Társadalmi innovációk – Óvodai Esélypontok
EFOP-5.2.3-17 Felhívás1
Magyarország Kormányának felhívása óvodák fenntartói számára társadalmi innovációk megvalósítása, óvodai
esélypontok létrehozása a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodák
esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése érdekében.
A felhívás célja: A felhívás célja a hároméves kortól kötelező óvodába járás támogatása Esélypontok és
körülöttük szervezendő innovációs hálózatok kialakításával a hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeket nevelő óvodák segítése érdekében. Az Esélypontok kialakításával a cél az óvodai feladatokat
segítő, esélyteremtő és a felzárkózást segítő programok összehangoltabb megvalósítását szolgáló óvodai
innovációs hálózat létrehozása, amely hálózati tanulás révén képes használható tudást közvetíteni a feladatban
érintett hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények között.
A felhívás keretében elérni kívánt részcélok a következők:
- Esélypont óvodai hálózat kialakítása, az óvodák közötti tudásmegosztás, a tudásmegosztást lehetővé tevő
mechanizmusok, fórumok, eszközök (pl. jó gyakorlatok összegyűjtése) kialakítása
- A máshol már sikeresen bizonyított megoldások alkalmazhatóságának, hatékonyságának kipróbálása a
hálózatban részt vevő óvodák körében
- A megvalósulást követő monitoring rendszer működtetése
- A projekt keretében megvalósult innováció kiértékelése és ajánlások megfogalmazása.
Célcsoport:
- óvodapedagógusok és munkájukat segítő alkalmazottak (pl. dajka, pedagógiai asszisztens)
- óvodás korú gyermekek és szüleik
Beavatkozási logika:
A beavatkozás célja, az óvodák felzárkózási képességének javítása, Esélypontként működő – vagyis
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásának elősegítése és a befogadó,
óvodai iskolai átmenet elősegítése tekintetében, valamint a társadalmi integrációt segítő óvodai
nevelésben példa értékű munkát végző – óvodák kiválasztása, és rajtuk keresztül társadalmi innovációra
alkalmas hálózat létrehozása. Cél a körülöttük szerveződő innovációs hálózatok szervezése, ezáltal az
óvodák közötti öntanuló, hosszútávon fenntartható innovatív hálózatok támogatása. A támogatási
kérelmet benyújtók a létrejövő konzorciumokban folyamatos innovációs tevékenységet folytassanak, azok
eredményeit kipróbálják saját intézményeikben és alkalmazásukhoz ajánlásokat dolgoznak ki. Fontos,
hogy az Esélypontok és hálózatok által továbbadott és kifejlesztett innovációk beépüljenek a bevont
óvodák mindennapi munkájába. A megvalósítás folyamatának végére a bekapcsolódó intézmények
alapdokumentumaiba és az óvodai működést tervező és szabályozó egyéb dokumentumaiba beépítésre
kerül az esélyteremtő intézményfejlesztés.
A konzorciumi tagok (az innováció keretében bevonásra került óvodák) az adaptáció során a bevezetendő
módszerhez leginkább illeszkedő módon (ez lehet tréning, képzés, tanulmányi látogatás, tankönyv, jó
gyakorlatok összegyűjtése stb.) együttműködnek az innovatív módszerek és megközelítések
bevezetésében és működtetésében. A mérés feladata pedig az, hogy a módszerhez és a szervezetekhez
legjobban illeszkedő módon mérje, hogy milyen eredményekkel és milyen változtatásokkal működik az
innováció, mely elemek bizonyultak működtethetőkké és a módszer egyes elemeiben milyen változatait
hozták létre az adaptáló szervezetek és miért. A mérés eredményét és a szakmai ajánlásokat kutatási
zárójelentésben hozzák nyilvánosságra.
Tervezett keretösszeg: 1 milliárd Ft. min 20 db max 33 db pályázatot jelent!
Támogatási igénylés benyújtásának kezdete: 2017. december 12. - 2017. január 16-ig.
A támogatás mértéke és összege
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a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 000 000 Ft, maximum 50 000 000
Ft.
Az Esélypontok (konzorciumvezetők) 3-5 óvodát vonhatnak be:
1) 3 óvodát bevonó Esélypont maximum 30 000 000 Ft,
