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Tisztelt Partnereink! 

NépmesePontok létrehoz{s{ra írt ki p{ly{zatot a korm{ny 

 

A magyar népmesekincs tov{bbad{s{t és a gyerekek kompetenciafejlesztését szolg{ló 

NépmesePontok létrehoz{s{ra írt ki p{ly{zatot a korm{ny csaknem 1,2 milli{rd forint 

értékben. 

A projekt célja, hogy a kultur{lis intézmények minden megyében gondolkodjanak el azon, 

hogyan tud hozz{j{rulni a népmese a gyerekek személyiségének, képzelőerejének 

fejlődéséhez – mondta el a program szerdai budapesti sajtót{jékoztatój{n az Emberi 

Erőforr{sok Minisztérium{nak (Emmi) kultúr{ért felelős {llamtitk{ra. 

Hopp{l Péter emlékeztetett: pszichológusok bizonyított{k, hogy sokkal gazdagabb azoknak 

a gyerekeknek a képzelőereje, vizu{lis vil{ga, akik nem csak kész vizu{lis vil{ggal együtt 

kapnak meséket. 

Rétv{ri Bence, az Emmi parlamenti {llamtitk{ra hozz{tette: a kiír{snak köszönhetően EU-s 

forr{sból épülhetnek orsz{gszerte NépmesePontok. 

Schanda Tam{s, az Emmi európai uniós fejlesztéspolitik{ért felelős {llamtitk{ra közölte: a 

korm{ny célja, hogy a köznevelést kiegészítő, tanul{st segítő szolg{ltat{sok, új tanul{si 

form{k jöjjenek létre, amelyek középpontj{ban a magyar hagyom{ny, a magyar tud{s és a 

magyar népmese {ll. 

Kultur{lis intézmények bevon{s{val a korm{ny azt szeretné elérni, hogy lehetőleg minden 

magyar gyerek tal{lkozzon a magyar népmesékkel – jegyezte meg. 

A NépmesePontok többek között műhelyfoglalkoz{sok, művészeti alkotócsoportok, 

élőszavas mesemond{s, kompetenciafejlesztő t{borok, mesemondó, meseíró és 

meseillusztr{ciós versenyek, de az egész csal{d részvételét biztosító programok 

megvalósul{s{t is lehetővé teszik, a projekt t{mogatja tov{bb{ szakemberek képzését, 

tov{bbképzését is. 

Schanda Tam{s besz{molója szerint erre a célra a korm{ny csaknem 1,2 milli{rd forintot 

különített el, egy-egy intézmény 30 millió és 80 millió forint közötti összegre p{ly{zhat 

m{rcius 27-től; a projekt végrehajt{si ideje 36 hónap. 

Megyénként legfeljebb h{rom, településenként egy p{ly{zat nyerhet – közölte az {llamtitk{r. 

Helmich Katalin, a Mesemúzeum szakmai vezetője elmondta, hogy a p{ly{zat kapcs{n m{r 

sz{mos intézmény kereste meg tapaszalatszerzés célj{ból a Petőfi Irodalmi Múzeum 

filil{léjaként ötödik éve működő, tab{ni Mesemúzeumot. 

Kelemen L{szló, a Hagyom{nyok H{za főigazgatója hozz{fűzte: intézményük tíz éve 

foglalkozik azzal, hogy az élőszavas mesemond{s tradícióit, technik{it tanítsa, és az 

érintettek bevon{s{val kidolgoztak egy népmese programot is. 
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Az EFOP-3.3.4-17 kódnévvel kiírt p{ly{zat részleteivel kapcsolatban a 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-334-17-a-npmese-anyanyelvi-kompetenciafejleszt-szerepnek-erstse-

az-informlis-s-non-formlis-tanulsban honlap nyújt részletes inform{ciókat. 

 

A ZÖLD FORRÁS 2017. évi p{ly{zati felhív{sa a környezet és természetvédelmi 

civil szervezetek sz{m{ra 

 

A Földművelésügyi Minisztérium, mint T{mogató (tov{bbiakban: FM / T{mogató) a 

Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósít{sa érdekében az al{bbiakban 

nyilv{nos p{ly{zati felhív{st tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a 

nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot v{llaló 

civil szervezetek sz{m{ra. 

1. A p{ly{zati t{mogat{s célja 

A környezet- és természetvédő civil szervezetek t{mogat{sa, aktív részvételének biztosít{sa 

az NKP meghat{rozott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos {llami feladatok 

{tv{llal{s{ból adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósít{s{ban. 

2. A t{mogat{s igénybevételével megvalósítható célok és a t{mogatható tevékenységek 

A Zöld Forr{sból a t{mogat{s igénybevételére jogosultak az al{bbi, NKP-ban 

megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az {tv{llalható {llami feladatok hatékony 

és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget: 

1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javít{sa; 

2. védett természeti értékek és erőforr{sok védelme, fenntartható haszn{lata; 

3. az erőforr{s-takarékoss{g és a -hatékonys{g javít{sa, gazdas{g zöldítése. 

3. A p{ly{zók köre 

P{ly{zatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak 

be, akik az al{bbi feltételeknek eleget tesznek: 

a) 2015. janu{r 1. előtt jogerősen Magyarorsz{gon bejegyzettek; 

b) tevékenységüket Magyarorsz{gon végzik; 

c) alapító okiratban/alapszab{ly{ban rögzítetten környezet- és / vagy természetvédelmi céllal 

létrejött t{rsadalmi szervezetek – alapítv{nyok, egyesületek, szövetségek, amelyek 

d) a Civil tv. alapj{n civil szervezetnek minősülnek; 

e) a Civil tv. szerinti közhasznús{gi fokozattal rendelkeznek; 

f) 2015-ben és 2016-ban környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet 

folytattak; 

g) 2015. évi besz{molójukat és annak közhasznús{gi mellékletét nyilv{noss{gra hozt{k. 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-334-17-a-npmese-anyanyelvi-kompetenciafejleszt-szerepnek-erstse-az-informlis-s-non-formlis-tanulsban
https://www.palyazat.gov.hu/efop-334-17-a-npmese-anyanyelvi-kompetenciafejleszt-szerepnek-erstse-az-informlis-s-non-formlis-tanulsban
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6. A p{ly{zat benyújt{s{nak helye és ideje 

Földművelésügyi Minisztérium 

Parlamenti és T{rsadalmi Kapcsolatok Főoszt{lya 

1055 Budapest, Kossuth tér 11. 

A p{ly{zatok benyújt{s{nak hat{rideje: 

2017. {prilis 21. 

 

Tov{bbi Inform{ció: http://civil-tanacsadas.hu/a-zold-forras-2017-evi-palyazati-felhivasa-a-

kornyezet-es-termeszetvedelmi-civil-szervezetek-szamara/ 

http://civil-tanacsadas.hu/a-zold-forras-2017-evi-palyazati-felhivasa-a-kornyezet-es-termeszetvedelmi-civil-szervezetek-szamara/
http://civil-tanacsadas.hu/a-zold-forras-2017-evi-palyazati-felhivasa-a-kornyezet-es-termeszetvedelmi-civil-szervezetek-szamara/

