
FELHÍVÁS 

TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT 2021 DÍJ 

 
 

Pályázati felhívás 

A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség 

Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) a Nemzeti Tehetség Program 

végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján felhívást tesz közzé a 

tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi 

elismerésére. 

 

Célkitűzés 

A Tehetségbarát Önkormányzat Díj (a továbbiakban: Díj) létrehozásának célja, hogy elismerésben 

részesüljenek azon helyi önkormányzatok, amelyek alapfeladatukon túl, kiemelkedő módon járulnak 

hozzá a tehetséges fiatalok felkutatásához, támogatásához, példamutató együttműködéseket 

folytatva tehetséggondozó szervezetekkel. A helyi önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének 

megerősítésén kívül támogatni kívánja a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását és 

fenntartását. 

 

Pályázók köre 

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek: 

1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül 

2. megvalósítják az alábbi általános követelményeket: 

a) szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogatják a tehetséges helyi gyermekek és fiatalok 

segítését célzó tevékenységeket; 

b) elősegítik a tehetségek felkutatását, a tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférés 

biztosítását; 

c) példamutató együttműködést alakítanak ki a tehetséggondozás területén tevékenységet 

folytató szervezetekkel, illetve személyekkel, bevonva azokat a helyi közösségi életbe; 

d) díjakkal, ösztöndíjakkal, elismerésekkel támogatják és ösztönzik a tehetségek 

kibontakozását. 

  



Kitöltést segítő kérdéssor: 
 
 
1. A pályázó önkormányzat adatai és bemutatása 
 
1.1. A pályázó önkormányzat adatai, elérhetősége 

Önkormányzat neve 
Önkormányzat címe 
Önkormányzat e-mail-címe 
Aláírásra jogosult személy neve 
Aláírásra jogosult személy beosztása (polgármester, közgyűlési elnök stb.) 
Kapcsolattartó személy neve 
Kapcsolattartó személy beosztása 
E-mail 
Telefon 

 
1.2. A pályázó önkormányzat bemutatása 
A pályázó önkormányzat területén lakók demográfiai helyzete (különös tekintettel a 0 és 35 év 
közötti fiatalokra): 
 

Népesség életkora Nő (fő) Férfi (fő) Összesen (fő) 

36+ év    

19–35 év    

6–18 év    

0–5 év    

Teljes népesség    

 
A helyi fiatalság helyzetének főbb jellemzői, helyi sajátosságai (max. 1000 karakter): 
 
A helyi tehetséggondozás helyzetének főbb jellemzői, helyi sajátosságai, kihívásai (max. 1000 
karakter): 
 
A pályázó által legfontosabbnak ítélt helyi feladatok (max. 1000 karakter): 
 
 
2. A pályázat szakmai tartalma 
 
2.1. A pályázó önkormányzat mutassa be az alábbiakban meghatározott területeken (vagy azok 
valamelyikén) eddig végzett mintaértékű intézkedéseit, kezdeményezéseit és azok eredményeit 
(összesen max. 5000 karakter)! 

• A köznevelési intézmények, állami feladatellátási körbe tartozó intézmények tehetséggondozó 
működésének és tevékenységeinek támogatása. 

• Helyi és/vagy regionális tehetségpontok, Minősített Tehetséggondozó Műhelyek, illetve egyéb 
tehetséggondozó műhelyek tevékenységének és programjainak támogatása. 

• Tehetséges fiatalok számára nyújtott ösztöndíj-támogatás. 



• Tehetségek felkutatása, megtalálása és/vagy tehetségek felkutatását célzó foglalkozások, 
programok, rendezvények vagy egyéb kezdeményezések, valamint e célok elérése érdekében 
tevékeny intézmények, civil szervezetek támogatása. 

• Tehetséggondozás és/vagy tehetséggondozással foglalkozó intézmények, civil szervezetek, 
személyek, valamint e célokat szolgáló foglalkozások, programok, rendezvények vagy egyéb 
kezdeményezések támogatása. 

• A tehetséggondozást segítő, olyan kiemelkedő pedagógiai modellek és jó gyakorlatok 
támogatása vagy saját kezdeményezésből történő megvalósítása, amelyek mintául 
szolgálhatnak a többi önkormányzat számára. A bemutatás térjen ki arra, hogy mióta valósul 
meg a jó gyakorlat, illetve hogy megvalósult-e más településen a jó gyakorlat adaptációja. 

• A tehetségsegítők munkájának támogatása és számuk növekedésének helyi szinten történő 
előmozdítása. 

• A tehetséghasznosulást, a fiatal tehetségek kibontakozását, önmenedzselését segítő 
kezdeményezések támogatása. 

• A tehetséggondozási koncepció rövid bemutatása (ha van ilyen). 
 
2.2. Kérjük, mutassa be mindazokat a tevékenységeket és támogatásokat a tehetséggondozás és 
tehetségsegítés terén, amelyeket nyertes pályázat esetén Tehetségbarát Önkormányzatként meg 
kíván valósítani! Kérjük, térjen ki a program ütemezésére is (max. 3000 karakter)! 
 
 