2) 4 óvodát bevonó Esélypont maximum 40 000 000 Ft,
3) 5 óvodát bevonó Esélypont maximum 50 000 000 Ft. támogatásra nyújthat be kérelmet.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Rendelkezésre álló időtartam: a támogatói okirat hatályba lépését követően legalább 24 hónap,
legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. Támogatás a felhívás megjelenését megelőzően megkezdett
projekthez nem igényelhető.
Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő vállalja, hogy a program befejezését követő 18 hónapig
a fejlesztés keretében kialakított együttműködéseket fenntartja, az alábbiak szerint:
- a projekt fizikai befejezését követő időszakra együttműködési tervet alakítanak ki, ebben meghatározzák
a fenntartási időszak alatt az egyes szereplők által elérendő eredményeket,
- az együttműködési tervben vázolt feladatok végrehajtásáról és az együttműködés további lehetőségeiről
legalább félévente egy alkalommal személyes egyeztetést tartanak,
- a szervezetek közötti aktív együttműködések tartalmáról és eredményeiről beszámol az Irányító Hatóság
részére adatszolgáltatás keretében.
Az alábbi tevékenységek mindegyike kötelezően megvalósítandó.
1. Esélypont kialakítása, innovatív hálózatok kialakítása
- Egymás közötti párbeszéd megkezdése, az együttműködés és a közös munka kereteinek kialakítása
- Hálózati tanulás erősítése érdekében kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása a konzorciumtagok
között
- Az innovációk eredményességét követő monitoring rendszer kialakítása és működtetése
2. Tudáscsere lebonyolítása
- Tudásmegosztás, tudáscserét lehetővé tevő hálózatok, mechanizmusok, fórumok működtetése
- Intézmények közötti horizontális tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek szervezése Pl. hospitáció,
intézménylátogatások
- Jó gyakorlatok, módszerek beazonosítása, bemutatása és megismertetése, (disszeminálása), hatékony
bevezetésének támogatása Pl. dokumentált rendszerezése, elektronikus felületen (honlapon) történő
publikálása stb.
3. Az Esélypontok által továbbadott és kifejlesztett innovációk (jó gyakorlatok) kipróbálása és
működtetése
- Kifejlesztett innovációk (jó gyakorlatok) bevezetése az óvodai gyakorlatba
- Az esélyteremtő intézményfejlesztés (jó gyakorlat, sikeresen alkalmazott új módszerek, a kötelező
óvodai nevelés gyakorlata stb.) beépítése az óvodák alapdokumentumaiba
4. Az Oktatási Hivatal által szervezett és megtartott, Esélyteremtő, intézményfejlesztést támogató
képzésen való részvétel (óvodánként beleértve az Esélypont óvodát is; minimum 2 fő)
- az „Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer” című képzésen való
részvétel azon óvodapedagógusok számára kötelező, akik még nem vettek részt ezen a képzésen. Azoknak
az óvodapedagógusoknak, akik korábban már elvégezték (s ezt tanúsítvánnyal vagy igazolással tudják
bizonyítani), ez beszámításra kerül a 3.4.1 Műszaki, szakmai elvárások pontban megfogalmazott
mutatókba.
5. Évente 4 alkalommal műhelymunka szervezése és lebonyolítása, évente 1 alkalommal szakmai
napon való részvétel, együttműködés az EFOP-3.1.3-2016 projekt kedvezményezettjével, az Oktatási
Hivatallal:
- részvétel az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes
Államtitkárság koordinációjában megtartandó szakmai napon, melyen értékelik, hogy milyen
eredményekkel működik az innováció, esetleg milyen változásokat szükséges bevezetni, hogy az
működőképes legyen az adott intézményben
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- konzorciumonként évente 4 alkalommal egésznapos műhelymunka szervezése és lebonyolítása a
konzorciumi tagok részvételével, a projektmegvalósítás szakmai tapasztalatairól
- az EFOP-3.1.3-16 kiemelt projekt kedvezményezettjével (Oktatási Hivatal) együttműködés kialakítása: a
módszertani műhelynapokra, az Esélypontok meghívják az Oktatási Hivatalt
