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„Aki halászni akar, semmilyen víztől ne féljen!”
J. H. Voss
Tisztelt Érdeklődő!
A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztérium által meghírdetett Civil Információs
Centrum cím elnyerésére kiírt pályázatot a 2012. július 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan Budapesten a Századvég Politikai Iskola Alapítvány nyerte el. A cím birtokosa az általa nyújtott
szolgáltatásokkal szakmai támogatást nyújt majd a civil szervezetek működéséhez, segíti fenntartásukat és
elősegíti az állami támogatások felhasználását.
A Civil Információs Centrum gyakorlati segítséget fog nyújtani más civil szervezetek számára, emellett
szakmai tanácsadást végez majd közhasznúsági, pénzügyi területen, valamint pályázati kérdésekben.
Mindezzel a Civil Információs Centrum hozzájárul a megújult működési környezethez való alkalmazkodás
elősegítéséhez, az új szabályok megismeréséhez és elsajátításához, valamint a szektoron belüli és
szektorközi együttműködés erősítéséhez.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2007 tavaszán
azzal a szándékkal hozta létre az EU Programirodát, hogy a különböző pályázati támogatások bevonásával
megsokszorozza a fejlesztésre fordítható forrásokat. Az EU Programiroda eddigi tevékenységét jól jellemzi,
hogy az elmúlt négy év alatt több közel 6 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyerni és ezzel Budapest
legsikeresebben pályázó kerülete lettünk.
A pályázatok elkészítése során rengeteg intézménnyel, szervezettel alakítottunk ki jó együttműködés, melyet
irodánk új eszközök bevezetésével és korábbi jó gyakorlatok újbóli életre hívásával kíván intenzívebbé tenni.
Ennek érdekében – a „szolgáltató hivatal” szellemiségében – törekszünk rá, hogy a kerületi lakosoknak és
szervezeteknek, intézményeknek minden segítséget megadjunk Rákosmente fejlesztéséhez.
Az EU Programiroda a kerületi civil szervezetek eddigi pályázati tevékenységét kétheti rendszerességgel
megjelenő, tematikus pályázati hírlevéllel kívánja segíteni. A hírlevélben a leginkább keresett témájú,
hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat gyűjtjük csokorba, ami kiindulópontként szolgálhat a pályázni
kívánók számára.
A hírlevelet kétheti rendszerességgel kívánjuk közzé tenni e-mailen, valamint az önkormányzat
honlapján, a www.rakosmente.hu oldalon, a jobb oldali „EU pályázatok” menüpont alatt.
Az elérhető pályázatok nagy száma miatt minden felhívásról nem tudunk e hírlevél keretei között
beszámolni, ezért ez nem helyettesíti a szervezetek önálló és rendszeres pályázatkeresési tevékenységét,
azonban jó kiindulópontként szolgálhat a külső forrásszerzés kapcsán.
Amennyiben olyan pályázatot talál, ami nem szerepel a hírlevélben, jelezze felénk, hogy közzé
tehessük!
Eredményes forrásszerzést!
Elérhetőségünk
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Iroda
EU Programiroda
1173 Budapest, Pesti út 165. I.em. 115 szoba.
Telefon: +36 1 253-3518
www.rakosmente.hu
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A pályázati felhívásokban piros színnel szedtük a pályázat benyújtási
határidejét, kék színnel a lehetséges pályázók körét, és zöld színnel
jelöltük az új pályázatok címét, melyeket előző hírlevelünkben még nem
olvashattak.
.
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I.
Szociális tevékenységek, rehabilitációs
foglalkoztatások, civil együttműködések és
rendezvények támogatására
I. 1.
Szoftvereket a szociális szakellátásba III.
Pályázati kód: 2012/SZAKE-SZP
Támogatás megnevezés: "Szoftvereket a szociális szakellátásba III."
Kiíró és közreműködő szervezet: GNSoft Szoftverfejlesztő Vállalkozás
Támogatás célja: A GNSoft Szoftverfejlesztő Vállalkozás célja, hogy párbeszédet folytasson a
hátrányos helyzetű szervezetekkel, közösen megtaláljuk a megoldást a felmerülő problémákra.
Célunk, hogy támogassuk a közösségek számára fontos kezdeményezéseket és a rászorulókat,
lehetőségeinkhez mérten ellássuk ügyviteli szoftverrel ezen területet, így a kedvezményezettek
hátrányát csökkentsük a GNSoft ProDiuS Integrált Rendszer örökös licensze megszerzésének
megkönnyítésével.
Kedvezményezettek köre: olyan önkormányzati, egyházi és más intézmények illetve
nonprofit szervezetek, amelyek tevékenysége a szociális szakellátásra (is) kiterjed
Támogatás módja: szoftver modulok licenszdíja 90%-ának kiváltása
Támogatás mértéke: GNSoft ProDiuS Integrált Rendszer szoftver modulcsomag licenszdíjának
90%-a
Támogatás mire vonatkozik: szoftver licenszdíjára
Elnyerésének módja: pályázat
Adminisztrációs díj: 10 000 Ft + áfa (csak elnyert pályázat esetén kell fizetni, tartalmazza az
egyedi, névre szóló szoftver-regisztrációt, Ügyféloldal nyitását, valamint a rendszer bevezetésével
kapcsolatos összevont szakmai nap/oktatás költségeit maximum 2 főre)
Beadás kezdete: 2012. június 1.
Beadási határidő: legkésőbb 2012. július 31., de ha előbb elérjük a pályázatok számának felső
korlátját (ld. lejjebb projektek száma), akkor lezárásra kerül a lehetőség
Támogatási feltétel: Legalább egy feltételnek teljesülni kell az alábbiakból, a jogosultságot igazolni
kell:
- közhasznú vagy kiemelten közhasznú vagy nonprofit szervezet/cég
- katasztrófa sújtotta területen végzi tevékenységét a szervezet/cég
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- egyházi fenntartású a szervezet/intézmény
- 10 fő alatti az alkalmazotti létszám
- előző évhez képest csökkent az alkalmazotti létszám
- előző évhez képest csökkent a bevétel/támogatás/költségvetési főösszeg
- régi DOS alapú szoftverét cserélné le korszerű rendszerre
- Pályázónak vállalni kell: Adminisztrációs díj megfizetése pályázat elfogadását követően, számla
ellenében
- licenszdíj 10%-os önrésze
- VIP-PLUS szoftverkövetési és support díj szerződésben történő vállalása legalább 1 évig, a díj
megfizetésével a szoftverkövetés és support/támogatás is biztosított
- Beadandó pályázat tartalma: Pályázati adatlap
- Bemutatkozás
- legalább egy támogatási feltétel igazolására szolgáló dokumentum vagy annak másolata vezetők
által aláírva és pecséttel hitelesítve
Támogatható projektek száma: az első 90 sikeres pályázat
Elbírálás: beérkezési sorrendben
Pályázható

