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EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanunáshoz hozzáférés biztosítása pályázati Felhívás
rövid összefoglalója1
Az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő,
amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári,
társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból.
Jelen felhívás keretében nem támogathatók olyan tevékenységek, melyek valamely
TÁMOP-3.2.3 vagy valamely TÁMOP-3.2.4 felhívásban támogatásra kerültek és fenntartási
időszakban vannak, vagy a jelen felhívásban megjelölt azonos tartalmú támogatható
tevékenységekre az EFOP-ból vagy más operatív programból (GINOP, TOP stb.)
támogatásban részesült.
A támogatást igénylőnek a kevésbé fejlett régióban kell székhellyel vagy telephellyel
rendelkeznie, továbbá a tevékenységek csak kevésbé fejlett régióban valósíthatók meg. Nem
támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig vállalja évente
legalább egy a projektben kifejlesztett tanulási program megvalósítását (nem lehet egyszeri
rendezvény). A vállalások teljesítéséről a fizikai befejezést követően évente szükséges
beszámolót benyújtani az Irányító Hatóság számára.
Időtartam: 12-36 hó. A projekt megvalósítását legkésőbb a támogatási szerződés hatályba
lépését követően két hónapon belül meg kell kezdeni!
Benyújtás: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 01. hó 23.
naptól 2019. év 01. hó 23. napig van lehetőség.
A támogatás mértéke 100%
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 60
millió Ft.
A támogatási összeg az
Minimum összeg Maximum összeg
alábbi sávozás szerint
igényelhető: A
Támogatást igénylő által
megvalósított tanulási
programok száma
5
15 000 000 Ft
20 000 000 Ft
6 -10
15 000 000 Ft
40 000 000 Ft
11 15 000 000 Ft
60 000 000 Ft

Célcsoport:
- a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek körére.
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Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása: A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát
szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a
szervezeteket, akiknek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok
fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.
A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:
 alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és
szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning) kiterjesztésével,


a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó
tanulásitevékenységek által,



kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a
társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében,



új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek
számára,



kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése,



tanulás tanulásának támogatása,



digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak (e-gyűjtemény stb.) felhasználási
módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében,



állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok
alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése,



funkcionális analfabetizmus visszaszorítása.

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: a meghatározott
részcélok elérése érdekében képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák
megvalósítása az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek
alkalmazásával, amely nem jár bizonyítvány, tanúsítvány stb. megszerzésével, az alábbi
tanulási formákban:
1. Tanfolyam (nem oklevél, tanúsítvány stb. megszerzésére irányuló).
2. Klubfoglalkozás
3. Havi szakkör
4. Heti szakkör
5. Ismeretterjesztő előadássorozat
6. Műhelyfoglalkozás
7. Művészeti csoport, alkotócsoport
8. Foglalkozássorozat
9. Szabadegyetem
10. E-learning foglalkozások
11. Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor
A támogatható tevékenységekhez rendelt tanulási formákat úgy szükséges kiválasztani, hogy
a programakba bevont személyek száma projektenként minimálisan összesen 100 fő legyen,
ezek közül 50%-a hátrányos helyzetű személy. Amennyiben ennél magasabb a bevont
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személyek száma többletpont jár érte 50-69% között 1 pont, 70% felett 3 pont (Felhívás 17.
oldalán részletezve van).
A fenti pontban felsorolt tevékenységek közül legalább három különböző tanulási formában
minimum 5 különböző tematikájú program választása kötelező, melyből legalább egynek az
1-től 8-ig számmal jelölt tanulási forma valamelyikének kell lennie. (Pl.: a támogatást igénylő
megvalósít egy tanfolyamot, egy szabadegyetemet, és három havi szakkört úgy, hogy mind
az öt program tematikája eltérő.)
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
A kötelezően megvalósítandóként választott három tanulási formában megvalósított öt
különböző tematikájú programon túl a fenti pontban felsorolt tevékenységek közül további
szabadon választott tanulási formákban lebonyolított tanulási programok.
A tanulási formákra és programokra vonatkozó előírások
Legalább három különböző tanulási formában, legalább öt eltérő tematikájú tanulási
programot az alábbi követelményeknek megfelelően kell megvalósítani, oly módon, hogy
legalább egy olyan tanulási forma megvalósítása kötelező, mely heti vagy havi
rendszerességgel valósul meg. A tanulási programok nem járhatnak szakképzettség
(bizonyítvány, tanúsítvány stb.) megszerzésével.
(Az öt eltérő tematikájú tanulási programon túl további tevékenységre további többletpont
jár 4 pont.)
A minimum követelmények oszlopban szereplő óra meghatározás alatt 45 perc időtartam
értendő.
A heti rendszerességgel megvalósuló tanulási formáknál a minimálisan elvárt 40 alkalom/ 12
hónap.
Tanulási forma megvalósításához szükséges tematika kidolgozása beleértendő a tanulási
forma megvalósításába. A tematika kidolgozása önállóan nem támogatható tevékenység.
Tanulási forma

