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OLASZORSZÁG
A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK SZERINT OLASZORSZÁGBAN NINCS ÁTFOGÓ, ORSZÁGOS SZINTŰ 
TEHETSÉGAZONOSÍTÓ VAGY -GONDOZÓ PROGRAM, ILLETVE EZZEL FOGLALKOZÓ KÖZPONTI SZERVEZET, DE 
MEGTALÁLHATÓ EZEN A TERÜLETEN SZÁMOS IFJÚSÁGPOLITIKAI INTÉZKEDÉS ÉS KEZDEMÉNYEZÉS, AMIT A 
KÜLÖNBÖZŐ MINISZTÉRIUMOK, ILLETVE TARTOMÁNYI HIVATALOK ÉS ÖNKORMÁNYZATOK INDÍTOTTAK 
ÚTJÁRA. 

Fontos szerepet kap ezenkívül az uniós támogatási rendszer, 
amely az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott finan-
szírozásokra épül. Az ifjúságpolitikával foglalkozó, illetve tehetség-
gondozásban érintett központi hivatalok és minisztériumok a 
következők:

- az olasz Miniszterelnöki Hivatal Fiatalokért és 
az Általános Polgári Szolgálatért Felelős 
Főosztálya (Dipartimento per le Politiche Gio-
vanili e il Servizio Civile Universale della Pres-
idenza del Consiglio dei Ministri)

Ezen minisztériumoknak a programjai különböző módokon segítik a fiatal tehetségeket: vannak tanulmányi és képzési támogatások, külföldi tanul-
mányutak, a fiatalok munkavállalásához nyújtott kedvezmények illetve a fiatalok által elindított vállalkozásoknak nyújtott kedvezményes hitelek és 
adókedvezmények. A finanszírozások nyílt pályázatokon keresztül valósulnak meg, helyenként a magánszektor bevonásával.
Az egyik legfontosabb tehetséggondozó program a MIUR által elindított Io Merito elnevezésű program, amely a kitűnőre érettségiző tanulókat díjazza 
– ők bekerülnek a „Kiválóságok Nyilvántartásába” (Albo delle Eccellenze) is. 

A Külügyminisztériumban szintén növekvő figyelemmel fordulnak a fiatalok felé. Egyre több finanszírozási programban van külön kiírás a 35 év alattiak 
részére, a programok elsősorban a fiatalok vállalkozásainak külföldi megismertetését támogatják. 
2019 óta létezik egy olyan finanszírozási program, amely a külföldön élő olasz fiatal művészeket támogatja az Országpromócióért felelős Főigazgatóság 
felügyelete alatt.

A program díjazza továbbá azokat a középiskolás diákokat is, 
akik a MIUR listáján szereplő nemzeti és nemzetközi verse-
nyeken (pl. diákolimpián) első helyezést érnek el. 
Az anyagi támogatást az iskola kapja meg, amely a pénzdíjon 
túl a következő jutalmakat oszthatja ki a jól szereplő 
diákoknak: belépőjegy könyvtárakba, múzeumokba, kulturális 
intézményekbe, részvétel továbbképzéseken, tanulmányuta-
kon. A pénzdíj adómentes, mivel célja az, hogy ösztönözze a 
diákokat egy minél szélesebb kulturális és szakmai képzettség 
elérésében. Azok a tanulók, akik kitűnő/jeles minősítést szerez-
tek az érettségi vizsgán, az állami egyetemi felvételin is 
előnyben részesülhetnek és teljes vagy részleges mentességet 
kapnak az egyetemi díjak fizetése alól az első évben 
(Valorizzazione delle eccellenze - Miur). 

A MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK MINISZTÉRIUMA A MINISZTERELNÖKSÉGGEL EGYÜTT 2021 JÚLIUSÁBAN 
INDÍTOTTA EL A SPORT ÉS INTEGRÁCIÓ ELNEVEZÉSŰ PROGRAMOT, AMELYNEK CÉLJA, HOGY 
EGYÜTTMŰKÖDÉST TEREMTSEN A SPORTON KERESZTÜL AZ ISKOLA ÉS A TÁRSADALOM KÖZÖTT ANNAK 
ÉRDEKÉBEN, HOGY ELŐSEGÍTSE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT ÉS FELLÉPJEN A 
DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN.

