PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT
ÖSZTÖNDÍJ KATEGÓRIÁK
TEHETSÉGEK MAGYARORSZÁGA KIEMELT PROJEKT
(EFOP 3.2.1-15-2016-00001)

A felívás célja
A Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt tehetséggondozó programjaiban részt vevő fiatalok
egyedi fejlesztésének segítése, ösztönzése, tehetségük kibontakoztatásának támogatása ösztöndíj
segítségével.
Fogalmak
Az ösztöndíj elnevezése: Tehetségek Magyarországa ösztöndíj
Támogató: a Matehetsz, mint a Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt konzorciumi
megvalósítója
Jelentkező: a felhívásra meghívás alapján, elektronikus módon jelentkezést benyújtó természetes
személy
Ösztöndíjas: a támogatást elnyert jelentkező
Tehetségek Magyarországa tehetséggondozó programjai: tutor- és mentorprogram, egyéni
fejlesztés, csoportos program, nyári tábor, online feladatok („Csibésztúra”), minden egyéb, a
Tehetségek Magyarországa projekt megvalósítása során kiírt felhívás.
Jelentkezés: a Matehetsz által biztosított online jelentkezési formanyomtatvány teljes körű
kitöltése, a szükséges dokumentumok csatolása.
konvergencia régió: Budapest és Pest megyén kívül Magyarország minden régiója
köznevelési intézmény (nevelési-oktatási intézmények)1: óvoda, általános iskola, gimnázium,
szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola,
kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási intézmény, kollégium.

1

2011 .vi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7. § (1) a)-h) pont.
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Forrás megnevezése
Az ösztöndíj, a Nemzeti Tehetség Program keretében, a Tehetségek Magyarországa (EFOP 3.2.115-2016-00001) kiemelt projektben, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Európai Szociális
Alap támogatásával Európai Uniós forrásból kerül finanszírozásra.
Keretösszeg
A projekt időszakában a 2016. december 1-jei állapot szerint felhasználható keretösszeg
742 591 128 forint.

Jogszabályi háttér
Az ösztöndíj a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja) 1. számú melléklet
4.29. pontja alapján adómentes jövedelem.2

A támogatás formája
Az elnyert ösztöndíj 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás. Saját forrás biztosítása
nem szükséges.

Ösztöndíj kategóriák
Öt nagy ösztöndíj kategória került kialakításra, korosztály és jogviszony alapján, a korábbi pilot
program tapasztalatait felhasználva, melyben a Tehetségek Magyarországa programban addig
részt vett kognitív tehetségek ösztöndíjra való jelentkezést tettük lehetővé két kategóriában (1015; 14-20 évesek).
A kategóriák a Tehetségek Magyarországa programelemeinek gyakorlati megvalósítása során, a
tapasztalatok alapján a későbbiekben felülvizsgálandók és módosíthatók.

2

4.29. a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelkedően tehetséges

fiatalok és a kiemelkedő tehetséggondozó magánszemélyek számára pályázatban
meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj;
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Ösztöndíjban részesíthetők:
-

Azok
az
5-25
éves,
gyerekek/tanulók/fiatalok, akik

Magyarországon

élő,

magyar



köznevelési intézményben jogviszonnyal rendelkeznek, vagy



tanulmányaikat szüneteltetik, vagy



magántanulói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy



felsőoktatáson kívül tanuló, dolgozó vagy munkanélküli fiatalok

állampolgárságú

-

a Tehetségek Magyarországa projekt tehetséggondozó programjaiba (legalább egyikébe)
már bevonásra kerültek,

-

konvergencia régióban lakóhellyel rendelkeznek vagy ott tanulnak,

-

érvényes jelentkezést nyújtanak be az ösztöndíj felhívásra,

-

az ösztöndíj felhasználásának tartalma a jelentkező vagy
megfogalmazásra kerül és ezeket a bíráló bizottság elfogadja.

az

ajánló

részéről
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ÖSZTÖNDÍJ KATEGÓRIÁK