szoftvereket

illetve

a

http://www.szoftverpalyazatok.hu/2012SZAKE.php weboldalon!
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok: adatlap
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I. 2.
Szakmai és pénzügyi szoftvereket a szociális szakellátásba
Pályázati kód: 2012/SZAKE-PLUS-SZP
Támogatás megnevezés: "Szakmai és pénzügyi szoftvereket a szociális szakellátásba"
Kiíró és közreműködő szervezet: GNSoft Szoftverfejlesztő Vállalkozás
Támogatás célja: A GNSoft Szoftverfejlesztő Vállalkozás célja, hogy párbeszédet folytasson a
hátrányos helyzetű szervezetekkel, közösen megtaláljuk a megoldást a felmerülő problémákra.
Célunk, hogy támogassuk a közösségek számára fontos kezdeményezéseket és a rászorulókat,
lehetőségeinkhez mérten ellássuk ügyviteli szoftverrel ezen területet, így a kedvezményezettek
hátrányát csökkentsük a GNSoft ProDiuS Integrált Rendszer örökös licensze megszerzésének
megkönnyítésével.
Kedvezményezettek köre: olyan önkormányzati, egyházi és más intézmények illetve
nonprofit szervezetek, amelyek tevékenysége a szociális szakellátásra (is) kiterjed
Támogatás módja: szoftver modulok licenszdíja 90%-ának kiváltása
Támogatás mértéke: GNSoft ProDiuS Integrált Rendszer szoftver modulcsomag licenszdíjának
90%-a
Támogatás mire vonatkozik: szoftver licenszdíjára
Elnyerésének módja: pályázat
Adminisztrációs díj: 10 000 Ft + áfa (csak elnyert pályázat esetén kell fizetni, tartalmazza az
egyedi, névre szóló szoftver-regisztrációt, Ügyféloldal nyitását, valamint a rendszer bevezetésével
kapcsolatos összevont szakmai nap/oktatás költségeit maximum 2 főre)
Beadás kezdete: 2012. június 1.
Beadási határidő: legkésőbb 2012. július 31., de ha előbb elérjük a pályázatok számának felső
korlátját (ld. lejjebb projektek száma), akkor lezárásra kerül a lehetőség
Támogatási feltétel:
Legalább egy feltételnek teljesülni kell az alábbiakból, a jogosultságot igazolni kell:
- közhasznú vagy kiemelten közhasznú vagy nonprofit szervezet/cég
- katasztrófa sújtotta területen végzi tevékenységét a szervezet/cég
- egyházi fenntartású a szervezet/intézmény
- 10 fő alatti az alkalmazotti létszám
- előző évhez képest csökkent az alkalmazotti létszám
- előző évhez képest csökkent a bevétel/támogatás/költségvetési főösszeg
- régi DOS alapú szoftverét cserélné le korszerű rendszerre
Pályázónak vállalni kell:
- Adminisztrációs díj megfizetése pályázat elfogadását követően, számla ellenében
- licenszdíj 10%-os önrésze
- VIP-PLUS szoftverkövetési és support díj szerződésben történő vállalása legalább 1 évig, a díj
megfizetésével a szoftverkövetés és support/támogatás is biztosított
Beadandó pályázat tartalma:
- Pályázati adatlap
- Bemutatkozás
- legalább egy támogatási feltétel igazolására szolgáló dokumentum vagy annak másolata vezetők
által aláírva és pecséttel hitelesítve
Támogatható projektek száma: az első 50 sikeres pályázat
Elbírálás: beérkezési sorrendben
Pályázható
szoftvereket
illetve
http://www.szoftverpalyazatok.hu/2012SZAKEP.php
dokumentumok: adatlap
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weboldalon! A pályázattal kapcsolatos

