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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A szervezettárgyévi közhasznútevékenysége- annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei -
az alábbiakban foglalható össze: Az Alapítvány az alapító okiratában meghatározott tevékenységet végezte.
Adományokatgyűjtött magánszemélyektől évi 60 000 Ft, 90 000, 120 000, illetve 180 000 Ft értékben,
és ezeketösztöndíj formájábanolyan erdélyi, valamint 2015. szeptemberétől kárpátaljai falusi, illetve
szórványterületenélő tehetséges,dealétminimumalattélő fiataloknakjuttattael,akik etámogatásnélkülnem
tudnákamagyarközépiskolábavalóbejárás,illetve bentlakásköltségeitkifizetni. A 60000Ft-osadományfél
ösztöndíjat,a120000Ft-osteljesösztöndíjat,a90000Ft-osadományemeltszintű fél ösztöndíjat,a180000
Ft-os adomány pedig emelt szintű teljes ösztöndíjat tesz ki.
Az ösztöndíjasokpályáztatásátés kiválasztását,valamint az adományokkifizetéséta kárpátaljai tanulók
esetébenaz AlapítványKuratóriuma,az erdélyi tanulókesetébenaz Alapítványmegbízásábóla kolozsvári
székhelyű, Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület végezte és végzi.
Az adományozókmegkaptáktámogatottjuknevét,címétésfényképét,így figyelemmelkísérhettékadományuk
hasznosulását.
Az Alapítványbefogadószervezetkéntműködött közreaz EMMI részéről a Nyilas Misi Tehetségtámogató
EgyesületésazErdélyi Tehetségsegítő Tanácsrészérekiírt pályázatokon.Mivel az Erdélyi Tehetségsegítő
Tanácsnem bejegyzettszervezet,az EMMI a Nyilas Misi TehetségtámogatóEgyesületetneveztemeg
kötelezettségvállalóként,és a jelen Kolozsvári Nyilas Misi TehetségtámogatóAlapítvány volt az
amagyarországiintézmény,melyfogadtaazEgyesületésaTanácsszámáranyújtott támogatást,ésátutaltaazt
az Egyesület számlájára. E tanulói tehetségfejlesztésre és ösztöndíj-támogatásra kiírt pályázatok részletei: 

2015-ös pályázati pénzek:
NTP-ADY-M-14-0004 5 900 eFt
NTP-ADY-M-14-0005 5 800 eFt
NTP-HTE-M-14-0007 5 000 eFt
NTP-HTE-M-14-0008 3 000 eFt
NTP-HTT-M-14-0005 2 500 eFt
NTP-HTP-M-14-0005 5 000 eFt
NTP-HTTSZ-M-15-0008 5 000 eFt

1. Pályázatiazonosító:NTP-ADY-M-14-004 ("Ady Endre-ösztöndíja külhoni magyarnyelvű oktatásban
résztvevő kiemelkedően tehetséges,szociálisanhátrányoshelyzetű tanulók támogatására"címmel kiírt
meghívásos pályázat keretében) 
Pályázati projekt címe: Az Ady Endre ösztöndíj-pályázat erdélyi programjának részszervezése
Az Ady Endre ösztöndíj-pályázaterdélyi pályázati dokumentációjánakkidolgozása, Erdély szintű
meghirdetéseésazösztöndíjiránt érdeklődők tájékoztatása.A belső-erdélyi,dél-erdélyi,partiumiésbánsági
lakhelyű,magyarnyelvűoktatásbanrésztvevő, kiemelkedőentehetséges,6-12.osztályos,szociálisanhátrányos
helyzetű tanulókáltalbenyújtottpályázatok50%-ánakfogadása,formaiellenőrzése,javasoltrangsorbaállítása,
ésezekjegyzőkönyveinektovábbítása.Az ösztöndíjrapályázótanulókésképviselőik értesítésea pályázatok
elbírálásátilletően;az59 sikeresenpályázótanulóesetében:szerződéskötésazEMET iránymutatásaalapján,
ösztöndíjutalás(100000forintnakmegfelelőRON/tanuló),szakmaibeszámolóbekérése,ill. azoktovábbítása.
A támogatás összege: 5 900 000 Ft

2. Pályázatiazonosító:NTP-ADY-M-14-005 ("Ady Endre-ösztöndíja külhoni magyarnyelvű oktatásban
résztvevő kiemelkedően tehetséges,szociálisanhátrányoshelyzetű tanulók támogatására"címmel kiírt
meghívásos pályázat keretében)
- ETT számára kiírt pályázat, nem muszáj, beírd, csak jelzem
Pályázati projekt címe: Az Ady Endre ösztöndíj-pályázat erdélyi programjának részszervezése
Az Ady Endre ösztöndíj-pályázaterdélyi pályázati dokumentációjánakkidolgozása, Erdély szintű
meghirdetéseésazösztöndíjiránt érdeklődők tájékoztatása.A belső-erdélyi,dél-erdélyi,partiumiésbánsági
lakhelyű,magyarnyelvűoktatásbanrésztvevő, kiemelkedőentehetséges,6-12.osztályos,szociálisanhátrányos
helyzetű tanulókáltalbenyújtottpályázatok50%-ánakfogadása,formaiellenőrzése,javasoltrangsorbaállítása,
ésezekjegyzőkönyveinektovábbítása.Az ösztöndíjrapályázótanulókésképviselőik értesítésea pályázatok
elbírálásátilletően;az58 sikeresenpályázótanulóesetében:szerződéskötésazEMET iránymutatásaalapján,
ösztöndíjutalás(100000forintnakmegfelelőRON/tanuló),szakmaibeszámolóbekérése,ill. azoktovábbítása.
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A támogatás összege: 5 800 000 Ft 