Komponens

Korosztály

„A”
5-10 évesek
komponens

Jogviszony (köznevelési intézmény
évfolyama szerint)
óvoda, iskola 1-4. évfolyam

Ösztöndíj összege

50 000 – 200 000 Ft

Ebben az életkorban a tehetség felismerése csak néhány tehetségterületen lehetséges (zenei,
testi-kinesztetikus, interperszonális stb.).
Tartalmi elemek, melyek az ösztöndíj odaítélésekor figyelembe vehetők:
-

a tehetségterületek egyikében igazoltan (tehetségszűrés, azonosítás eredménye) az
átlagosnál jobb képességekkel rendelkezik,
tehetségígéretként folyamatos fejlesztésben részesül,
van legalább két olyan eredménye (versenyeredmény, produktum, beválogatás, fellépés,
stb.), amely a tehetségterülettel összefügg,
relatív hátrányos helyzete (település, régió, országrész) megnehezíti a tehetsége
kibontakoztatását,
szociális helyzete indokolja a támogatást.
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Komponens

Korosztály

„B”
10-15 évesek
komponens

Jogviszony (köznevelési intézmény
évfolyama szerint)
iskola 5-8. évfolyam

Ösztöndíj összege

80 000 – 350 000 Ft

Ebben az életkorban valamennyi tehetségterületen tudnak eredményeket felmutatni. A kognitív,
az affektív, a pszichomotoros és a motoros képességek is intenzíven fejlődnek. Ehhez társul a
prepubertás korra jellemző valamennyi pszichés sajátosság is, ami azt jelenti a
tehetséggondozásban, hogy kiemelt figyelmet érdemel az erős oldala(ik) támogatása mellett a
gyenge oldal fejlesztése is.
Tartalmi elemek, melyek az ösztöndíj odaítélésekor figyelembe vehetők:
-

felmutatható produktum a jellemző tehetségterületen (alkotás, bemutató, mérhető
eredmény),
a kognitív képességek,
tehetségműhely tagja/felfedezettje/fejlesztettje,
tehetségszűrések eredményei,
relatív hátrányos helyzete (település, régió, országrész) megnehezíti a tehetsége
kibontakoztatását,
szociális helyzete indokolja a támogatást,
a jelentkező vagy az ajánló részéről megfogalmazásra kerül a tehetségsegítő tevékenység,
az erősségek és a gyenge oldal fejlesztésének eszközei.
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Komponens

Korosztály

„C”
14-20 évesek
komponens

Jogviszony (köznevelési intézmény
évfolyama szerint)
iskola 9-13. évfolyam

Ösztöndíj összege

80 000 – 500 000 Ft

A sokszínűség, az egyéni tehetség utak és a több tehetségterületen is megmutatkozó kimagasló
eredmények együttes megjelenése miatt a jelentkezők bemutatkozásai nagy különbségeket
mutathatnak.
Tartalmi elemek, melyek az ösztöndíj odaítélésekor figyelembe vehetők:
-

a tehetségek produktumai, eredmények,
e produktumok hatóköre (helyi, regionális, országos, nemzetközi)
mi jellemzi kitartását, mióta alkot, munkálkodik az adott területen a tehetség,
kik segítették eddigi munkáját,
társadalmi felelősségvállalás jegyében végzett tevékenységei,
relatív hátrányos helyzete (település, régió, országrész) megnehezíti a tehetsége
kibontakoztatását
szociális helyzete indokolja a támogatást,
a jelentkező vagy az ajánló részéről megfogalmazásra kerül a tehetségsegítő tevékenység,
az erősségek és a gyenge oldal fejlesztésének eszközei, eredményei.
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Komponens

Korosztály

„D”
18-25 évesek
komponens

Jogviszony (köznevelési intézmény
évfolyama szerint)

Ösztöndíj összege

felsőoktatáson kívül tanuló, dolgozó 100 000 – 500 000 Ft
vagy munkanélküli fiatalok

A sokszínűség, az egyéni tehetség utak és a több tehetségterületen is megmutatkozó kimagasló
eredmények együttes megjelenése miatt, a jelentkezők bemutatkozásai nagy különbségeket
mutathatnak. Ebben az életkorban megjelenhetnek különböző szakmacsoportok tehetségei, a
munka világában elvárt kompetenciák is. Ezek a tehetséges fiatalok már közel állnak tehetségük
társadalmi hasznosulásának megvalósulásához.
Tartalmi elemek, melyek az ösztöndíj odaítélésekor figyelembe vehetők:
-

a tehetségek produktumai (alkotások, fellépések száma, típusa, hatóköre, minősége),
a minősítésüket végző szervezetek, versenyek, stb. jellemzői,
a kreativitás és a kitartás figyelembe vétele,
társadalmi felelősségvállalás jegyében végzett tevékenységei,
relatív hátrányos helyzete (település, régió, országrész) megnehezíti a tehetsége
kibontakoztatását
szociális helyzete indokolja a támogatást,
a jelentkező vagy az ajánló részéről megfogalmazásra kerül a tehetségsegítő tevékenység,
az erősségek és a gyenge oldal fejlesztésének eszközei, eredményei (dokumentumai).
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Komponens