I. 3.
Pályázati felhívás az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési
Alap pályázati programjához (ÚJ)
A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi
reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak
pótlása.
Pályázati határidő:
2012. augusztus 1
1. A PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE
Az Ökumenikus Segélyszervezet (továbbiakban: Támogató) „TANDEM Fejlesztési Alap” néven
pályázati programot indít, melynek keretében 2012-2015 között több pályázati fordulóban, vissza
nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi
szociális szektort. Jelen (első) kiírásban körülbelül 20 pályázat támogatására lesz mód.
2. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA
A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi
reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak
pótlása.
A támogatás konkrét célkitűzése segíteni a rászoruló gyermekeken és családokon a hátrányos
helyzetű gyermekekkel és családokkal foglalkozó helyi szereplők megerősítésén keresztül.
3. PÁLYÁZÓK KÖRE
Olyan civil és egyházi szervezetek, amelyek családok átmeneti otthonát működtetnek, és
ott lakó vagy onnan kikerült családok számára kívánnak szolgáltatásokat nyújtani.
Olyan civil és egyházi szervezetek, amelyek a pályázatban foglalt tevékenységeket
családok átmeneti otthonaiban lakó vagy onnan kikerült családok számára kívánják biztosítani.
4. A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE
A pályázati program által támogatni kívánt projektek célcsoportja olyan hátrányos helyzetű
gyermekek és szüleik, akik családok átmeneti otthonában laknak, illetve onnan kerülnek, kerültek
ki.
5. A PÁLYÁZAT TARTALMA
„A” komponens: Családok számára szervezett komplex szolgáltatások
A/1. Gyermekek, fiatalok számára nyújtott szolgáltatások
A/1.a Gyermekek részképességeinek, szociális készségeinek fejlesztése
A/1.b Pályaorientációs foglalkozások fiatalok számára
A/1.c Kortárssegítő csoportok működtetése
A/2. Szülők számára nyújtott szolgáltatások
Munkanélküliek számára szervezett munkaerőpiaci és/vagy pályaorientációs képzések
„B” komponens: Családok önfenntartóvá válásának elősegítése, munkahelyteremtés
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Ebben a programelemben Támogató olyan tevékenységeket szeretne támogatni, melyek
elősegítik, hogy a családok önállóvá, önfenntartóvá váljanak, vagy a támogatás kapcsán
munkahelyhez jussanak hozzá. Elsősorban szociális gazdaságok beindításával kapcsolatos
szolgáltatásokra lehet pályázni.
B/1. Felkészítő tevékenységek
B/2. Eszköztámogatások
B/3. Szociális gazdaság beindítása
6. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDEJE
A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 6, maximum 12 hónap áll a rendelkezésére.
7. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 2 millió forint, maximum 4
millió forint.
8. HATÁRIDŐ
Beküldési határidő: 2012. 08. 01.
9. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ
A pályázati kiírás részletei és dokumentumai a www.segelyszervezet.hu/palyazat oldalon
egtalálhatók 2012. 07. 02-től.
9.1 További felvilágosítás, elérhetőségek
A lenti elérhetőségeken munkaidőben (9-17 óráig) a Támogató információt nyújt a pályázati
lehetőséggel kapcsolatban. Kérjük, hogy mielőtt telefonálnának, figyelmesen olvassák el a
pályázati útmutatót és mellékleteit.
Csóli Virág
pályázati koordinátor
Telefon: +36 30 860 9051
E-mail: palyazat@segelyszervezet.hu
Levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 130
9.2 Információs nap
2012. július 12-én 10 órától a Támogató információs napot tart az érdeklődőknek. Itt bemutatásra
kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére.
Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.
Kérjük, amennyiben szeretne részt venni az eseményen, jelentkezzen be a fent megadott
elérhetőségek valamelyikén.
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II.
Ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjainak
támogatása
II.1.
Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása – Fiatalok lendületben
program Ifjúsági támogató rendszerek – 4.3. alprogram
A pályázati felhívás célja, hogy támogassa az ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjait annak
érdekében, hogy új készségeket és kompetenciákat sajátíthassanak el, és ezáltal az ifjúsági
munka terén szélesebb körű szakképzettséget szerezzenek. Az ifjúságsegítők hosszú távú
transznacionális tapasztalatszerzésének ösztönzése révén az új program a projektben érintett
struktúrák kapacitásainak megerősítésére is fog törekedni, aminek kedvez, hogy a más közegből
érkező ifjúságsegítő új tapasztalatokat és szemléletet hoz magával.
A felhívás ezáltal erősíti az európai ifjúsági struktúrák közötti hálózatok építését, és ezáltal
hozzásegít azon politikai prioritás támogatásához, miszerint az ifjúsági munkát Európában átfogó
politikai eszközként támogatni kell, el kell ismerni és professzionális szintre kell emelni.
Ez a felhívás projektek részére biztosít támogatást.
A pályázati felhívás célkitűzései a következők:
az ifjúságsegítőknek lehetőséget adni arra, hogy egy másik országban, más munkakörnyezetben
szerezzenek tapasztalatokat,
az ifjúsági munka európai dimenziójának jobb megismerése,
az ifjúságsegítők szakmai, interkulturális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztése,
az európai tapasztalatok és az ifjúsági munkával és a nem formális oktatással kapcsolatos
megközelítések megosztásának ösztönzése,
az Európa különböző részein működő ifjúsági szervezetek közötti erősebb, színvonalasabb
partnerségek fejlesztésének elősegítése, és
az európai ifjúsági munka minőségének és szerepének erősítése.
Támogatható pályázók
Pályázatot nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek:
nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő szervezetek (ENGO), amelyek
tagszervezettel rendelkeznek a Fiatalok lendületben programban részt vevő legalább nyolc (8)
programországban,
regionális vagy helyi szintű közintézmények.
Ez a pályázókra és a partnerszervezetekre egyaránt vonatkozik.
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Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek a programországok valamelyikében a
pályázatok benyújtására kijelölt határidő időpontjában legalább két (2) éve hivatalosan bejegyzett
szervezetként működnek.
A programországok a következők:
az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország,

