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Meghívás  

Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására III. a 

„Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 

azonosítószámú kiemelt projekt keretében  

 

 

 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a „Tehetségek Magyarországa” 

című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében meghívja 

a konvergencia régiókban működő, a köznevelési korosztályú gyermekek/tanulók 

tehetséggondozását végző tehetségpontokat, tehetségsegítő tanácsokat csoportos 

tehetségsegítő programok megvalósítására 
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1. A támogatás célja 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-

00001 azonosítószámú kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt, Program) keretében, tehetségsegítő 

programok megvalósítása, a meghívott intézményekben és szervezetekben tanuló, azokat látogató gyerekek 

és tanulók tehetségfejlesztésének ösztönzése és támogatása, valamint a tehetségsegítéssel összefüggő témájú 

műhelybeszélgetések támogatása pedagógusok, pszichológusok, szülők és más szakemberek részére. 

2. Rendelkezésre álló forrás 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-

3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt (http://tehetseg.hu/tehetsegek-magyarorszaga).  

3. A Pályázók köre 

A Matehetsz a meghívásos csoportos tehetségsegítő programokba azokat a konvergencia régiókban működő, 

a köznevelési korosztályú gyermekek/tanulók (5-19 éves korosztály) tehetséggondozását, fejlesztését végző 

tehetségpontokat, tehetségsegítő tanácsokat hívja meg, akik részt vettek a Matehetsz szervezésében 2018. 

decemberében és 2019. januárjában lezajlott, a Nemzeti Tehetség Program együttműködését erősítő 

Tehetséghálózati műhelybeszélgetéseken. A regisztrált, akkreditált vagy akkreditált kiváló tehetségpontok, 

valamint a tehetségsegítő tanácsok (azaz minden pályázó) ez alkalommal egy-egy pályázatot nyújthatnak be. 
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4. A pályázat keretében vállalandó tevékenységek 

A meghívásos pályázat keretében megvalósítható programok, az 5-ös pontban leírt szabályoknak 

megfelelően: 

A. Gazdagító programpárok támogatása 

Gazdagító programpár támogatása minimum 12+6 órában minimum 15 fő tanuló részére.  

A programpárok célja a 2018/19-es tanév szorgalmi időszakában a napi tanórán kívüli foglalkozások (pl. 

műhelyfoglalkozások, szakkörök, önképzőkörök, kiscsoportos mentorálás) további, szabadidőben 

megszervezendő intenzív (tömbösített) alkalmakkal való összekötése. Ezen programelemek (tanórán kívüliek, 

valamint szabadidőben zajlók) gazdagító programpárokat alkotnak, tartalmilag egymásra épülnek, és így 

nyújtanak lehetőséget a tehetséges gyerekek, tanulók számára impulzusok szerzésére, érdeklődésük 

felkeltésére, érdeklődési körük kiszélesítésére, tehetségük fejlesztésére.  

A Gazdagító programpárok kötelezően megvalósítandó elemei az aktuális köznevelési törvényben 

meghatározott kötött munkaidőn túli időszakban történő megvalósítással: 

a. kötelező óvodai-, kollégiumi és tanodai fejlesztő foglalkozáson kívüli, illetve tanórán kívüli 

tevékenységek 12 fejlesztési órában - rugalmasan az alkalmakhoz illeszkedő órabeosztással, a 

tehetségterület jellegének és a bevont korosztálynak (óvoda, általános iskola, gimnázium) 

megfelelően (30 vagy 45, vagy 60 perces órák); 

b. a programpár fenti tevékenységéhez kapcsolódó, szabadidőben (hétvége, szünidő) megszervezendő 

intenzív (tömbösített) alkalmak külső helyszínen, a fejlesztés mellett egyéb (készségfejlesztő, lazító) 

programelemekkel kiegészítve mindösszesen 6 órás alkalom keretében kötelező megvalósítani. A 6 

órás intenzív alkalom rugalmasan az adott korosztályhoz igazodva szervezhető meg.  
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B. Versenyfelkészítő szakkörök támogatása 

Versenyfelkészítő szakkörök szervezése minimum 18 órában minimum 15 fő tanuló részére. E program 

keretében bármely tantárgyhoz vagy műveltségi területhez kötődő versenyfelkészítő szakkörök megvalósítását 

szeretnénk támogatni.  