3. Pályázati azonosító: NTP-HTE-M-14-0007 ("Hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló
tehetséggondozó programok és a hozzájuk kapcsolódó tehetséggondozó táborok, tehetséggondozó versenyek
támogatása" címmel kiírt meghívásos pályázat keretében) 
Pályázati projekt címe: Együttműködéssel megvalósuló közoktatási és felsőoktatási tehetséggondozó
programok
Négy magyarországi és erdélyi együttműködéssel megvalósuló közoktatási és felsőoktatási tehetséggondozó
program (szakmai műhely, verseny) szervezése: magyarországi és határon túli együttműködéssel egy
irodalomtudományi szakmai műhely és egy kéthelyszínes tehetséggondozó matematikatábor, valamint egy
nyelv- és beszédművelő verseny és egy anyanyelvi verseny szervezése. A programok amagyarországi és
az erdélyi közoktatás tanulóit és a felsőoktatásban résztvevő hallgatóit érinti.
A támogatás összege: 5 000 000 Ft

4. Pályázati azonosító: NTP-HTE-M-14-0008 ("Hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló
tehetséggondozó programok és a hozzájuk kapcsolódó tehetséggondozó táborok, tehetséggondozó versenyek
támogatása" címmel kiírt meghívásos pályázat keretében) 
Pályázati projekt címe: Együttműködéssel megvalósuló közoktatási és felsőoktatási tehetséggondozó
programok
Magyarországi és határon túli együttműködéssel egy országos tantárgyverseny szervezésében valórészvétel,
valamint egy-egy természettudományi szaktábor és matematikára illetve természettudományokra összpontosító
tábor megvalósítása. A program célcsoportja általános- és középiskolai tanulók.
A támogatás összege: 3 000 000 Ft 

5. Pályázati azonosító: NTP-HTT-M-14-0005 ("A határon túli tehetségsegítő tanácsok működésének
támogatása" címmel kiírt meghívásos pályázat keretében) -
Pályázati projekt címe: Jó gyakorlatok az erdélyi tehetségápolásban 
A pályázati projekt keretében egy erdélyi tehetségnap megszervezése és az ETT illetékességi területén működő
három tehetségműhely programjainak "jó gyakorlatként" való kivitelezését, bemutatása. A tehetséggondozó
programok esetében a tehetségműhelyek szakmai együttműködésének támogatása is érvényesült.
A támogatás összege: 2 500 000 Ft

6. Pályázati azonosító: NTP-HTP-M-14-0005 ("Határon túliTehetségpontokban működő tehetségsegítő
műhelyek támogatása " címmel kiírt meghívásos pályázat keretében) -
Pályázati projekt címe: Erdélyi tehetségműhelyek szakmai programjai
Pályázatunkkal a következő, a közoktatás és a felsőoktatás diákjaira összpontosító, tehetséggondozó
programokat valósítottuk meg: Vályi Gyula matematika kör és versenyszerű témanap, Simplex matematika kör,
Cansat fénymérés ésűrkutatás, a Gyöngyhalászat és a Több fényt! természettudományi tehetségműhelyek,
VIII. Tálentum természettudományos tehetséggondozó tábor, Genius loci képzőművészeti műhely, Gereben
néptánctábor, Mesés Székelyföld alkotótábor, a Farkas Gyula Egyesület tavaszi tehetségtábora.
A támogatás összege: 5 000 000 Ft

7. Pályázati azonosító: NTP-HTTSZ-M-15-0008 ("Határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő
szervezetek és közösségek támogatása" címmel kiírt meghívásos pályázat keretében) 
Pályázati projekt címe: A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület keretében megvalósuló erdélyi
tehetséggondozó programok
A jelenleg is folyamatban lévő pályázati program keretében az Egyesület több szervezettel együttműködve
a következő tevékenységeket szervezi: egy matematikai szakkört és egytehetségműhelyt, egy képzőművészeti
tehetségműhelyt, egy természettudományi szakmai műhelyt, egy anyanyelvi és irodalmi versenyt és egy
természettudományi tehetségtábort. Emellett a projekt erdélyi hátrányos helyzetű tehetséges tanulók
azonosítását, egy Erdély-szintű Tehetségnap megszervezését, az ösztöndíjprogram tehetséges tanulóinak
tehetség-tanácsadását és az Egyesület önkontrollos hatásvizsgálatát valósítja meg. A pályázati tevékenységek
általános-, középiskolai tanulókat és egyetemi hallgatókat egyaránt megcéloznak. 
A támogatás összege: 5 000 000 Ft

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
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2.1. Kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Erdélyi és szórványterületen élő magyar fiatalok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 400

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Adományokat gyűjtött magánszemélyektől évi 60 000 Ft, 90 000, 120 000, illetve 180 000 Ft értékben,
és ezeket ösztöndíj formájában olyan erdélyi falusi, illetve szórványterületen élő tehetséges, de a létminimum
alatt élő fiataloknak juttatta el, akik e támogatás nélkül nem tudnáka magyar középiskolába való bejárás,
illetve bentlakás költségeit kifizetni. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

KOLOZSVÁR NYILAS MISI EGYESÜLETNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 28 000 32 200

A TÉCSŐI MAGYAROK OKTATÁSI, KULTURÁLIS FEJLESZT. ALAPÍTVÁNY 0 680

Összesen: 28 000 32 880

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

NEM KAPTAK A TISZTSÉGVISELŐK SEMMIFÉLE JUTTATÁST 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 28 254 33 168

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

379 484

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 27 875 32 684

H. Összes ráfordítás (kiadás) 28 251 33 152

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 28 251 33 152

K. Adózott eredmény 3 16
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az alapcél szerinti tevékenységeknél bemutatva.

7.2. Támogatási programok bemutatása

Nincs adat felvéve a fejezethez.
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