Lettország,

Litvánia,

Luxemburg,

Magyarország,

Málta,

Németország,

Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia,
az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és
Svájc,
az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való
részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint
általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország.
Támogatható tevékenységek és résztvevők
A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit jellegű
tevékenységeket kell tartalmaznia.
A projekteket 2012. november 1. és 2013. április 1. között kell megkezdeni.
A projektek időtartama legfeljebb 12 hónap. A mobilitás időtartama legalább 2 hónap, de legfeljebb
6 hónap lehet.
A pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok résztvevőinek hivatásos ifjúságsegítőknek kell
lenniük, akik a Fiatalok lendületben programországainak valamelyikében jogszerűen tartózkodnak.
Ez a fizetett alkalmazottakat és az ifjúságpolitika területén működő nem kormányzati
szervezeteknél, illetve a helyi vagy regionális közintézményeknél dolgozó tapasztalt önkénteseket
egyaránt érinti. A résztvevőkre nem vonatkozik korhatár.
A tanulmányi célú mobilitásból származó előnyök maximalizálása érdekében az egyéni
résztvevő(k) és a küldő és fogadó szervezetük esetében egyaránt követelmény az ifjúsági
munkában szerzett legalább kétéves, dokumentumokkal igazolt releváns szakmai tapasztalat.
Költségvetés
A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés
becsült összege 1 000 000 EUR.
A támogatás maximális összege 25 000 EUR.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes
támogatási

keretet.