 

C. Pályaorientációs nap szervezése 

Pályaorientációs célú nap szervezése minimum 1 x 6 órában minimum 25 fő tanuló részére. A rendezvény célja 

a projektbe bevont tehetségek számára pályaorientációs tanácsadás biztosítása, mely segíti, támogatja a fiatal 

tehetségeket abban, hogy milyen irányban folytassák pályájukat. 

 

D. Kortárscsoportokat támogató program szervezése 

Kortárscsoportok készségeit fejlesztő programok szervezése minimum 3 x 4 órában minimum 15 fő tanuló 

részére. Diákok önszerveződését, szociális készségeit fejlesztő programok támogatása a kölcsönös megismerés 

és kölcsönös motiválás érdekében. A programok a kortárscsoport érdeklődését felkeltő, elmélyítő és fejlesztő 

programok is lehetnek. 

 

E. Tehetségnap szervezése 

Minimum két, tehetségsegítéssel kapcsolatos előadást és fiatal tehetségek bemutatkozását szolgáló 

tehetségnap szervezése minimum 5 órában, minimum 40 fő tanuló részére. 

A meghívásos pályázat kötelezően megvalósítandó eleme: 

F. A Tehetséghálózati műhelybeszélgetésen érintett témák köréből választott, tematikus 

műhelybeszélgetés szervezése szülőknek, pedagógusoknak, további szakembereknek 

Tematikus műhelybeszélgetés szervezése minimum 1 x 3 órában minimum 15 fő felnőtt részére. A 

műhelybeszélgetés célcsoportja a tehetséges fiatalok szülei és tanárai, valamint a munkáltatók és a 

felsőoktatási intézmények képviselői. 
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A pályázat időtartama alatt a pályázó vállalja, hogy egy alkalommal, minimum 3 órás időtartamban a 

tehetséggondozással kapcsolatos műhelybeszélgetést szervez a saját vagy más intézménynél/szervezetnél 

dolgozó pedagógusok és/vagy szakemberek és/vagy szülők részére. A szervezésre kerülő műhelybeszélgetés 

témája a pályázó által látogatott Tehetséghálózati műhelybeszélgetésen érintett témakörökből kerüljön ki, 

mint a tehetséggondozás egyik eleme. A műhelybeszélgetés konkrét címét, tematikáját a pályázó állítja össze, 

igazodva a releváns korosztályhoz, tehetségterülethez, oktatási/nevelési célokhoz. A műhelybeszélgetés címét 

és tartalmi vázlatát a pályázat részeként szükséges megadni. A műhelybeszélgetést tarthatja a vezető vagy a 

segítő programfelelős vagy az általuk felkért szakértő, aki önkéntes felajánlásként (Matehetsz által adott 

díjazás nélkül) vállalja a műhelybeszélgetésen való közreműködést.  

 

5. A meghívásos pályázatban való részvétel szabályai: 

a) A 4-es pontban részletezett programok közül a pályázónak választania szükséges, a gazdagító 

programpár (A) vagy a versenyfelkészítő szakkör (B) program megvalósítása között. A pályázó 

tehát választ az A vagy a B program megvalósítása között. 

b) Továbbá a pályázó választ a Pályaorientációs nap (C) vagy a kortárscsoportokat támogató program 

(D) vagy a tehetségnap szervezése (E) közül egy programot, melynek megvalósítását vállalja a 

korábban kiválasztott A vagy B program megvalósítása mellett. Így a pályázó választ a C, D és E 

programok közül is egyet. 

c) A kiválasztott két program megvalósítása mellett a pályázat kötelező eleme a szülőknek, 

pedagógusoknak és további szakembereknek szóló, a Tehetséghálózati műhelybeszélgetésen 

érintett témák köréből választott, tematikus műhelybeszélgetés szervezése. 
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Tehát az előző oldalakon felsorolt programok közül az alábbi rendező elv szerint választhat a pályázó: 

