
Tisztelt Ügyfelünk! 

Az LSK Hungária Kft. mint az LSK ClassBoard interaktív táblák kizárólagos forgalmazója a CTOUCH 

Europe B.V. magyarországi kizárólagos disztribútora és a kanadai SMART Technologies ULC. 

termékeinek magyarországi képviselete, valamint az Optoma (UK) projektorgyártó cég kizárólagos 

magyarországi képviselete és SONY kiemelt projektor forgalmazó az alábbi pályázati lehetőségről 

szeretné tájékoztatni a Tisztelt Érdeklődőket. 

Magyarország Kormánya a digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató 

környezetének kialakítására az alábbi pályázatot (VEKOP-7.3.3-17) hirdette a köznevelési 

intézményfenntartók számára. 

A "Digitális környezet a köznevelésben" elnevezésű programban a VEKOP-7.3.3-17 kódjelű pályázat 

keretében a Közép - magyarországi régió oktatási intézményei részesülhetnek támogatásban. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes 

elszámolható költség alapon 1,67 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Szociláis Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja. 

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 100 millió Ft lehet. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16 - 23db 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) b), c), g), h), j) 

szerinti alábbi köznevelési intézmények tanulói, pedagógusai, szakemberei:  

o általános iskola  

o gimnázium  

o készségfejlesztő iskola  

o alapfokú művészeti iskola  

o gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (kivéve szakiskola, 

készségfejlesztő iskola, és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola) 

Az Nkt. 20. § (1) szerinti, alábbi többcélú intézmények tanulói, pedagógusai, szakemberei:  

o c) egységes iskola vagy összetett iskola, 

o d) közös igazgatású köznevelési intézmény,  

o f) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (kivéve szakiskola, 

készségfejlesztő iskola, és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola) 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 1-től 2019. május 31. 

napig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra:  

2017. június 1. – 2017. július 31.  

2017. augusztus 1. – 2017. október 1.  

2017. október 2. – 2018. február 1.  

2018. február 2. – 2018. szeptember 7.  

2018. szeptember 8. – 2019. május 31. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 



A projekt keretében – a 5. számú mellékletben található Módszertani és műszaki útmutatóban 

foglaltak figyelembe vételével – az alábbi kötelező tevékenységek támogathatók. A tanulást-tanítást 

támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben 

történő megismertetése és alkalmazása érdekében az alábbiak közül legalább egy területet támogató 

digitális pedagógiai eszköz és/vagy módszer adaptálását, implementálását és tanítási-tanulási 

gyakorlatba történő beépítését kell elvégezni: a matematikai kompetencia fejlesztésének 

támogatása; a szövegértés fejlesztésének támogatása; a természettudományos megismerés 

támogatása; a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása; a kreativitás fejlesztése 

A VEKOP-7.3.3-17 pályázati felhívás teljes terjedelmében letölthető: itt 

Ha a pályázattal kapcsolatban további információkra van szüksége, forduljon a Széchenyi 2020 

ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 

8:30–16:00 óráig, pénteken 8:30–14:00 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a 

felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon. 

 