6. Az Esélypontok által biztosított szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító
team létrehozása
- szakmai vezető irányításával működő team (tagjai konzorciumi tag óvoda vezetői)
- monitoring rendszer kialakítása és nyomonkövetés működtetése
7. Innovációs kísérletek megvalósítása a családdal való kapcsolattartás, együttműködés
kialakítása
- Innovációs kísérlet bemutatása minden érintett szülő részére
- A kialakított innovatív módszerek alkalmazása különös tekintettel az alábbi tevékenységek fejlesztése
esetén:
o Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel a gyermek sikeres beszoktatásának, sikeres óvodai
nevelésének érdekében
o A család azon erőforrásainak feltárása és megerősítése, amelyek segítenek a család társadalmi
felzárkózásában és az integrációra vonatkozó motivációjuk erősítésében, valamint az innovációs ötletek
kialakításában is
o Rendszeres napi vagy heti tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló
bejegyzéseinek megbeszélése, a gyermekek alkotásainak megmutatása, szülők részvételi lehetőségének
biztosítása a foglalkozásokon
o Szülők közötti kapcsolatok, szülői közösségek elősegítése, rendezvények szervezése, kulturális és
szabadidős programok megvalósítása
8. Óvoda-iskola átmenet támogatása
- Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (tanulási képességek megalapozása, a tanulási és
egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges
szintjének kialakítása, közös programok),
- Iskolaválasztás támogatása a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással kapcsolatos felvilágosítás,
tanácsadás
- Az érintett iskolával közös óvoda-iskola átmenetet segítő program kidolgozása
9. Külső értékelő bevonásával az innovációval kapcsolatos hatásvizsgálat elvégzése
kontrollcsoport kiválasztásával
- Mérés lebonyolítása, a projekt keretében megvalósult innovatív kísérletek és módszerek kiértékelése
- Értékelési zárójelentés készítése és közzététele a honlapon (zárójelentés kötelező elemeit a szakmai
mellékletek között megtalálható módszertani útmutató tartalmazza)
10. Honlapfejlesztés, kialakítás
- A nyilvánosság biztosítása mellett a szakmai megvalósítók és együttműködők közötti hatékony
együttműködést szolgáló és az értékelést is támogató honlap fejlesztés;
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
1. Kapcsolatfelvétel olyan felsőoktatási intézménnyel, ahol óvodapedagógus képzés folyik
- felsőoktatási hallgató óvodai hospitálása a konzorciumi tagok óvodáiban, a hallgatók innovatív
szolgáltatásokba való bevonása (tapasztalatszerzés a gyermekek óvodai életéről, az óvodapedagógus
nevelő munkájáról, gondozás, a szabad játékról stb.)
2. Képzések
- a szakmai megvalósítók és a célcsoport tagjainak szóló, a megvalósítandó szakmai programmal
kapcsolatos képzések, tréningek, kompetenciafejlesztések, esetmegbeszélések, szupervízió, stb.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS Szakmai terv elkészítése. Közbeszerzési tevékenység.
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II. PROJEKT MENEDZSMENT a projekt teljes időtartamára felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves
(projekt) menedzsment tapasztalattal rendelkező projektmenedzsert alkalmazása munkaviszony,
munkavégzésre irányuló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti/ közszolgálati vagy
megbízási/vállalkozói jogviszony keretében, valamint egy pénzügyi vezető alkalmazása, pénzügyi szakirányú
végzettséggel és legalább 2 éves, pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A
projektmenedzser és a pénzügyi vezető által ellátandó feladatokat egy személy is végezheti a megfelelő szakmai
elvárások teljesítése esetén, amennyiben mindkét szakmai elvárásnak megfelel.
Projekt és pénzügyi asszisztens alkalmazása is megengedett.
A konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak
megfelelő színvonalú ellátása érdekében 1 fő szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, munkavégzésre irányuló
vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek a
munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri legalább a heti 15 órát, azonban nem haladhatja meg
a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves, óvodai szakmai tapasztalattal
kell rendelkezni az alábbi területen: hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, vagy
kisgyermekek fejlesztésével foglalkozó területen
III. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK Részletesen lásd a 3.4.1.2. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi
szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben.
IV. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az
ÁUF 10. fejezete tartalmazza.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az alábbiakkal:
gyermekjóléti, családsegítő szolgálat, védőnői hálózat, nemzetiségi (roma, stb.) önkormányzat
2. Érzékenyítő tréningek szervezése és megtartása a konzorciumi tagok és érintettek (szülők, helyi
társadalomban működő szervezetek munkatársai) részére;
3. A szakmai megvalósítást elősegítő új, kis értékű eszközök beszerzése.
A szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások:
1. A konzorciumi tagok munkatársai közül óvodánként legalább 2 főnek kötelező részt vennie
esélyteremtő, intézményfejlesztést támogató képzésen (Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési
program és eszközrendszer c. képzés)
2. A bevont óvodákban ellátott gyermekek részére a konzorcium szakmai megvalósítói által szervezett és
lebonyolított délelőtti vagy délutáni foglalkozások megtartása minimum hetente egyszer. A
foglalkozásoknak minimum 20 perc időtartamúnak kell lenniük. A tevékenység hozzájárul az óvodai
csoporton belüli csoportszellem erősítéséhez, valamint az érzékenyítéshez.
3. Óvodán kívüli vagy egész napos kulturális és szabadidős programok szervezése a teljes csoportnak,
melybe hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is járnak. A programokon
résztvevőkről nyilvántartást kell vezetni és a honlapon beszámolót kell megjelentetni. A projekt során
minden konzorciumi tag óvodának minimum 10, lehetőség szerint különböző program megvalósítása
kötelező.
4. Honlapfejlesztés. A konzorciumvezetőnek kötelező egy honlapot fejleszteni és működtetni, ami lehet a
saját honlapja is, de lehet egy, a konzorcium részére létrehozott önálló honlap is. A konzorciumvezető által
kötelezően fejlesztett honlapnak a fogyatékkal élők számára akadálymentes internetes oldalnak kell
lennie (meglévő esetén frissítése, akadálymentesítése) és folyamatosan kell üzemeltetnie a projekt
időszak és a fenntartási időszak alatt.
A minimálisan elvárt tartalom a projekttel kapcsolatos intézményenkénti önálló munka, a közös munka és
a találkozások honlapon történő dokumentálása. A program során legalább 100 bejegyzés feltöltése
szükséges. Egy bejegyzés elvárt hossza legalább 800 karakter.
5. Az irányító team havonta egy alkalommal ülésezik. A szakmai vezető tájékoztatja a team tagjait a
projekt előrehaladásáról és a felmerült kérdésekről a team döntéseket hoz. Az ülésről jelenléti ív és
emlékeztető készítése kötelező.
6. A készítendő értékelési zárójelentés terjedelme minimálisan 120 000 karakter.
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A projekt fizikai zárásának időpontjára az alábbi, számszerűsített szakmai célokat szükséges
elérni:
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény Az innovációs tevékenységbe bevont gyermekek
megnevezése
száma
Az eredmény leírása
Azon gyermekek száma, akik a projektbe bevonásra
kerülnek és foglalkozásokon részt vesznek. Egy
óvodás gyermek csak egyszer vehető figyelembe.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
250
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének fő
mértékegysége
Igazolás módja
Névlista
Megvalósítandó műszaki-szakmai
megnevezése
Az eredmény leírása