A gazdagító 

programpár (A) vagy a 

versenyfelkészítő 

szakkör (B) 

programokból egyet 

szükséges kiválasztani 

 

 

ÉS 

A pályaorientációs nap (C) vagy a 

kortárscsoportokat támogató 

program (D) vagy a tehetségnap 

(E) programokból egyet szükséges 

választani 

 

 

ÉS 

A Tehetséghálózati 

műhelybeszélgetésen 

érintett témák köréből 

választott, tematikus 

műhelybeszélgetés (F) 

szervezése szülőknek, 

pedagógusoknak, további 

szakembereknek 

 

A pályázatnak tehát összesen (a fenti oszlopok szerint) 3 programelemet kell tartalmaznia. 

d) A kiválasztott programokban, tevékenységekben részt vevő tanulók között átfedés nem lehet. 

e) A pályázó vállalja, hogy a meghívásos pályázatban vállalt minden tevékenységben, programban 

részt vevő fiatalokról adatokat szolgáltat a Matehetsz számára. Az adatszolgáltatás menetét a 

támogatott pályázat esetén megküldésre kerülő elszámolási útmutató tartalmazza. 

6. Igényelhető támogatás és célcsoportok 

6.1 A fenti programok megvalósítására elnyerhető támogatás 

 

Programfelelősi díj – összesen bruttó 220.000 Ft (egy vagy két fő részére, részletekért lásd a 7-es pontot). A 

Pályázó döntése, hogy egy személyben, mint vezető programfelelős felel a pályázat kidolgozásáért, 

benyújtásáért, szakmai megvalósításáért és a szükséges dokumentáció elkészítéséért, vagy ketten: egy fő 

vezető programfelelős és egy fő segítő programfelelős végzik a feladatokat. A vezető programfelelős lesz 

felelős a pályázat benyújtásáért, megvalósításáért, elszámolásáért, dokumentálásáért. A segítő programfelelős 

segítheti a vezető programfelelős munkáját, akár a szakmai fejlesztés, akár más teendők terén. Ha a vezető 

programfelelős és a segítő programfelelős státuszok mellett döntenek, kérjük, hogy a bruttó 220 000 forintot 
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az elvégzett feladatok arányában osszák meg egymás között. (A megbízási szerződéseket a pályázói felületen 

rögzített döntésüknek megfelelően készítjük el.) 

A programfelelős(ök) a Tehetséghálózati műhelybeszélgetésen részt vevő intézmények és szervezetek 

munkatársa(i) kell, hogy legyen(ek). 

Jelen program nem támogatja a következő költségfajtákat: étkezési költségek, terembérlet, nevezési díj, egyéni 

vagy csoportos utaztatás költségei, belépőjegyek, kézműves kellékek és eszközök, egyéb megbízási díjak. 

6.2 A pályázat célcsoportjai 

 A konvergencia régiókban működő, köznevelési korosztályú gyermek és/vagy tanuló 

tehetségsegítésével, fejlesztésével foglalkozó regisztrált, akkreditált és akkreditált kiváló 

tehetségpontok, valamint tehetségsegítő tanácsok, akik eredményesen részt vettek a Matehetsz által 

szervezett Tehetséghálózati Műhelybeszélgetésen 2018. decemberében vagy 2019. januárjában. 

(Figyelem! Az óvodás korú gyerekek esetében a Tehetségek Magyarországa program keretében csak 5 

évnél idősebb gyermekek tehetségsegítését van módunk támogatni.) 

 Jelen programban nem áll módunkban támogatni a Pedagógiai Szakszolgálatok pályázatát. 

