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Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 
 „A köznevelési és kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és 

tehetségfejlesztő programok megvalósításának támogatására” benyújtandó 
pályázatához szükséges döntés meghozatalára. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája „Madár voltam álmomban” című pályázatot kíván 
benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési 
programja alapján meghirdetett nyílt pályázatára.   
 
 A pályázat célja  
 
A köznevelési és kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és 
tehetségfejlesztő programok megvalósításának támogatása. 
 
A támogatandó tevékenységek köre  
 
Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó 
program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a 
megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív 
bemutató stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó programot több, egymással 
együttműködő, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 5 fő, maximum 10 fő fiatal) 
műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 15 fő, 
maximum 30 fő tehetséges gyermek/fiatal vonható be.   
 
Támogatási időszak  
 
- Támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében  
   2015. július 1. és 2016. június 30. 
- Beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2015. július 1. és 2016. május 15.  
  
 A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája  
 
A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatás igényelhető. 
 
 A támogatás formája és mértéke  
 
A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 
amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a 
pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási 
előleg formájában történhet.  
A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.  
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.  
  
 A pályázatok benyújtásának határideje  
 
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 
2015. szeptember 11-én - 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került. 
 
 
 
 



 
 Pályázati program 
  
- „Madár voltam álmomban” című pályázati projekt megszervezése, lebonyolítása.  
- Természeti és Térbeli- vizuális tehetség műhelyek 30-30 órás munkatervének kidolgozása, 

együttműködéssel megvalósítás. 
- Óvodások számára olyan tehetséggondozó, gazdagító programok szervezése, amelyek 

lehetőséget adnak a gyermekek további fejlődésére a tehetségígéretek felfedezésére. 
- A nagycsoportos gyermekek érdeklődés alapján történő kiválasztása, beazonosítás.    
- Az elnyert pályázat megvalósításával tevékenykedtető eszközök, udvari fejlesztő- kreatív 

tárgyi eszközök beszerzése, a humánerő fejlesztése. 
 
Tervezett költségvetés keret számai:  
 

- dologi kiadás –     1.260 e ft, 
- személyi kiadás –    540 e ft 

összesen:              1.800 e ft 
 
 

Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája által tervezett „A köznevelési és 
kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok 
megvalósításának” támogatására kiírt pályázat benyújtását támogatja. 
 
 

 
Pásztó, 2015. augusztus 26..     
 
 
 
 
 
        Sárik Jánosné 
       intézményvezető 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
         Jegyző 
 
 
  
 


