Reneszánsz Programiroda - Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht
a „Reneszánsz Év” keretében
pályázatot hirdet
Reneszánsz túrák Magyarországon
címmel
szabadidős és ismeretszerző programok támogatására iskolák, szakiskolák, gimnáziumok számára
A pályázat kiírója:
A Reneszánsz Programiroda és a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht. a Reneszánsz Év
2008 keretében pályázatot hirdet magyarországi oktatási intézmények, gyermekotthonok,
gyermekprogramokat lebonyolító intézmények részére.
A pályázat célja:
A Reneszánsz Év 2008 keretében olyan értékes, új ismereteket nyújtó szabadidős programok
szervezése, amelyek megismertetik a tanulókat Magyarország reneszánsz műemlékeivel. A pályázat
célja, hogy meghatározó múzeumi élményekkel gazdagodva találkozzanak művészeti alkotásokkal
bővítsék ismereteiket tudományos ismeretterjesztő, interaktív kiállításokon, múzeumpedagógiai
foglalkozásokon szerzett élményekkel.
A pályázók választhatnak fővárosi és vidéki programok közül. A fővárosi látogatások esetén a
pályázat keretében egy kiválasztott múzeum látogatását és ott egy múzeumpedagógiai programon való
részvételt finanszíroz a kiíró; a vidéki látogatások esetében a múzeumpedagógiai program mindig a
megyei múzeumban zajlik, ezt követően pedig lehetőség nyílik 1-2 közeli szabadtéri gyűjtemény vagy
művelődéstörténeti emlékhely (tájház, vár, emlékhely, stb.) meglátogatására is. A választható
programlehetőségekről 2008. április 1-jét követően a www.museum.hu/reneszanszev vagy a
www.muzeumiora.hu/reneszanszev címeken tájékozódhatnak.
A kiíró a programváltozás jogát fenntartja.
A lebonyolítás időpontját a pályázat nyertese az eredményhirdetés után egyezteti a lebonyolítóval.
A pályázók köre:
1. Oktatási intézmények
2. Speciális oktatási programú iskolák, gyermekfalvak
3. Kifejezetten gyermekek szabadidős tevékenységével, informális oktatásával foglalkozó
egyesületek, alapítványok, amelyek alapító okiratában az említett tevékenységi kör szerepel.
Elkülönített összegre pályázhatnak
•
•

Gyermekfalvak
Gyermekotthonok

Előnyt élveznek:
a) speciális szakiskolai képzést folytató intézmények,

b) a Kt. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint
szervezett felzárkóztató oktatást szervező intézmények,
c) a Kt. 28. §-ának (10) bekezdése szerint a készségfejlesztő oktatást szervező intézmények,
d) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2.§ (2)
szerint a hátrányos és ezen belül a leghátrányosabb helyzetű, valamint annak részeként a
komplex programokkal segítendő legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő szakiskolák,
e) vidéki látogatás esetén előnyt élveznek továbbá - az egész napos programra való tekintettel azok az oktatási intézmények, amelyek saját megyéjükbe, vagy a megyéjükkel határos
megyébe tervezik a múzeumlátogatást.
Igényelhető támogatási összeg:
A program megvalósításához igényelhető maximális támogatási összeg étkezéssel együtt: 7500 Ft/
tanuló.
A program megvalósításához igényelt támogatási keretösszeg a meglátogatott célállomás
függvényében az alábbiak szerint igényelhető:
A támogatás összege, ha a település az iskola székhelyétől
•

legfeljebb 50 kilométerre van, tanulónként 5000 forint,

•

több mint 50, de legfeljebb 100 kilométerre van, tanulónként 5500 forint,

•

több mint 100 kilométerre, de legfeljebb 150 kilométerre van, tanulónként 6000 forint,

•

több mint 150 kilométerre, de legfeljebb 200 kilométerre van, tanulónként 6500 forint,

•

több mint 200 kilométerre van, de legfeljebb 250 kilométerre van, tanulónként 7000 forint,

•

ha több mint 250 kilométerre van tanulónként 7500 forint.

