
3. sz. melléklet 

 

Támogatási terület: Oktatás és nevelés támogatása és fejlesztése, gyerekekkel és 

fiatalokkal való foglalkozás támogatása 

 

1. A támogatás területe 

- szellemi és kulturális értékek alakítása, fejlesztése, megőrzése, újítása és népszerűsítése; 

- alapvető emberi és szabadságjogok védelme; 

- gyermekek és az ifjúság jogainak védelme; 

- nevelés és oktatás, képzés és fejlesztés; 

- tudományos, műszaki és információs szolgáltatások kutatása és fejlesztése; 

- környezetvédelem és a Város lakosságának egészségvédelme és annak alakítása; 

- természeti értékek megőrzése, védelme és fejlesztése; 

- egészség támogatása és védelme; 

- kulturális identitás, kultúra, népművelési tevékenység és művészeti tevékenység fejlesztése. 

 

2. Támogatható tevékenységek 

- az oktatás és a nevelés minőségének javítására irányuló projektek; 

- szabadidős és tanórán kívüli tevékenységek gyermekek és fiatalok számára; 

- innovatív módszerek a gyermekekkel és fiatalokkal való munkában; 

- tevékenységek a gyermekek és fiatalok helyi és regionális oktatása terén; 

- oktatási tevékenységek a tudomány és a kutatás területén; 

- jótékonysági tevékenységekre irányuló nevelés; 

- nevelési tevékenységek a függőségek, az erőszak és a bűnözés, valamint egyéb 

szociálpatológiai jelenségek megelőzésének terén; 

- kongresszusok, konferenciák, szemináriumok és oktatási rendezvények szervezése 

Dunaszerdahely városában; 

- csereprogramok, tanulmányi látogatások; 

- oktatási rendezvények, tudás- és művészeti versenyek gyermekek és fiatalok számára. 

 

3. Elszámolható költségek  

A költségeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a projekt céljaihoz. 

A pályázat megvalósításával kapcsolatos indokolt költségeknek minősülnek főként: 

Honoráriumok, szolgáltatások: Tiszteletdíjak, jutalmak a munka elvégzéséért (megrendelés / 

számla, végrehajtási megállapodás, szerződés, munkaszerződés ellenében teljesített munkák, 

tolmácsszolgáltatások stb.); 

Fellépők, előadók tiszteletdíja; 

A projekt megvalósításához szükséges beltéri, kültéri helyszínek, mobil szerkezetek 

bérbeadása; 

Rendezvény technikai bebiztosításának bérlése (hang, világítás, vetítőeszközök, színpadkép 

stb.); 

Utazási és szállítási költségek (fellépők, előadók, lektorok, technikai berendezések fuvarozása 

jogi vagy az említett tevékenységhez iparengedéllyel rendelkező természetes személy által, 

saját szállítással történő szállítás esetén a törvény által meghatározott összegig terjedő 



elszámolható utazási költségek a 283/2002 törvény és annak módosításai értelmében az utazási 

költségekről); 

Fellépők, vendégek, szervezők stb. elszállásolása; 

Étkezési költségek, frissítők; 

Rendszeres és időszaki nyomtatványok gyártásával kapcsolatos nyomdai költségek; 

Reklámanyagok (közlemények, meghívók, plakátok, postaköltség, irodaszerek stb.); 

Audio- és multimédiás hordozó készítése; 

A projekt anyagköltsége és nem befektetési jellegű ingóságok beszerzése; 

Elvezetett adó, biztosítási alapok járulékai; 

Balesetbiztosítási járulék. 

 

4. Nem támogatható költségek 

A támogatás pénzeszközei nem felhasználhatók 

- dohányáru, alkoholos italok, kábítószer, lőfegyver és lőszerek vásárlására; 

- az előző évek kiadásainak refundálására; 

- a kérelmező kölcsöneinek, hiteleinek, kamatainak vagy egyéb kötelezettségeinek teljesítésére; 

- ingó tárgyak, befektetési jellegű munkálatok és szolgáltatások beszerzésére, illetve a vagyon 

műszaki értékelésének teljesítésére; 

- a projektek szervezőinek jutalmára. 

 


