
Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű 
kiemelt projekt keretében a fiatalok tehetséggondozásához szükséges 

eszközök beszerzésére/tartós használatba vételére

Pályázók köre: magyarországi regisztrált, akkreditált és 
akkreditált kiváló Tehetségpontok 

Pályázat benyújtása: 2013.03.18 - 2013.04.08 között 
online pályázói adatbázison keresztül

A  Tehetséghidak  Projektiroda  a TÁMOP  3.4.5-12-2012-0001  Tehetséghidak  Program 
keretében  magyarországi  Tehetségpontok  számára  felhívást  tesz  közzé  a  Tehetségpont 
tevékenységéhez  kapcsolódóan  használt  eszközök  beszerzésére.  A  pályázat  célja,  hogy  a 
Tehetségpont  optimális  tárgyi  feltételeket  tudjon  biztosítani  a  fiatalok  számára  tehetségük 
kibontakoztatásához.  Jelen felhívás  keretében kizárólag új  eszköz (illetve 100 000 Ft  alatti 
egységár esetében „anyag”) költsége számolható el.  A 100 000 Ft érték fölötti eszközöket a 
pályázó intézmények, szervezetek tartós használatbavételre veszik át a MATEHETSZ-től.

Felhívásunk  eredményeként  a  Tehetséghidak  Projektiroda  közbeszerzési  eljárást  indít  az 
igényelt eszközök, anyagok beszerzése érdekében. A nyertes pályázók az igényelt eszközöket, 
anyagokat 2013 október-novemberében vehetik át.

1) A pályázók köre és a pályázás feltételei:
Magyarországi regisztrált, akkreditált és akkreditált kiváló Tehetségpontok által gondozott, 
a közoktatásban résztvevő fiatalok.
A  pályázatokat  a  magyarországi  Tehetségpontok  nyújthatják  be  a  Tehetségpontokhoz 
tartozó fiatalok számára igényelt eszközök megjelölésével. 
A pályázatok egyéni, illetve csoportos igényeket is tartalmazhatnak. 
Egy  pályázatban  nem  határozzuk  meg  az  igényelt  eszközök  számát,  csupán  az 
értékhatárokat.  Egy  pályázat  minium  100 000,  maximum  500 000  Ft  értékű  eszközre 
nyújtható  be.  Az  igényelt  eszköztámogatás  nagysága  különösen  indokolt  esetben 
meghaladhatja  a  maximum  összeget.  (Azaz  igényelhet  valaki  például  egy  teljes 
vonósnégyesnek húrokat, kottákat és állványokat, amennyiben ez összesen nem haladja 
meg az 500 000 Ft-os értékhatárt, de különösen indokolt esetben lehet egy kiemelkedő 
tehetség  számára  egy  professzionális  hangszert  is  igényelni  a  550  eFt-ért.  (A  példák 
jelenleg csak a zenei területről származnak, de nyilván bármely más kategóriában is így 
működnek.)  A  beadandó  pályázati  adatlapon  az  igényelt  eszközöket  a  lehető 
legpontosabban  kérjük  megadni.  A  speciális  eszközöknél,  mint  pl.  a  fent  említett 
professzionális hangszer, az egyedi azonosításra is alkalmas kódját is meg kell adni, sőt a 
beszerzési helyre is kérünk javaslatot (linket).
• A regisztrált Tehetségpontok 1 eszközigény-pályázatot nyújthatnak be.
• Az  akkreditált  és  az  akkreditált  kiváló  Tehetségpontok  2  különböző  eszközigény-

pályázatot  nyújthatnak  be.  Egy  Tehetségpont  által  benyújtott  igények  egymástól 
függetlenül, külön-külön kerülnek elbírálásra.
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A  Tehetségpontok  egyes  pályázatai  különböző  eszközkategóriából  (lásd  2/a-d  pont) 
összeállítva is benyújthatók. 

2) Pályázható eszköz-kategóriák:
Felhívásunk célja, hogy eszközökkel, anyagokkal támogassuk a tehetséges fiatalokat, valamint 
a számukra kialakított tehetséggondozó programokat bármely tehetségterületen.
A felhívás keretében az alábbi eszközök költségeit kívánja a Tehetséghidak Program átvállalni:

a. Hangszerek és zenei tanulmányokhoz használatos segédeszközök
- hangszerek, hangszeralkatrészek (pl. húr, nád, vonó stb.), 
- egyéb  segédeszközök  (pl.  gyanta,  hangszertok,  zongoraszék,  metronóm, 

kottaállvány, hangvilla stb.)
- kotta
- különösen  indokolt  esetben:  elektromos  hangszerekhez  szükséges  eszközök 

(erősítő, keverőpult) 
Nem számolható el: hangszerjavítás, hangszer-felújítás.
A kategórián belül rendelkezésre álló keretösszeg: 24 000 000,- Ft.

b. Sportszerek, sportfelszerelések, sportruházat
- sportszerek  (pl.  labda,  ütő,  gerely,  rúd  stb.),  sportfelszerelések  (sisak,  kenu, 

kosárpalánk, ping-pong asztal stb.) és sportruházat (speciális ruházat, speciális cipő 
stb.)