Az INDIRE Intézet (Istituto nazionale di documentazione, inno-
vazione e ricerca educativa – Dokumentációs, Innovációs és 
Nevelési Kutatási Intézet) minden évben közzé teszi a 
Kiválóságok Nyilvántartását, és az intézet végez kutatásokat is 
a tehetséggondozás területén.
A Kulturális Minisztérium is rendelkezik tehetséggondozási               
programokkal, ezek közül a legfontosabb az Italian Council, 
amelyet a Kortárs Kreativitás Főigazgatósága (Direzione                  
Generale per la Creatività Contemporanea) indított el a kortárs 
képzőművészeti promóciójának érdekében. Az idei program 
keretében 2.500.000 euró támogatást fordítanak a köz- 
gyűjtemények fejlesztésére, tehetséggondozásra és a művé- 
szek, kurátorok és műkritikusok nemzetközi bemutatására, 
továbbképzésére és promóciójára.

Felügyeli a Nemzeti Ügynökség a Fiatalokért (Agenzia Nazionale per i Giovani) tevékenységét. A Főosztály számos programot indított el az elmúlt évek 
során, és létrehozta a Giovani2030 portált, 

amely állandóan frissített tárháza a nemzeti és nemzetközi képzési programoknak, valamint az önkéntesi munkával, oktatási, kulturális támogatásokkal 
és kedvezményekkel kapcsolatos információknak.
A fentebb említett Nemzeti Ügynökség a Fiatalokért a Miniszterelnökség felügyelete alatt áll, és az Európai Parlament 1719/2006/CE sz. rendelkezését 
követő 2007. február 23-ai, 15. sz. törvény döntött a létrehozásáról. Az Ügynökség fő feladata a fiatalok európai tudatának promóciója, a szolidaritás és 
a tolerancia elősegítése a társadalmi összetartás fokozása. 
Elősegíti ezen kívül az uniós tagállamok fiataljai közötti kulturális integrációt és hozzájárul a fiatalok támogatásával foglalkozó intézmények tevékenysé-
gének javításához, valamint segíti európai, nemzeti és helyi szinten a fiatalok együttműködését. A Nemzeti Ügynökség a Fiatalokért irányítja az 
Erasmus+, Youth in Action és az Európai Szolidaritási Testület programjait (Agenzia Nazionale Giovani).

Olaszország az itt bemutatott programok mellett számos hagyománnyal rendelkezik a tehetség-
gondozás területén, ez a bemutató anyag az átfogó, országos szintű programokat vizsgálja, de 
nem terjed ki a lokális, vagy civil szervezetek által végzett tehetséggondozásra.

A Főosztály fő feladata a kormány által a fiatalok érdekében hozott rendel-
kezések végrehajtása és promóciója. Tevékenységi körébe tartozik a fiatalok 
szociális integrációja, a tanulásra ösztönzése, technológiai innovációra való 
jogának promóciója. Támogatja a fiatalok munkakezdését és vállalkozásait, 
valamint a fiatalok kreatív tevékenységeit, kulturális kezdeményezéseit, 
művészeti előadásait és tanulmányútjait. 

Célja az is, hogy segítse a fiatalokat a nemzetközi és uniós finanszírozási prog- 
ramok megszerzésében. 

*

*

A Tehetséggondozásban kiemelt szerepe van a minisztériumi programok között 
az alábbiaknak: 

www.giovani2030.it

agenziagiovani.it

az  Oktatásért, az Egyetemekért 
és a Kutatásért Felelős 

Minisztérium (MIUR),

a Gazdasági és 
Pénzügyminisztérium (MEF),

a Külügyminisztérium (MAECI) 
programjainak. 

a Kulturális Minisztérium, a Munkaügyi és Szociális Ügyek 
Minisztériuma, 


