
2018. január 3. – 2018. március 4.
2018. március 12. – 2019. június 14.
A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően
más tevékenység nem támogatható
Önállóan támogatható tevékenységek – 1.sz. részcél
A feladatellátási helyek fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek közül az alábbiak
valósíthatók meg:
funkció nélküli épületek/épületrészek nevelési-oktatási célnak megfelelő átalakítása
korszerűsítés
bővítés
átalakítás
rekonstrukció, modernizáció
többfunkcióssá tétel
műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek kialakítása
új épületek, épületrészek létrehozása
Önállóan nem támogatható tevékenységek – 2.sz. részcél
A feladatellátási helyek fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek közül az alábbiak
valósíthatók meg:
funkció nélküli épületek/épületrészek pedagógiai szakszolgálati célnak megfelelő átalakítása
korszerűsítés
bővítés
átalakítás
rekonstrukció, modernizáció
többfunkcióssá tétel
műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek kialakítása
új épületek, épületrészek létrehozása
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
Projekt előkészítés, szakmai megvalósítás, projektmenedzsment, horizontális szempontok
megvalósítása, tájékoztatás, nyilvánosság, könyvvizsgálat
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
Projekt előkészítés
Szakmai megvalósítás: Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes
felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés
folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés,
kerítésépítés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés)
Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök,
berendezési tárgyak és bútorok beszerzése
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Elszámolható költségek

Nem elszámolható
költségek

Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő
helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl.
játszóudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és kommunikációs
technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet
kialakítása
Étkező-konyhaegység (melegítő-, főzőkonyha, ebédlő)infrastrukturális beruházásai és
kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések.
1. Projektelőkészítés költségei: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
költsége, egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség, közbeszerzés költsége
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek: terület-előkészítési költség, építéshez
kapcsolódó költség, eszközbeszerzés költségei, immateriális javak beszerzésének költsége
3. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége, műszaki jellegű szolg. költségei, egyéb műszaki jellegű szolgáltatások
költségei, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, projektszintű könyvvizsgálat
költsége, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj, egyéb szolgáltatási költségek
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
útiköltség, kiküldetési költség
5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó anyagköltség
6.
Projektmenedzsment költség: Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása,
projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség, projektmenedzsmenthez
igénybevett szakértői szolgáltatás díja, egyéb projektmenedzsment költség
7. Általános (rezsi) költség: egyéb általános rezsi költség
8. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFÁ-t)
9. Tartalék: A tartalék értéke az összes elszámolható költség legfeljebb 5 %-a lehet.
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül
mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban

A projekt műszaki-szakmai
tartalmával kapcsolatos
elvárások

Új építéssel/ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító fejlesztés az alábbi
feltételekkel támogatható:
nem kerül sor új intézmény létesítésére (alapítására) és
a támogatást igénylő nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges méretű, színvonalú és
funkciójában megfelelő, saját tulajdonú, bérelt, vagy egyéb jogcímen használt épülettel.
csak meglévő ingatlan területén kerülhet sor új épület, illetve épületrész létrehozására

Pályázati dokumentáció

Részletes információk a pályázatról
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