A támogatás összege tanulónként legfeljebb 7.500 forint.
Amennyiben az intézmény részt kíván venni a programban, feltételek vállalásáról nyilatkoznia kell,
amely nyilatkozatot a nyertes pályázók számára a szerződéssel együtt megküldjük.
Feltételek:
1. Az utazást az érintett iskola szervezi meg lehetőleg autóbusz igénybevételével.
2. Az érintett részt vevő osztályok valamennyi tanulójának lehetőséget biztosítanak a fővárosi
vagy vidéki látogatásra és ehhez az iskolában szokásos eljárás szerint beszerzik a szülők
írásbeli hozzájárulását.
3. Az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletét ellátó személyekről. A felügyelet ellátásába
szülők is bevonhatók, de osztályonként legalább 15 tanuló után 1 pedagógust biztosítani kell.
4. A megadott napon, a megadott időpontban kell megérkezni a kijelölt múzeumba, illetve vidéki
program esetén a program további helyszíneire (szabadtéri gyűjtemények, művelődéstörténeti
emlékek).
5. Az iskola vállalja, hogy a tanulók részére tízórait, ebédet és uzsonnát, valamint kellő
mennyiségű italt, ásványvizet, gyümölcslevet vásárol.
6. A programban részt vevő tanulók valamennyi költségét (ebéd, kísérők költsége, belépő) a
rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből kell fedezni.
7. A múzeumpedagógiai foglalkozásokon a maximális csoportlétszám 20 fő, ha az osztály ennél
nagyobb, akkor két párhuzamos csoportban kell a gyerekeket foglalkoztatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. adatlapot
2. a pályázó bemutatását
3. a tervezett túra pedagógiai programját (a kidolgozáshoz segítséget nyújtó módszertani segédlet
itt olvasható)
4. csatolni kell az a, b, c és d pontokban foglaltak igazolásához szükséges nyilatkozatokat
A pályázat beadási határideje: 2008. április 30 ( a postára adás dátuma).
•
•
•
•

•

Döntés: 2008. május 10.
A támogatás felhasználásának határideje: 2008. november 30.
Az elszámolási határideje: 2008. december 15.
A támogatás jellege: előfinanszírozás
A támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni. A szakmai
beszámoló rövid szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról; a pénzügyi
elszámolás a pályázó intézmény nevére kiállított, a felhívásban ismertetett költségre
vonatkozó számlák, bizonylatok hiteles másolata.
A beszámolót egy példányban kérjük megküldeni a Hungarofest Kht címére (1072. Budapest,
Rákóczi út 20.)

A pályázat formai feltételei:
1. A pályázatot az Hungarofest Kht. címére (1072. Budapest, Rákóczi út 20.) kell benyújtani a
megadott határidőre.
2. Mellékelni kell a pontosan és teljesen kitöltött, aláírt adatlapot. Az adatlap-nyomtatvány
letölthető az Internetről (www.reneszanszev2008.hu, illetve www.museum.hu/reneszanszev).
3. A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.
4. Két darab megcímzett, felbélyegzett A/5-ös méretű válaszborítékot kell a pályázathoz
mellékelni.
5. Az adatlapot a postázással egyidőben elektronikus formában is el kell juttatni a
reneszanszev@museum.hu e-mail címre.
A hiányosan kitöltött, válaszboríték nélküli és nem megfelelő példányszámban érkezett pályázati
anyagot a Titkárság nem tudja fogadni, azokat postafordultával visszaküldi.
Pályázattal kapcsolatosan információ a 06 1 473 7685-as telefonszámon vagy a
reneszanszev@museum.hu e-mail címen kérhető.
Minden pályázó értesítést kap. A nyertesek listáját nyilvánosságra hozzuk.

Budapest, 2008. március 28.
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