eredmény

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének
mértékegysége
Igazolás módja

Megvalósítandó
megnevezése

műszaki-szakmai

eredmény

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének
Igazolás módja
Megvalósítandó műszaki-szakmai
megnevezése
Az eredmény leírása

eredmény

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének
Igazolás módja
Megvalósítandó műszaki-szakmai
megnevezése
Az eredmény leírása

eredmény

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének

Kifejlesztett innovációk száma
A hálózati működés során keletkezett a
módszerekre, eszközökre vonatkozó innovációk
száma
10
db
Kitöltött innovációs adatlap, ami tartalmazza az
innováció megnevezését, a kapcsolódó tevékenység
és a tevékenység újszerűségének bemutatását,
tervezett felhasználási módját és tervezett
eredményét
Az Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési
program és eszközrendszer c. képzést sikeresen
elvégzők
Azon szakemberek száma a konzorciumi tagok
munkatársai közül, akik az esélyteremtő,
intézményfejlesztést támogató képzést sikeresen
elvégzik.
minimum 8
fő
tanúsítvány vagy igazolás
Megvalósított
délelőtti
vagy
délutáni
foglalkozások
A bevont óvodákban ellátott gyermekek részére a
konzorcium szakmai megvalósítói által szervezett
és
lebonyolított
délelőtti
vagy
délutáni
foglalkozások. Konzorciumi tag óvodáknak kötelező
a projekt megvalósítás időszakában hetente egy
foglalkozás
400
db
Névlista
Szervezett kulturális és szabadidős programok
Óvodán kívüli kulturális és szabadidős programok
szervezése óvodai csoportonként a szülők
bevonásával.
60
db
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Igazolás módja

Névlista, fotódokumentáció, beszámoló

Megvalósítandó műszaki-szakmai
megnevezése
Az eredmény leírása

eredmény

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének
Igazolás módja

Műhelymunka
Szakmai találkozó és egyeztetés
konzorciumi tag részvételével.
Évi minimum 4, összesen minimum 8
db
Jelenléti ív, emlékeztető

az

összes

Indikátor:
Indikátor neve
A program befejezését követő 6 hónappal a
szervezetek közötti aktív együttműködések
száma
Társadalmi innovációt és transznacionális
együttműködést célzó projektek száma