Meghatározás

Tanfolyam

Adott, általában szűk témakörben képzett
vezető közvetlen irányításával folytatott
tanulási forma, melynek alapja az
irányított gyakorlás, lehetőség szerint a
készségszint, a résztvevő önálló
tevékenységre való képességének
eléréséig.
Hasonló érdeklődésű személyek
tanulásának és művelődésének színhelye,
jellemzően állandó tagsággal.
Kötetlenebb, elsősorban a résztvevők
aktivitására és kezdeményezőképességére
alapozó foglalkozások megvalósítása a cél.

Klubfoglalkozás

Minimumkövetelmények
(12 havonta, támogatási
kérelmenként)
Legalább havonta 1
alkalommal, legalább 10 fő
részvételével.
Alkalmanként 4 óra.

Legalább heti 1
alkalommal, legalább 10 fő,
alkalmanként legalább 2
óra.
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Havi szakkör

Olyan képzési forma, melyben azonos
érdeklődésű személyek valamely téma,
művészeti vagy tudományág, gyakorlati
tevékenység mélyebb, alaposabb
megismerése céljából vesznek részt.
Heti szakkör
Olyan képzési forma, melyben azonos
érdeklődésű személyek valamely téma,
művészeti vagy tudományág, gyakorlati
tevékenység mélyebb, alaposabb
megismerése céljából vesznek részt.
Ismeretterjesztő
Egy-egy téma vagy problémakör
előadássorozat
összefüggő, logikus kifejtése, melynek
célja a hallgatóság ismereteinek
gyarapítása, alapozó, átfogó, rendszerező,
sokoldalú módon bemutatva a témát.
Műhelyfoglalkozás Csoportos tanulási forma, melynek alapja
a szakértő vezetőtől kapott tájékoztatás
alapján önálló, illetve kollektív
problémamegoldással végzett feladatvégrehajtás.
Művészeti csoport, Művelődési közösség, melynek jellemzően
alkotócsoport
állandó tagjai valamely művészeti vagy
alkotó ágban rendszeres tanuló-önképző
tevékenységeket folytatnak, s a
csoportnak szakértő vezetője van.
Foglalkozássorozat Tematikus, de nem szakkör formában
megvalósított kompetenciafejlesztő
foglalkozások.
Szabadegyetem
Egy-egy összefüggő tudományterület iránt
érdeklődő, magasabb képzettségű
személyek számára szervezett rendezvény.
Célja a korszerű ismeretek iránti
érdeklődés felkeltése a
társadalomtudomnyok,
természettudományok, művészetek stb.
köréből.
E-learning
Sajátos információtechnológiai és
foglalkozások
kommunikációs taneszközök, valamint
ismeretátadási-tanulási módszerek
használatára épülő képzési mód, mely a
(felnőtt) tanuló és az oktató interaktív
kapcsolatán alapul.
Kompetenciafejles Több napos, összefüggő, azonos résztvevői
ztő szak- vagy
körrel zajló képzési folyamat, melyben a
alkotótábor
szakmai program és a szabadidős program
szerves egységet alkot.

Legalább havi 1
alkalommal, legalább 6 fő
részvételével.
Alkalmanként min. 2 óra
foglalkozás.
Legalább heti 1
alkalommal, legalább 6 fő
részvételével.
Alkalmanként min. 1 órás
foglalkozás.
Legalább havonta 2
alkalommal, alkalmanként
legalább 1 óra.
Alkalmanként legalább 25
fő.
Legalább havonta 1
alkalommal, legalább 10 fő
részvételével.
Alkalmanként 4 óra.
Legalább havonta 3
alkalommal, legalább 10 fő
részvételével, min. 2 óra.

Legalább havi 2
alkalommal, alkalmanként
2 óra. Legalább 10 fő.
Legalább 1 alkalommal,
legalább 3 nap/alkalom.
Naponta 4 óra. Minimum
30 fő.

Legalább 1 tematika
kidolgozása és képzés
legalább 20 fő bevonásával.

