Nemzeti Tehetség Program
2016. évi pályázatai
Székely Rita

Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács

A pályázatok bemutatása
2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre.
A nyílt pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 2.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási
határidő napján - 2016. május 2-án 23.59 óráig az EPER-ben
véglegesítésre került.

A pályázatok bemutatása
Két pályázati kategória esetében
-

NTP-NTV-15: Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti
versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon való részvételének
támogatása

-

- NTP-NFTÖ-15:Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj:

 Pályázatok benyújtása EPER-ben történik,
 Pályázatok benyújtási határideje folyamatos (a keret kimerüléséig).

A pályázatok bemutatása
Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt,

- támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2016. július 1. és 2017.
június 30. közé eső időszak, illetve
- beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2016. július 1. és 2017. május 15.
közé eső időszak,
amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

Megjelent pályázatok nyílt pályázatok folyamatosan a pályázati keret
kimerüléséig
NTP-NTV-16 Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti
nemzetközi tudományos diákolimpiákon való részvételének támogatása

versenyeken,

Keretösszeg: 70.000.000 Ft
Pályázat célja: A pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és
csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi és művészeti
versenyeken, tudományos diákolimpiákon.
Pályázók köre: 1. A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint): általános iskola,
gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskolák.
2. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány és
közalapítvány, mely az alapító okirata szerint nevelési-oktatási tevékenység végzésére jogosult.
3. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország
államilag elismert felsőoktatási intézményei.
4. Gazdasági társaságok

Igényelhető támogatás mértéke: 300.000 - 5.000.000 Ft

Megjelent pályázatok nyílt pályázatok folyamatosan a pályázati keret
kimerüléséig
NTP-NFTÖ-16 Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
Keretösszeg: 286.000.000 Ft

Pályázat célja: A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
Pályázók köre: Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII.
törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek
valló

A” komponens esetében: legalább 8 és legfeljebb 21 éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai tanulók;
„B” komponens esetében: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő
teljesítményt nyújtó BSc, MSc, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú
végzettséggel rendelkezők;

„C” komponens esetében: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek;
„D” komponens esetében: legalább 15 és legfeljebb 19 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő
eredményeket elérő, ezen eredményeket közérthetően publikáló magyarországi középiskolai tanulók.

Igényelhető támogatás mértéke: A pályázaton az „A” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb
500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázaton a „B”, „C” és „D” komponens esetében legalább
100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

2. Nyílt pályázatok
NTP-MTTD-16 A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a
szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben
Keretösszeg: 140.000.000 Ft
Pályázat célja: A hazai köznevelésben tanuló tehetséges fiatalok matematikai, természettudományos, technikai,
digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciáinak erősítését segítő, általános felfedezési
tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása.
Pályázók köre: 1. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

2. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit
gazdasági társaság melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.
3. Belső egyházi jogi személyek.
4. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok oktatási
profilú magyar civil szervezetei, valamint magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – általános
vagy középiskolái.

Igényelhető támogatás mértéke: 1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft

NTP-KKI-16 A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok
támogatása
Keretösszeg: 180.000.000 Ft
Pályázat célja: A köznevelési és a kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és
tehetségfejlesztő programok megvalósításának támogatása.
Pályázók köre: 1. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül: óvoda,
általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola.
2. Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények/szervezetek.
3. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány,
közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a
tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.
4. Belső egyházi jogi személyek.
5. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt
országok oktatási profilú magyar civil szervezetei, valamint magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy
tagozattal rendelkező – általános vagy középiskolái
Igényelhető támogatás mértéke: 1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft

NTP-MKÖ-16 A nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra
ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása
Keretösszeg: 70.000.000 Ft
Pályázat célja: A nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló
tehetséggondozó programok támogatása.
Pályázók köre: 1. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül: óvoda, általános iskola
gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, kollégium.
2. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit
gazdasági társaság, melynek alapító okiratában hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzése vagy a nemzetiségi
hagyományok vagy a népi kultúra ápolása, mint tevékenység szerepel.
3. Belső egyházi jogi személy.
4. Helyi nemzetiségi önkormányzat.

5. Az 1997. évi CXL törvény szerinti a 39. § (2) bekezdés alapján működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények.
6. Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények, közművelődési civil szervezetek
7. A 2008. évi XCIX. törvény 44. §. 7. pontja szerinti előadó-művészeti szervezetek
8. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok oktatási
profilú magyar civil szervezetei, valamint magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – általános
vagy középiskolái.

Igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 1.000.000 Ft

NTP-MOI-16 Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó
programjainak támogatása
Keretösszeg: 60.000.000 Ft
Pályázat célja: A tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó
programjainak támogatása.

