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  A roma és hátrányos helyzetű tanulók 

integrációjának segítése  a katolikus  köznevelési 
intézményekben  

  RENOVABIS  
A NÉMET KATOLIKUSOK  KELET- ÉS KÖZÉP-

EURÓPÁT TÁMOGATÓ SEGÉLYSZSZERVEZETÉNEK 
TÁMOGATÁSÁVAL  SZERVEZI A  

KATOLIKUS PEDAGÓGIAI INTÉZET   



 RÉSZTVEVŐK 
 
 
 

 

• Szakmai szolgáltatási szerződés 
 

• Intézmények, amelyekben roma és / vagy 
a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri 

a 29%-ot. 
  



 PÁLYÁZHATÓ TÉMAKÖRÖK 

1. A roma és hátrányos helyzetű tanulók 
együttes támogatása iskolai tanórán kívüli 
tevékenységekben 

2. A pályázati célcsoport környezettudatosságra 
nevelése 

3. Akkreditált pedagógus továbbképzések 



PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

•  jelentkezési Excel munkafüzet  visszaküldése 

• Intézményi adatlap  postai úton is megküldve 

• Roma és /vagy  a hátrányos helyzetű tanulók aránya 29%. 

• A pályázat elektronikus beérkezésének és postára adásának 
határideje: 2018. február 20.  

 

 



PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 

1. A roma és hátrányos helyzetű tanulók együttes 
támogatása iskolai tanórán kívüli tevékenységekben 

2. A pályázati célcsoport környezettudatosságra 
nevelése 

1.000.000 Ft támogatás kérhető  

20%-át önerőből kell  finanszírozni  

 

 



PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

3. Akkreditált pedagógus továbbképzések 
 
• Képzés teljes részvételi díja: 55.000 Ft /fő 
• Fizetendő a költség  20%-a, azaz az   önrész   

11.000 Ft 
• Étkezés, szállás támogatott 
• Négy válaszható képzés 
• https://www.katped.hu/ 
• Egy intézményből több pedagógussal is lehet 

pályázni. 
 

 
 

 
 
 



A MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE 

 

1. A roma és hátrányos helyzetű tanulók együttes 
támogatása iskolai tanórán kívüli 
tevékenységekben 

2. A pályázati célcsoport környezettudatosságra 
nevelése 

 

Kezdés: 2018. március 20. 

Lezárás, elszámolás : 2018. november 25. 



ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK 

Nyertes intézmény hivatalos számlázási nevére, címére, pályázott csoport 
létszámára  

 
• előadók 

• nyári táborok 

• színházlátogatás 

• szaktábor, más szabadidős tevékenységek  

• speciális művészeti és táncórák megtartása 

• tárgyi eszközök 

• belépőjegyek 

• utazási költségek 

• szállás költségek 

• étkezési költségek 

• pedagógiai asszisztens alkalmazásának megbízási díja  

  



ÖNRÉSZ TERHÉRE ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK  

1. A roma és hátrányos helyzetű tanulók együttes 
támogatása iskolai tanórán kívüli 
tevékenységekben 

2. A pályázati célcsoport környezettudatosságra 
nevelése 

• pályázott teljes összeg  min.  20%-a, 
azaz nyert összeg 25%-a 

 
3. Akkreditált pedagógus- továbbképzések 

• az önrészt előre kell befizetni 
 



SZERZŐDÉSKÖTÉS 

 

Elbírálás:   beadási határidő után két hét 

Értesítés: beadási határidő után négy héten belül 
Szerződések megkötése 

KaPI: képzések megszervezése, lebonyolítása, utalások 

Pályázók: megvalósítás, önrész biztosítása 



PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSÁNAK 
KÖVETELMÉNYEI  

1. A roma és hátrányos helyzetű tanulók együttes 
támogatása iskolai tanórán kívüli tevékenységekben 

2. A pályázati célcsoport környezettudatosságra 
nevelés 

• Elszámolási határidő  

• Beszámoló a programokról, költségekről  

• Elszámolási  Excel munkafüzet kitöltése 
(2018. augusztus 31-től honlapunkról letölthető) 

• Beszámoló elektronikus visszaküldése 2018. november 25-ig 

renovabis@katped.hu  
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PÁYÁZAT  ELSZÁMOLÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI 

Postán küldendő dokumentumok 

Beküldési határideje: 2018. november 25.  

• kiadások igazolását szolgáló számlák 

•  záradékkal ellátott megállapodások és  

szerződések 

A II./1. és II./2 pályázati rész  

Utófinanszírozott. 
Összegek utalása a beküldést követő  40 napon belül. 



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÁS 

1. A roma és hátrányos helyzetű tanulók együttes 
támogatása iskolai tanórán kívüli tevékenységekben 

2. A pályázati célcsoport környezettudatosságra 
nevelés 

      Reszeginé Erdélyi Beáta (renovabis@katped.hu) tel.: 1/479-3007 

 

3. Akkreditált pedagógus-továbbképzések 
      Szepsi Rita (szepsi.rita@katped.hu) tel.: 1/479-3030  
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Köszönöm a figyelmet ! 

 

 

 

 

 