Mértékegység

Célérték a projekt
fizikai zárásakor

db

1

db

1

Az indikátor definíció és igazolás módja:
A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma
Indikátor magyarázat: Azon együttműködések száma, melyek a projekt lezárását követő fél évvel
aktívnak tekinthetők a kapcsolattartás tekintetében. Az igazolás módja munkaterv benyújtása majd a
munkaterv megvalósításáról beszámoló készítése.
Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma
Indikátor magyarázat: Azon teljes körűen lezárt projektek száma, melyek az ESZA rendelet 9. cikke
szerint ösztönzött társadalmi innovációt, innovatív megoldások tesztelését, értékelését és
együttműködésben való megvalósítását célozza. Továbbá azon projektek száma, melyek az ESZA rendelet
10. cikkében megfogalmazott transznacionális együttműködést célozzák a Bizottság által javasolt és
jóváhagyott közös témakörök és választott témaköröknek mentén.
Támogatást igénylők köre:
1. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van
lehetőség
2. A konzorciumvezető (Esélypont óvoda) feladata a 3-5 konzorciumi tag óvoda bevonása.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
meghatározott köznevelési intézmény:
- óvoda vagy fenntartója,
Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása a fenntartó által történik, abban az esetben az alábbi GFO
kóddal rendelkező szervezetek nyújthatják be kérelmüket:
a) Önkormányzati fenntartású óvodák esetében:
- Helyi önkormányzat GFO 321
- Helyi önkormányzatok társulása GFO 327
b) nem állami, nem önkormányzati fenntartású óvodák esetében:
- Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
– Bevett egyház GFO 551
- Helyi nemzetiségi önkormányzat GFO 371
- Közalapítvány GFO 561
- Egyéb alapítvány GFO 569
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
- Egyesület jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége GFO 519
- Sportegyesület GFO 521
- Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
- Nemzetiségi egyesület GFO 528
- Egyéb egyesület GFO 529
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- Közalapítvány önálló intézménye GFO 562
- Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 563
- KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO 572
Egyéb előírás:
A 2015/2016. évi statisztikai adatok alapján a bevont intézményekbe járó gyermekek közül a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya (konzorciumi tagonként legalább 40%)”
A 2015/2016. évi statisztikai adatok alapján a bevont intézményekbe járó gyermekek közül a hátrányos
helyzetű (konzorciumi tagonként legalább 20%) és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
aránya (konzorciumi tagonként legalább 15%)
A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő fejlesztések
esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett
fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz
Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP 5.2.3 felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, akkor nem
nyújthat be támogatási kérelmet az EFOP 5.2.1 és EFOP 5.2.4 felhívások egyikére sem
Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP 5.2.1 vagy EFOP 5.2.4 felhívásra kérelmet nyújt be, akkor
nem nyújthat be kérelmet az EFOP 5.2.3 felhívásra
A konzorciumvezetőnek egyben az Esélypont óvodának az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
Az intézményi pedagógiai programmal bizonyítottan legalább 3 éve folyamatosan és eredményesen
működteti az 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 173. §-alapján az óvodai fejlesztő programot;
1. Beóvodázási körzetében a kötelező beóvodázás 2015. szeptember 1-i bevezetése előtti mind három
nevelési évben (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) a HH-s gyermekek beóvodázási aránya elérte
legalább a 80%-ot.
2. Az intézménybe járó óvodások legalább 20%-a HH-s és/vagy 15%-a HHH-s gyermek;
3. Rendelkezik olyan saját fejlesztésű innovációval hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával
és/vagy integrációjával kapcsolatban, amely céljaiban illeszkedik a korai, kötelező óvodába járás
problémájához (pl. partneri kapcsolat kiépítése, működtetése);
4. Az adaptáció és/vagy a tudásmegosztás területén bizonyíthatóan működő gyakorlattal rendelkezik
(tudásátadás/átvétel), amelyet a támogatási kérelemben kell igazolnia. (Pl. a saját fejlesztésű innovációt
dokumentáltan sikeresen alkalmazzák, de a konzorciumon belül újszerű, vagy a támogatási kérelemben
igazolja, hogy a saját fejlesztésű innováció bizonyítottan sikeres, módszertana illeszkedik a - 363/2012.
(XII.17.) Korm. rendelet – az óvodai nevelés országos alapprogramjához); Pl. az Esélypont által, az
Educatio működtetésében, az Iskolatáskába, a felhívás megjelenését megelőzően feltöltött (bevált) jó
gyakorlatainak száma – innovációs történet értékelése;
Konzorciumi tagnak (óvodának) meg kell felelnie a következő feltételnek:
A bevonásra kerülő óvodában gyermekek legalább 20%-a HH-s és/vagy 15%-a HHH-s gyermek
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A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1. Szakmai terv és mellékletei
2. Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz
3. A támogatást igénylő nevében aláíró személy vagy személyek - a költségvetési szerv, a helyi
önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a
közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével - pénzügyi
intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája
4. A támogatást igénylő - a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az
egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő
gazdasági társaság kivételével - alapító (létesítő) okirat vagy jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételét igazoló okirata.
5. Az egyházi nyilvántartásban (http://egyhaz.emmi.gov.hu/) szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba
vételről szóló igazolás – kivonat. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen
felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem
mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az
egyházakról szóló 2011. évi CCVI. törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén a
felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való alkalmasságot.
6. Projektmenedzser önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)
7. Pénzügyi vezető önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)
8. Szakmai vezető önéletrajza (aláírt, PDF dokumentum)
9. Helyi önkormányzatok esetén Helyi Esélyegyenlőségi Program
10. Tanúsítvány, ellenőrzési jelentés (közbeszerzésekre vonatkozóan, amennyiben releváns)
11. Indikatív árajánlat(ok) releváns esetben (bővebben lásd az 5.6. piaci ár igazolása fejezetben)
12. Igazoló dokumentum a Felhívás 4.1. pontjában szereplő feltételre vonatkozóan (amennyiben releváns)
15. Jegyző által kiadott igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számáról,
óvodavezető nyilatkozata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak/hátrányos helyzetű
/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányáról
16. Nyilatkozat az EFOP-5.2.1-17 és EFOP-5.2.4-17 konstrukciókban történő részvételről
17. Konzorciumi együttműködési megállapodás (támogatási kérelem benyújtására)
18. A Társadalmi Innovációs Tanács (TIT) által kiadott írásos vélemény (pályázat benyújtását legalább 10
nappal korábban véleményeztetni szükséges a szakmai tervet)
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