Korosztály

„E”
5-25 évesek
komponens

Jogviszony (köznevelési intézmény
évfolyama szerint)
bármilyen jogviszony

Ösztöndíj összege

200 000 - 1 000 000
Ft

Kivételes
tehetségek
Ebbe a kategóriába a kivételes, átütő tehetségek jelentkezését várjuk bármilyen
tehetségterületről, minden korosztályból, két ajánló támogatásával. A jelentkező kimagasló
eredményei és produktuma alapján a korábbi kategóriáktól eltérő szempontok alapján nagy
összegű ösztöndíjat érdemel.
Tartalmi elemek, melyek az ösztöndíj odaítélésekor figyelembe vehetők:
-

tehetségszűrés, azonosítás eredményei, pszichológus szakvélemény(ek),
mennyire egyedi a saját területén mutatott eredménye(i),
a tehetségek produktumai (alkotások, előadások, bemutatók, média megjelenések száma,
típusa, hatóköre, minősége),
a minősítésüket végző szervezetek, versenyek, stb. jellemzői,
tehetségműhely tagja/felfedezettje/fejlesztettje,
társadalmi felelősségvállalás jegyében végzett tevékenységei,
relatív hátrányos helyzete (település, régió, országrész) megnehezíti a tehetsége
kibontakoztatását
szociális helyzete indokolja a támogatást
a jelentkező vagy az ajánló részéről megfogalmazásra kerül a tehetségsegítő tevékenység,
az erősségek és a gyenge oldal fejlesztésének eszközei, eredményei (dokumentumai).
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Az ajánló személye és az ajánlás módja
Az ösztöndíjra történő jelentkezéskor „A-D” komponensek esetében egy ajánlás, „E” komponens
esetén két ajánlás szükséges olyan személy(ek)től, aki(k) a gyerekkel/tanulóval/fiatallal az
ajánlásban megjelölt tehetségterületen közvetlenül foglalkozik/foglalkoznak, tehetsége
kibontakoztatásában segíti(k), fejlődését ismeri(k), támogatja(’k).
Az ajánló személye lehet tehetségfejlesztő szakember, pedagógus, pszichológus, edző, mentor,
tutor, mecénás, szülő (abban az esetben, ha egyben pl. tanára, edzője is a tehetségnek), egyéb.
Az ajánlásnak a következőket kell tartalmaznia:
-

-

-

Ajánlott gyerek/tanuló/fiatal neve.
Ajánló neve.
Intézmény (amennyiben releváns), melyben a gyerek/tanuló/fiatal tehetségfejlesztése
történik.
Ajánló kapcsolata a gyerekkel/tanulóval/fiatallal
(tehetségfejlesztő szakember, pedagógus, pszichológus, edző, mentor, tutor, mecénás,
szülő (abban az esetben, ha egyben pl. tanára, edzője is a tehetségnek), egyéb.
Az ajánló elérhetősége (e-mail, telefon).
Az ajánlott gyermek/tanuló/fiatal a Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt mely
programjában vett részt?
Miért ajánlja a gyermeket/tanulót/fiatalt az ösztöndíj elnyerésére (kimagasló
tehetségterület, eredmények, erősségek stb.)?
Mit gondol, melyek azok a területek a gyerek/tanuló/fiatal életében, ahol a leginkább
szüksége lenne segítségre, támogatásra? Melyek a gyenge oldal(ak) fejlesztésének
területei?
Szociális indokoltság (hátrányos helyzet, szociális helyzet).
Egyéb megjegyzés.
Az ajánló aláírása, az ajánlás dátuma.

