Módosult az „Informális és nem formális tanulási lehetőségek
kialakítása a köznevelési intézményekben” című felhívás

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében
megjelent „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben”
című (EFOP-3.3.7-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
1. Módosult a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete
Eredeti szöveg:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4.000.000.000
forint.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 53-160 db
Módosult szöveg
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3.945.151.387
forint.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 52-157 db.
2. Módosult a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete
Új szöveg:
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban
minden esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

3. Módosult a felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete
Eredeti szöveg:
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Módosult szöveg
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Eredeti szöveg:

Képzésben, átképzésben részt vevő pedagógusok száma:
Azon pedagógusok száma, akik újonnan oktatásban (LLL, formális oktatás) vagy képzésben
(munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt.

Informális és nem formális képzésben részt vevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma:
Azon 7 és 24 éves kor közötti személyek száma, akik informális és nem formális képzésben részt
vettek.
Nem formális tanulás minden olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő hosszabb vagy
rövidebb idejű oktatási-tanulási forma, mely a formális nevelést-oktatást végző intézményeken kívül
valósul meg (akár az egyén igényei és kezdeményezése alapján). Az informális tanulás a mindennapi
élet természetes velejárója, olyan folyamat, melynek következtében pozitívan változik a személyiség,
kialakulnak (átalakulnak) egyéni attitűdök, értékek, képességek (például a részvétel kulturális
fesztiválon, kiállítás vagy színházi előadás megtekintése, kreatív technikák megismerése). Az iskola
falain belüli és azon kívüli, nem tanórai tudásgyarapító foglalkozások is e körbe tartoznak. Jelen
felhívás keretében a fejlesztéssel érintett feladat-ellátási helyek teljes tanulói létszámának 70%-át
szükséges bevonni, de legalább 200 főt.
Kidolgozott új képzési módszertanok száma:
A projekt keretében, a kifejlesztett tematikus keretrendszerhez kapcsolódó, újonnan kidolgozott
képzési módszertanok száma.
Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma:
A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, melyek az adott program keretében
kidolgozott módszertani fejlesztést alkalmazzák az intézmény oktatási-nevelési munkája során
és/vagy beépül a pedagógiai programjukba.
Módosult szöveg:

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:
Képzésben, átképzésben részt vevő pedagógusok száma:
Azon pedagógusok száma, akik a program keretében formális oktatásban vagy képzésben,
továbbképzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt.
Igazolás módja: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló
dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló dokumentum (pl.
oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani.
Számítás módja: A támogatott képzési, átképzési és továbbképzési programokban részt vevő
pedagógusok száma összesítve.
Informális és nem formális képzésben részt vevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma:
Azon 7 és 24 éves kor közötti személyek száma, akik informális és nem formális képzésben részt
vettek.
Nem formális tanulás minden olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő hosszabb vagy
rövidebb idejű oktatási-tanulási forma, mely a formális nevelést-oktatást végző intézményeken kívül
valósul meg (akár az egyén igényei és kezdeményezése alapján). Az informális tanulás a mindennapi
élet természetes velejárója, olyan folyamat, melynek következtében pozitívan változik a személyiség,
kialakulnak (átalakulnak) egyéni attitűdök, értékek, képességek (például a részvétel kulturális
fesztiválon, kiállítás vagy színházi előadás megtekintése, kreatív technikák megismerése). A nevelésioktatási intézmény falain belüli és azon kívüli, nem tanórai tudásgyarapító foglalkozások is e körbe
tartoznak.

Jelen felhívás keretében a résztvevők számának el kell érnie a fejlesztéssel érintett feladat-ellátási
helyek teljes tanulói létszámának 70%-át, de legalább 200 főt.
Igazolás módja: A résztvevő személyeket a pályázó szervezet az adott programon való részvételt
igazoló dokumentum (pl. jelenléti ív) alapján tudja alátámasztani.
Számítás módja: A résztvevő betöltött életkora a projektbe való belépés évében számítandó.
Egy személy annyiszor számít bele az indikátor értékébe, ahány tematikus tevékenységben részt vett

Kidolgozott új képzési módszertanok száma:
Az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések keretében kidolgozott képzési fejlesztések száma összesítve.
Igazolás módja: Együttműködési megállapodások a programba bevont intézményekkel, valamint
minősítő tanúsítványok, továbbá a kifejlesztett módszertan leírását tartalmazó dokumentáció.
Számítás módja: A kidolgozott képzési fejlesztések száma összesítve.
Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma:
A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, amelyek az adott program céljainak
megvalósításához illeszkedő új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési
munkája során.
Igazolás módja: Az új módszertan beépítését tartalmazó pedagógiai program és/vagy helyi tanterv.
Számítás módja: A beavatkozás által érintett azon köznevelési intézmények, amelyek az adott
program céljainak megvalósításához illeszkedő új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény
oktatási-nevelési munkája során.
4. Módosult a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete
Új szöveg:
5. Amennyiben a támogatást igénylő a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1.
mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézmény a szakmai vezető, az
alporjektvezető, valamint a további szakmai megvalósítók bérének tervezésénél a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető – a projektben végzett tevékenység jellegének
megfelelő – kereseti adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett azzal, hogy a 30%-ot
meghaladó eltérést indokolni szükséges, azzal, hogy az intézmény alkalmazottjának az európai
uniós projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetménye, illetve az európai uniós
projektben való részvételre tekintettel megállapított havi illetmény-, keresetkiegészítésének az
összege együttesen nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset
tízszeresét. Amennyiben a kereseti adatok meghatározására a FEOR kód szerint nincs
lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak való megfelelőséget legalább három, egymástól
független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlattal
kell alátámasztania.

Eredeti szöveg:

A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő
munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot
elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el
személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér
elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak.
Módosult szöveg:
A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő
munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot
elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el
személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér
elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak,
amennyiben a célfeladat, túlszolgálat időbelisége meghatározható és ezáltal viszonyítható a 40 órás
foglalkoztatásra meghatározott bérmaximum összegéhez, egyébként a következő bekezdésben
foglaltak az irányadók.

