Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések
A felhívás kódszáma: EFOP-4.1.1-15
A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,95 milliárd Ft
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 150 millió Ft – 1500 millió Ft közötti vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:


projektjük megvalósításával hozzájárulnak az épületek minőségének javításához, a
mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtéséhez, valamint a hatékony és minőségi
oktatás elősegítéséhez.
Támogatható tevékenységek bemutatása

I.

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS




II.

Megvalósíthatósági tanulmány készítése (benne költség-haszon elemzés)
Műszaki tervdokumentumok, engedélyeztetési tervek elkészítése (rehabilitációs mérnöki
ellenjegyzéssel)
Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
Önállóan támogatható




A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak
o funkció nélküli épületek/épületrészek átalakítása
o korszerűsítés
o bővítés
o átalakítás
o rekonstrukció, modernizáció
o többfunkcióssá tétel
o műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
o képzésre alkalmas terek kialakítása
A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához
nélkülözhetetlen fejlesztések
o kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása az MSZ szabványnak megfelelően
o a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása,
felújítása.

Önállóan nem támogatható


A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek











o beruházáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés (önállóan nem támogatható)
o akadálymentes felújítás (önállóan nem támogatható, de kötelező)
Az intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási-nevelési környezet
alapkövetelményeinek figyelembe vételével
o képzésre alkalmas terek kialakítása, különösen természettudományos laborok
(fizika/kémia/biológia szaktantárgyakhoz kapcsolódóan) kialakítása, korszerűsítése,
Fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó
infrastruktúrafejlesztés
Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése,
tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök,
udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás; zöldterület-fejlesztés,növelés)
Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök,
berendezési tárgyak és bútorok beszerzése
Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő
helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl.
játszóudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és kommunikációs
technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet
kialakítása
Melegítő - és főzőkonyha infrastrukturális beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen
eszközbeszerzések.

Új építéssel/ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító fejlesztés az alábbi feltételekkel
támogatható:
 nem kerül sor új intézmény létesítésére (alapítására) és
o a pályázó nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges méretű, színvonalú és
funkciójában megfelelő, saját tulajdonú, bérelt, vagy egyéb jogcímen használt épülettel.
vagy
o a meglévő épület telekhatáron belüli bővítése tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges,
vagy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan (melyet tervezői nyilatkozattal
igazol a pályázó), vagy a meglévő épület életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban
van (amelyet a pályázó ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel), vagy- vizsgálatokkal
alátámasztott – statikusi szakvéleménnyel támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint a
pályázat benyújtásának időpontja).
Föld, telek, ingatlan vásárlás a projekt keretében nem támogatott.
A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen
fejlesztések (sportlétesítmény, sportuszoda kialakítása) csak a köznevelési feladatellátás mértékének
megfelelően támogathatók.
A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Egyúttal igazolni szükséges, hogy a nem saját tulajdonú ingatlan esetében az ingatlan a fenntartási időszak
végéig a köznevelési célú felhasználás érdekében a támogatást igénylő rendelkezésére áll.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen
időszakra vállalja:






az EFOP projekt keretében köznevelési feladatellátásra létrehozott kapacitások fenntartását és
működtetését;
az engedélyezett létszám legalább 85%-os kihasználtságát;
fenntartási jelentések benyújtását;
a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített nyilvántartását
adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára

A támogatást igénylő szervezetnek meg kell felelnie – a fejlesztendő intézmény vonatkozásában – az alábbi,
I. pontban jelzett feltételnek és egyúttal a II. pontban jelzett feltételek valamelyikének:
pont: a feladatellátási-helyen a tanulói létszám eléri a 350 főt
és
pont:
a. a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei nem adottak
b. tanteremi kapacitása igazolhatóan elmarad a tanuló létszám szerinti igénytől
c. nem teljesülnek maradéktalanul a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott
minimális infrastrukturális feltételek

I.
II.

Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be pályázatot. Egy fenntartó egy
feladatellátási-helyére azonban csak egy pályázatot adhat be.
Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem nyújtható támogatás a 2007-2013-as időszakban a Regionális Operatív Program köznevelési
infrastruktúra-fejlesztési pályázatai keretében fejlesztésben érintett köznevelési terek vonatkozásában. Ez
azt jelenti, hogy amennyiben egy intézmény a ROP keretében támogatásban részesült, akkor jelen pályázat
keretében kizárólag a megvalósult fejlesztésen túlmutató terek vonatkozásában nyújthat be támogatási
igényt (pl, bővítés, tornaterem kialakítása). A Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni a
fejlesztések közti lehatárolást.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja



Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. január 25-től 2018. január
25-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
 2016. március 18.
 2016. december 16.
 2018. január 25.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/node/57219