Legalább 1 alkalommal,
min. 20 fő, legalább 5 nap.
Egy tábori napon min. 4
órás szakmai foglalkozás,
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Minimum követelmény: legalább 4 alkalommal, legalább 10 alkotóközösség képviselőit
bevonva (legalább 5 különböző településről) alkalmanként legalább 4 óra.
Szakmai terv elkészítése:
A szakmai tervben az alábbi tagolás szerint részletesen be kell mutatni:
a) a támogatást igénylő intézmény/szervezet helyi beágyazottságát, kapcsolatrendszerét a
megvalósítással összefüggésben;
b) helyzetfelmérést, célcsoportelemzést, melyben be kell mutatni legalább a program által
megszólítani kívánt célcsoportot, különös tekintettel az inaktívakra, hátrányos helyzetűekre;
c) a támogatást igénylő által korábban megvalósított programok tapasztalatai;
d) a tervezett fejlesztés céljait, a célok illeszkedését a helyi igényekhez és a célcsoport
igényeihez; a célcsoport különböző korosztályai elérésének és bevonásának módját;
e) a megvalósítani tervezett tevékenységeket (kötelező, választott), bemutatva a tanulási
programok kapcsolódását a felhívásban megfogalmazott részcélokhoz;
f) új tevékenység, szolgáltatás kialakítását vagy a meglévők tartalmi-módszertani
megújítását;
g) a tevékenységek ütemezését (cselekvési ütemterv);
h) a tevékenységek megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre
állását vagy az ezek biztosításához szükséges cselekvési tervet;
i) az eszközbeszerzés indokoltságát és a szakmai tevékenységekhez való kapcsolódását;
j) az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit;
k) a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját (kockázatelemzés);
l) a projekt rövid- és hosszú távú hatását a közvetlen és közvetett környezetére;
m) a tervezett együttműködéseket, a bevonni kívánt partnerekkel;
n) a projekt keretében kifejlesztett tartalmak hosszú távú hasznosulását, beépülését az
intézmény tevékenységébe;
o) a jelen felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3.Tartalmi értékelési szempontoknál
szereplő előnyt jelentő szempontok tervezett teljesítését;
p) a projekt menedzsment tevékenységek ellátásának tervezett módját és időtartamát,
valamint finanszírozásának tervezett módját és forrásait;
q) az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében tett
intézkedéseket, vállalásokat;
r) amennyiben a támogatást igénylő önkormányzat (önállóan vagy konzorciumi partnerként)
a Helyi Esélyegyenlőségi Programban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportok tekintetében
a tervezett fejlesztés illeszkedését;
s) a fejlesztendő intézmény/ tagintézmény/ telephely vonatkozásában megvalósuló, vagy
megvalósult egyéb fejlesztésektől való lehatárolást és szinergikus kapcsolódást (kiemelten
TÁMOP-3.2.3, TÁMOP-3.2.4, TÁMOP-3.2.8.B, EFOP-3.3.2, EFOP-4.1.7).
A szakmai terv javasolt terjedelme 15-30 oldal.
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A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
A projektmenedzsernek 2 éves projektmenedzsment tapasztalattal kell rendelkeznie. A
munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 20 órát.
A pénzügyi vezetőnek szakirányú pénzügyi végzettséggel, és 2 éves, pénzügyi területen
szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A munkára fordított ideje a projektben
bizonyíthatóan eléri a havi 20 órát.
A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja,
amennyiben a fent előírt feltételeknek megfelel.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást
igénylők körének. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb három lehet. A konzorciumi
formában történő támogatási kérelem benyújtás előnyt jelent. Egy intézmény/szervezet
vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt támogatást igénylő
vagy konzorciumi partner minőségben.
A projektgazdának (konzorciumban történő megvalósítás esetén a konzorciumvezetőnek)
vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt szakmai vezetőt alkalmaz. A szakmai
vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel és összesen 3 év releváns szakmai
tapasztalattal kell rendelkeznie, A szakirányú felsőfokú végzettség alatt az egyes kulturális
közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet, valamint az egyes művészi és művészeti munkakörökről,
valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló
122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott képesítési
követelményeket kell érteni.

Támogatást igénylők köre
Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a
„Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as
számú statisztikai adatlapon
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője
b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat
c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési
közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet
d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári
ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális
intézmények vagy fenntartóik
g) az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja szerint közlevéltárként vagy
magánlevéltárként bejegyzett levéltárak
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