7. A Program által vállalható költségek 

7.1 Vezető és segítő programfelelős megbízási díja 

 

A Pályázó döntése, hogy egy személyben, mint vezető programfelelős felel a pályázat benyújtásáért és 

megvalósításáért vagy megosztva a feladatokat (egy fő vezető programfelelős és egy fő segítő programfelelős) 

végzi a feladatokat. 

a. Ha a Pályázó úgy dönt, hogy egy személyben a vezető programfelelős lesz a felelős a pályázat 

benyújtásáért, megvalósításáért, elszámolásáért, dokumentálásáért, akkor ő egyedül kap megbízást, 

mint magánszemély, bruttó 220 000 Forint értékben. A vezető programfelelős megtervezi, összefogja 
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a Pályázó által vállalt programokat, gondoskodik azok szakmailag sikeres végrehajtásáról és a 

Projektiroda által meghatározott adminisztratív és elszámolási feladatok elvégzéséről. 

b. Ha a Pályázó úgy dönt, hogy a vezető programfelelős munkáját egy fő segítő programfelelős segíti, a 

felelősség akkor is a vezető programfelelősé lesz. A segítő programfelelős(ök) bármilyen feladatot 

vállalhatnak: pl. szakkör megtartását, további programba való közreműködést, pályázati 

adminisztráció segítését. Megbízási szerződést azonban egy vagy két fővel kötünk, akik között az 

elvégzett feladatok arányában (az Önök döntése szerint) megosztható a rendelkezésre álló bruttó 220 

000 forint megbízási díj keretösszeg. A magánszemélyes megbízási szerződéseket az OPER pályázói 

felületen rögzítettek alapján készíti el a Matehetsz. (Számlát sajnos nem tudunk elfogadni.) 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programfelelősökkel e program tevékenységeire vonatkozóan a programfelelősi 

szerződés mellett egyéb szerződést – akár mint előadó, kísérő, moderátor vagy szakértő – nem áll módunkban 

kötni. A vezető és segítő programfelelősök megbízási díjának kifizetésére a megvalósított program és a 

kapcsolódó adminisztrációt követően kerül sor: 2019 augusztusában (augusztust megelőzően, amennyiben a 

program szakmai és adminisztrációs szempontból lezárult). 

Javasoljuk, hogy a vezető programfelelős az a személy legyen, aki szakmailag összefogja a vállalt tevékenységek 

tervezését, vállalja az OPER pályázati felület feltöltését, közreműködik a szervezésben, szerződések 

megkötésében, beszámolók elkészítésében, résztvevői adatok szolgáltatásában, fényképek Projektirodának 

történő továbbításában, továbbá egyéb adminisztratív feladatok elvégzésében, pénzügyi elszámolásban. 

Fontos, hogy a leendő vezető programfelelős könnyen elérhető legyen telefonon és e-mailben is. 

7.2 A finanszírozás módja 

a) A támogatott pályázati feladatok megvalósulása érdekében a pályázatot megvalósító személyekkel, mint 

magánszemélyekkel kötünk megbízási szerződést: 

 vezető programfelelős 

 segítő programfelelős (ha van) 
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A programfelelős(ök) megbízási díjának kifizetésére 2019. augusztusában kerül sor a pályázat megvalósítása 

után, utófinanszírozással, a program adminisztrációjának lezárását és a Matehetsz által elfogadott szakmai 

beszámoló elfogadását követően. Amennyiben a pályázat korábban megvalósul, és a Matehetsz által a szakmai 

beszámoló elfogadásra kerül, úgy a megbízási díj kifizetése is történhet korábban. 

b) Minden további, a meghívásos program megvalósításával kapcsolatos költséget, a pályázó intézménynek, 

szervezetnek kell vállalni. 

8. A támogatási időszak fontosabb dátumai 

 A programba való jelentkezésre vonatkozó meghívást 2019. január 28-án küldjük meg a Matehetsz 

Tehetséghálózati műhelybeszélgetéseken eredményesen részt vett tehetségpontok és tehetségsegítő 

tanácsok képviselőinek. 

 A pályaműveket a Tehetségek Magyarországa Projektiroda által biztosított online pályázati rendszerbe 

az alábbi felületen kell feltölteni 2019. február 13-a (szerda) délig. 

 A bíráló bizottság döntéséről szóló értesítést a Tehetségek Magyarországa projektiroda e-mailben 

küldi a Pályázóknak legkésőbb 2019. február 28-ig. 