Az ajánlások, a Matehetsz által megadott sablon segítségével, elektronikus felületen vagy word
formátumban készíthetők el, a jelentkezéshez szkennelve csatolni kell, az eredetit postai úton
beküldeni a projektiroda részére.
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségtípusok
Az ösztöndíj a tehetséges és kiemelkedően
tehetséges fiatalok egyedi fejlesztését,
tudományos
fejlődését,
tehetségük
kibontakoztatását támogatja.
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A jelentkező által az ösztöndíj elnyerésével megvalósítandó tevékenységek, elérendő célok költség
típusai az alábbiak lehetnek:
-

utazási költségek (belföldi, külföldi tanulmányutak; versenyre, egyéni fejlesztésre,
tanfolyamra való utazás);
szállás, étkezés (utazás során felmerülő);
önfenntartás (élelmiszer vásárlás, lakhatás, melyre a támogatás legfeljebb 10%-a
fordítható);
tandíj;
tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei (pl. szakkönyv, folyóirat,
irodaszer);
tárgyi eszközök, anyagok beszerzésének költségei (pl. számítástechnikai eszköz, hangszer,
sportszer, kutató- fejlesztő munkához anyag, eszköz vásárlása);
egyéb költségek (pl. rendezvény, verseny nevezési díja; edzés, tanfolyam díja; magántanár
díja; szoftver, stb.).