Nem  számolható  el:  eszköz  beszerelési/beépítési  költsége,  sporteszközhöz  kötődő 
egyéb szolgáltatás.
A kategórián belül rendelkezésre álló keretösszeg: 24 000 000,- Ft.

c. Fejlesztő játékok
- Táblás  játékok;  építő-konstruáló  eszközök;  szaktárgyakhoz  kapcsolódó  játékok; 

figyelem-  és  koncentráció  fejlesztésre,  készségfejlesztésre  használt  játékok; 
finommotorika  fejlesztésre  használt  eszközök;  környezeti  neveléshez  használt 
eszközök;  bábkészletek;  mozgásfejlesztéshez  használható  fejlesztő  eszközök, 
játékcsomagok (több fejlesztő játékból álló csomag)

Nem számolható el: irodaszerként is használható eszköz (papír, olló, toll stb.).
A kategórián belül rendelkezésre álló keretösszeg: 24 000 000,- Ft.

d. Oktatási, illetve tudományos segédanyagok és további oktatási eszközök
- Iskolai  tehetséggondozáshoz  használható  segédeszközök,  pl.:  festék,  állvány, 

égetőkemence,  karton,  vászon,  kémcső,  mikroszkóp,  speciális 
(matematikai/tudományos) számológép stb.

Nem számolható el: műszaki cikk, laptop, tablet, irodaszerként is használható eszköz 
(papír, toner, stb.), könyv.
Csak célirányosan a tehetség fejlesztéséhez kapcsolódó indokolt eszközök igényelhetők.
A kategórián belül rendelkezésre álló keretösszeg: 24 000 000,- Ft.

Az eszközöket, anyagokat személyesen adjuk át. Abban az esetben, ha a személyes átvétel 
nem lehetséges, a MATEHETSZ a szállítási költséget fedezi. 

3) A finanszírozás módja: eszközök/anyagok használatba való átadása
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Az  igényelt  eszközöket  (a  várható  közbeszerzési  eljárások  lefolytatását  követően)  a 
MATEHETSZ beszerzi és az átadás-átvétel tényét igazoló megállapodás keretében átadja, 
használatba adja, illetve a pályázó nyertes intézmény vagy szervezet hivatalos képviselője 
átveszi azokat.

4) A felhívásra beküldendő pályázatnak tartalmaznia kell:
A kitöltött pályázati adatlapot (2013. március 18. és április 8. között tölthető online űrlap), 
mely tartalmazza a(z)
• Pályázó Tehetségpont adatait
• Fiatal/fiatalok bemutatását, akik számára az eszközöket igényli
• Eszköz igénylésének indoklását
• Beszerzendő  eszközök  meghatározását  (darabszám,  megnevezés,  érték,  beszerzési 

hely)

5) Az egyes pályázatok elbírálásánál figyelembe vesszük:
• a Tehetséghidak Projektiroda által biztosítható, rendelkezésre álló pénzügyi keretet,
• az egyes tehetségterületek eszközigényének országos ellátottsági helyzetét,
• pályázó földrajzi elhelyezkedését, a település gazdasági lehetőségeit,
• egyéni igény esetén a tehetséges fiatal elért eredményeit, céljait.
• A bírálat során további szempont a pályázatok közötti arányosság megtartása.

6) A pályázatok benyújtásának módja, határideje és ütemezése:
A  pályázatokat  a  Tehetséghidak  Projektiroda  által  biztosított  formanyomtatványokon  az 
online pályázati rendszerbe kell föltölteni 2013. március 18. és április 8. között. A bírálat 
eredményéről a pályázókat  2013. április  29-ig értesíti  a Tehetséghidak Projektiroda. Az 
igények  összesítése  alapján  a  fenti  kategóriákban  a  MATEHETSZ  közbeszerzési  eljárást 
folytat  le.  A  nyertes  pályázók  számára az  igényelt  eszközök beszerzésére  és  átadására 
várhatóan 2013. október-novemberében kerül sor.

Felhívjuk  figyelmüket arra,  hogy  a  benyújtott  pályázatok  nem  automatikusan  kerülnek 
támogatásra. A bírálatot követő kiértesítés előtt, illetve a beszerzés során egyedi egyeztetésre 
kerülhet sor a Tehetségpont és a Projektiroda munkatársai között.

A felhívásban szereplő fogalmakkal kapcsolatban a www.tehetseghidak.hu oldalon GYIK jelenik 
meg.
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