Pályázók köre: 1. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
- alapfokú művészeti iskolák.
2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag
elismert intézmények közül:
- a művészeti felsőoktatási intézmények.
3. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány
és nonprofit gazdasági társaság, mely az alapító okirata szerint művészet oktatási tevékenység végzésére
jogosult.
Igényelhető támogatás mértéke: 1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft

NTP-SR-16 Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása
Keretösszeg: 30.000.000 Ft

Pályázat célja: Helyi sportág népszerűsítő rendezvények támogatása.
Pályázók köre: A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül: óvoda, általános
iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola.
Igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 1.000.000 Ft

NTP-SZTG-16 Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az
ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása
Keretösszeg: 30.000.000 Ft
Pályázat célja: A szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az
ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása.
Pályázók köre: 1. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
- szakközépiskola,
- szakiskola.
2. A 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumok.
Igényelhető támogatás mértéke: 1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft

NTP-FTP-16 Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló
tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való
részvételének támogatása
Keretösszeg: 25.000.000 Ft
Pályázat célja: Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló
tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő
Pályázók köre: 1. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül: általános
iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási
intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmény. 2. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában
álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmények.
3. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány,
közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a
tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.
4. Belső egyházi jogi személyek.
2. A 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumok.
Igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 1.000.000 Ft

NTP-RHTP-16 Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló
tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének támogatása
Keretösszeg: 75.000.000 Ft
Pályázat célja: A tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak
szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása
Pályázók köre: 1. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül: általános
iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiaiszakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

2. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló
köznevelési feladatokat is ellátó intézmények.

NTP-RHTP-16 Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló
tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének támogatása
Keretösszeg: 75.000.000 Ft
Pályázat célja: A tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló
tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének,
továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása

Pályázók köre: 1. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül: általános iskola, gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási
intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.
2. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési
feladatokat is ellátó intézmények.

3. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és
nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység
szerepel.
4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert
felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő
felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).
5. Belső egyházi jogi személyek.
Az NTP-RHTP-A/B-M-16 kategóriában valamint az NTP-SZKOLL-A/B-M-16 kategóriában meghívott szervezetek ebben a
kategóriában pályázatot nem nyújthatnak be!
Igényelhető támogatás mértéke: 1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft

NTP-TV-16 Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása
Keretösszeg: 110.000.000 Ft
Pályázat célja: A nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása.
Pályázók köre: Az országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi vagy művészeti versenyeket
meghirdető:
1. A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint): általános iskola, gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskolák, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény.
2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország
államilag elismert felsőoktatási intézményei.
3. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány,
közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, amely az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma szerint
nevelési-oktatási tevékenység végzésre jogosult.
4. Belsőegyházi jogi személyek.
Igényelhető támogatás mértéke: 750.000 Ft – 3.000.000 Ft

NTP-HHTDK-16 Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása
Keretösszeg: 85.000.000 Ft
Pályázat célja: A hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása.
Pályázók köre: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében
szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények
karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény
kötelezettségvállalásával).
Igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 1.500.000 Ft

NTP-SZKOLL-16 Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok támogatása
Keretösszeg: 80.000.000 Ft
Pályázat célja: Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok támogatása
Pályázók köre: A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően működő, az
Oktatási Hivatal által bejegyzett, a 2015/2016. tanévben legalább 10, aktív egyetemi vagy főiskolai hallgatói
jogviszonnyal rendelkező tagot felmutatni tudó szakkollégiumok.
Amennyiben a bejegyzett szakkollégium önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, úgy a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei
valamelyikének vagy a szakkollégium fenntartójának kötelezettségvállalásával. 1
1: Felsőoktatási intézmény keretében működő, a felsőoktatási intézmény által regisztrált szakkollégiumok kizárólag a
felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával nyújthatnak be pályázatot.
Pályázatot az NTP-SZKOLL-A/B-M-16 pályázatban meghívott szervezetek nem nyújthatnak be!

Igényelhető támogatás mértéke: 750.000 Ft – 3.000.000 Ft

NTP-FTH-16 Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása
Keretösszeg: 50.000.000 Ft

Pályázat célja: A fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása
Pályázók köre: 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő
Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében
a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).
2. A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és
közalapítvány, mely az alapító okirata szerint nevelési-oktatási tevékenység végzésére jogosult.
3. Belső egyházi jogi személyek.

4. Gazdasági társaságok.

Igényelhető támogatás mértéke: 1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft

NTP-HTT-16 Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása

Keretösszeg: 20.000.000 Ft
Pályázat célja: A hazai Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a
tehetségsegítő szervezetek hálózatainak kialakulásának támogatása

Pályázók köre: A http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacsok oldalon, a tehetségsegítő tanácsok
adatbázisában szereplő magyarországi Tehetségsegítő Tanács, egy önálló jogi személyiségű (szervezet)
tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt.
Igényelhető támogatás mértéke: 1.00.000 Ft – 2.000.000 Ft

A pályázatok elérhetősége:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzeti_tehetseg_program/