Jelentkezéskor a költségeket összegszerűen tervezni kell. Az ösztöndíj felhasználása során a
költségtípusok között megengedhető az átcsoportosítás a tervezett összegekhez képest, azonban
új költségtípus megjelölése nem lehetséges.
Az ösztöndíj támogatás a következő kiadásokra nem fordítható:
alkohol, dohányáru; ingatlan beruházási, felújítási kiadások; késedelmi pótlék, kötbér; bírság,
büntetések, pótdíjak költségei; banki, pénzforgalmi költségek.
Lehatárolás más ösztöndíjaktól
Az ösztöndíj pozitív elbírálásának feltétele, hogy az ösztöndíjas a támogatással egy időben nem
részesülhet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Nemzeti Tehetség Program forrásából
megvalósuló a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban, az Ösztöndíj és mentorálási támogatás
hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram (EFOP-3.1.4-15) projektből, valamint
más állami forrásból megvalósuló ösztöndíjban, támogatásban (Bursa Hungarica, Arany János
Tehetséggondozó Program).
A felhívások meghirdetése, a jelentkezések határideje
A Tehetségek Magyarországa programjaiba bevont fiatalok részére a jelentkezés folyamatos. A
programelemek felhívásaihoz (pl. tutor
program, csoportos programok) igazodva, a
kapcsolódó ösztöndíj felhívásban megjelölt
módon és határidőig, vagy egyedileg a
pedagógusok,
tehetségfejlesztő
szakemberek javaslatára jelentkezhetnek a
fiatalok, akik ezáltal meghívást kapnak az
ösztöndíj programba. A jelentkezéseket az
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értékelő bizottság negyedévente bírálja el. Az értékelési szempontok a felhívás részét képezik.
A támogatási időszak
Az ösztöndíj elnyerésétől számított 10 hónap.
Benyújtható jelentkezések száma
Egy támogatási időszakra egy jelentkezés nyújtható be. A Tehetségek Magyarországa kiemelt
projekt teljes időszaka alatt egy fiatal maximum háromszor részesülhet ösztöndíjban.
A jelentkezés benyújtásának módja, tartalmi és formai kellékei, érvényessége, hiánypótlás
A jelentkezés a meghívást követően elektronikus formában a Matehetsz honlapján keresztül
történik, a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával.
Jelentkezéskor szükséges adatok
Személyes adatok:
- név, születési hely, idő, elérhetőség, lakcím;
- köznevelési intézmény adatai (neve, címe) (ha releváns);
- iskolai évfolyam megjelölése;
- jogviszony (tanulói, dolgozó, munkanélküli stb.);
Szakmai tartalom:
- tehetségterület megjelölése;
- elért eredmények, sikerek, korábbi programokban való részvétel (az elmúlt 1-3 évben);
- rövid és hosszú távú célok;
- ösztöndíj igénylésének indoka, felhasználás célja;
- a kívánt ösztöndíj kategória (komponens) megjelölése;
- az ösztöndíjként igényelt teljes összeg;
- költségtípusok külön-külön összeggel megjelölve.
Csatolandó dokumentumok:
- elért
eredményeket
igazoló
dokumentumok
(oklevelek,
versenyeredmények stb.);
- ajánlás(ok);
- adatkezelési nyilatkozat aláírva;
- fénykép (amennyiben hozzájárul a
programban való felhasználásához).
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Nyilatkozatok:
- a jelentkezésben megadott adatok hitelességéről;
- nem részesül a lehatárolásban szereplő ösztöndíjakban;
- adatkezelési nyilatkozat;
- fénykép felhasználásáról.
A benyújtott jelentkezéseket a Matehetsz az online pályázatkezelő rendszerben azonosítóval látja
el (OPER szám).
Érvényesnek tekinthető a jelentkezés, ha a jelentkező megfelel az „Ösztöndíjban részesíthetők”
alcímben felsorolt feltételeknek, határidőben és a megfelelő formanyomtatványon nyújtja be a
jelentkezését, a csatolandó dokumentumokkal együtt.
Hiányosan benyújtott jelentkezés esetében a hiánypótlás lehetőségéről a jelentkező értesítést kap
a pótolandó dokumentumok feltüntetésével, a hiánypótlás határidejének megjelölésével.
Hiánypótlásra egyszer van lehetőség.
A jelentkezések elbírálása, határideje
A beérkező jelentkezésekről az Ösztöndíj Bíráló Bizottság minden negyedévet követő hónap 15-ig
döntést hoz. A jelentkezések elbírálásának menete és az értékelési szempontok külön
eljárásrendben szerepelnek. Az értékelési szempontokat a felhívás tartalmazza.
A jelentkező értesítése
A Matehetsz a jelentkezés bírálatáról hozott döntésről a jelentkezőt elektronikus úton értesíti, a
döntést követő 10 munkanapon belül. Az értesítés tartalmazza a döntést, az elnyert ösztöndíj
támogatás összegét, esetleges elutasítás esetén az indoklást (pl. érvénytelen jelentkezés), a
további teendőket, határidőket.
Szerződéskötés
A támogatásban részesülő fiatallal (kiskorú esetében törvényes képviselőjével) a Matehetsz
ösztöndíj szerződést köt. A szerződéskötéshez szükséges személyes adatok megadása egy online
adatbekérőn keresztül történik. A szerződés tartalmazza a támogatás összegét, az ösztöndíj
felhasználásának időszakát, célját és az
ehhez kapcsolódó költségeket.
Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj folyósítása a szerződés mindkét
fél részéről történő aláírását követően 30
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napon belül, egy összegben átutalással történik.
A támogatás elszámolása
Az ösztöndíj a szerződésben megjelölt célok elérése érdekében használható fel, melynek
teljesüléséről a támogatottnak Szakmai beszámolót kell készítenie a támogatási időszak 10.
hónapját követő hónap 15. napjáig. A Szakmai beszámolóban az ösztöndíj segítségével
megvalósított tevékenységeket, elért célokat (különösen versenyeredmények, képzések,
tanfolyamok, programok, tanulmányi utak) és a hozzá kapcsolódó költségeket kell bemutatni,
összhangban a jelentkezésben megfogalmazott célokkal és az ott megadott költségekkel. A
Szakmai beszámoló elkészítése a Matehetsz online felületén történik, egy előre megadott sablon
használatával, melyet véglegesítés után kinyomtatva, az ösztöndíjas által aláírva (kiskorú esetében
a törvényes képviselő által is) postai úton kell beküldeni. A Szakmai beszámoló két részből áll. Az
első, szakmai rész az ösztöndíj segítségével elért célokat, eredményeket (fotódokumentációval,
média megjelenésekkel stb. kiegészítve), a második, pénzügyi rész az összeg felhasználásáról szóló
beszámolót tartalmazza.
Az ösztöndíj felhasználása során a támogatott eltérhet a jelentkezésében megjelölt
költségtípusoktól és összegektől, az elszámolható költségek között felsorolt valamely költségtípus
javára, melyet a Szakmai beszámolójában indokolnia kell. A költségeket számlákkal (számviteli
bizonylatokkal) igazolni nem kell. A Matehetsz az ösztöndíjast a Szakmai beszámoló elfogadásáról
írásban értesíti. Az el nem fogadott Szakmai beszámolóról szintén írásos értesítést küld az
Ösztöndíjas részére, amelyben indokolja az elutasítást, egyben 15 napos hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben az ösztöndíjas a beszámolási illetve a hiánypótlási kötelezettségét elmulasztja
teljesíteni, a Matehetsz az ösztöndíj összegét a támogatottól visszakövetelheti, és a továbbiakban
nem fogadja el a jelentkezését a Tehetségek Magyarországa ösztöndíjra.
Budapest, 2016. december 16.

………………………………………………………
Bajor Péter
projektmenedzser
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