 A támogatást nyert Pályázókkal az értesítést követően, online adatbekérést követően együttműködési 

megállapodást köt a Matehetsz. 

 Tevékenységek megvalósítása: 2019. március 1-től 2019. május 31-ig. (A tevékenységeknek ebben az 

időszakban kell megvalósulniuk.) 

 A megbízási szerződés(ek)hez kapcsolódó beszámolók benyújtása, a program megvalósulását 

követően folyamatosan lehetséges 2019. június 30-ig. 
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9. Érvényes pályázat tartalma 

A Matehetsz online pályázati felületén kitöltött pályázati adatlap, szakmai terv elkészítése az OPER-ben: a 

vállalt tevékenységek szakmai tartalma. 

10. Formai hibák és bírálati szempontok 

Jelen meghívás nem jelenti automatikusan a pályázó intézmény vagy szervezet által készített pályázat 

támogatását. A meghívás nyomán beadásra kerülő pályázatok, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, 

szakmai tartalom alapján kerülnek támogatásra. 

Ha egy szervezet vagy intézmény képviselője több Tehetséghálózati műhelybeszélgetésen vett részt, az nem 

teszi lehetővé egynél több pályázat beadását. 

Formai hiba 

Formai hibának számít, ha 

 a Pályázó nem a meghívás alapján adta be a pályázatát, ilyenkor a pályázat automatikusan elutasításra 

kerül; 

 a Pályázó nem tervezi bevonni az előírt minimum tanulói, résztvevő létszámokat; 

 a Pályázó nem tervez minimum 15 felnőtt főt bevonó műhelybeszélgetést; 

 a Pályázó (személyes vagy intézményi) azonosításához nem áll rendelkezésre adat.
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Bírálati szempontok 

 A legfontosabb bírálati szempont a Pályázó által tervezett tehetséggondozó tevékenységek szakmai 

tartalma; 

 a vállalt műhelybeszélgetés (F) programelem témavázlata (a műhelybeszélgetés mennyiben épít 

szakmai tartalmában a Matehetsz Tehetséghálózati műhelybeszélgetésen elhangzottakra); 

 előnyt jelent a kötelezően előírt létszámon túli, további résztvevők bevonásának vállalása; 

 előnyt jelent, ha az egyes tervezett programok megvalósítása során a Pályázó vállalja az 

együttműködést más tehetségpontokkal, tehetségsegítő tanácsokkal vagy szervezetekkel. 

11. Egyéb fontos tudnivalók a Pályázóknak 

A Matehetsz online felületén benyújtott pályázat egy ún. OPER azonosítót kap, amelyet kérünk, hogy a 

Pályázók használjanak a projektirodával történő kapcsolattartás során. 

A pályázatok beadása során hiánypótlásra nincs mód. 

Az alábbi felületen 2019. február 13-a délig rögzített és a Tehetségek Magyarországa Projektiroda által 

támogatott pályázat tervezett programját a Pályázónak nincs módjában módosítani. 

A támogatott pályázatok megvalósításával, adminisztrációjával kapcsolatos részleteket, a pályázati 

dokumentáció elengedhetetlen részét képező, a támogatott Pályázóknak az Együttműködési megállapodással 

együtt megküldésre kerülő Pályázati útmutató tartalmazza.  

A pályázat megvalósítása érdekében a Matehetsz a vezető programfelelősökhöz kapcsolódó 

intézményekkel/szervezetekkel együttműködési megállapodást köt. A támogatott Pályázóval megkötésre 

kerülő Együttműködési megállapodást az intézmény nevében az intézmény vezetője írja alá. Javasoljuk, hogy 

az együttműködés, a támogatott pályázat részleteit tudassák a fenntartóval is. A támogatott program 
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programfelelős(ei)ével megbízási szerződés kerül megkötésre a munkaidőn túli tevékenységek keretében 

ellátott feladatokra, és ehhez az együttműködési megállapodás  aláírásával, az intézményvezető is hozzájárul. 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a következő e-mail címen jelezheti: 

csoportosfelhivas@tehetseg.hu 
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