Ezenfelül,

noha

a

projektek

kiválasztásában

törekedni

fognak

a

kiegyensúlyozott földrajzi lefedettségre, az országonként finanszírozott projektek számának
meghatározásakor a legfontosabb tényező a minőség lesz.
A pályázatok benyújtásának határideje
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A támogatási pályázatokat az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani az erre a célra
kialakított elektronikus űrlapon.
Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
A megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot 2012. szeptember 3., 12 óráig (dél, brüsszeli
időszerint) kell beküldeni.
A pályázat nyomtatott változatát is 2012. szeptember 3-ig kell beküldeni az alábbi címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth in Action Programme — EACEA/15/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
postai úton (a postai bélyegző dátuma számít), expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást
biztosító cég általi átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti átvételi
elismervény másolatát).
Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok.
Pályázati kiírás: Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása – Fiatalok lendületben program
Ifjúsági támogató rendszerek – 4.3. alprogram
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III.
Zöldterület, zöldfelület fejlesztés
III.1.
Zöldövezet 2012 pályázat
A MOL és az Ökotárs Alapítvány közösen két fordulós pályázatot hirdet az alábbi két
kategóriában: (1) közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja
országos szinten; (2) társasházak belső udvarainak zöldítése Budapest területén.
A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és
pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület
kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a
munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell
elvégezni.
1. Milyen területekkel/terekkel lehet pályázni?
Az első kategória esetében:
•
•
•

közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok
létrehozására, vagy vonzerejük növelésére;
esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok
létrehozására;

A felújítandó közpark nem lehet kisebb 1500 nm-nél! (50 000 főnél nagyobb lélekszámú
településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt az Ökotárs Alapítvánnyal
előzetesen egyeztetni kell.) A felújított területnek közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség
használatára kell készülnie. Ennek megfelelően a területnek a közösség számára folyamatosan
hozzáférhetőnek kell lennie (így tehát pl. zárt iskolakertek felújítását a Program nem támogatja).
A második kategória esetében:
•

budapesti társasházi belső udvarok zöldítésére.

A terület méretére vonatkozó 1500 nm-es minimum előírás a budapesti belső udvarokra nem
vonatkozik.
2. Kik pályázhatnak?
1. Közösségi funkciójú zöld területek létesítése/fejlesztése esetén Magyarországon
bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) – akár iskolákkal együttműködve.
2. Budapesti belső udvarok esetében Magyarországon bejegyzett civil szervezetek és
budapesti társasházak is pályázhatnak.
Egy szervezet/társasház csak egy programmal pályázhat.
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Nem pályázhatnak azok a civil szervezetek, amelyek a mostani kiírást megelőző 2 egymást
követő évben (tehát egymás után kétszer) már támogatásban részesültek a Zöldövezet
programban.
3. A pályázat beadásának módja
A pályázatokat kizárólag a zoldovezet.okotars.hu weboldal on-line rendszerében lehet beadni.
Regisztrálni a Pályázóknak menüre kattintva lehet a jobb felső sarokban a Regisztráció-ra
kattintva. Korábban regisztrált e-mail címekkel is ugyanitt lehet belépni..
Az űrlapkitöltő programmal kapcsolatos technikai problémáikkal kérjük forduljanak Balogh Emese
programvezetőhöz a zoldovezet(kukac)okotars.hucímen vagy az 1 411 3500 telefonszámon.
A pályázat kétfordulós, lépéseit az alábbiakban ismertetjük.
3.1.1. Ötletpályázat benyújtása
Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, amelynek az alábbiakat kell
tartalmaznia:
•
•
•
•

a pályázó szervezet/ társasházi közösség bemutatását;
a kiválasztott terület/udvar ill. társasház rövid bemutatását;
a közösségi akció megtervezésének vázlatát;
az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a helyi közösséget a folyamatba.

Az I. fordulóban tehát azt kell röviden ismertetni, hogy milyen területet milyen módon terveznek
megújítani, és ennek a munkának a tervezésébe, kivitelezésébe, valamint utógondozásába
hogyan fogják az érintett helyi közösséget (szomszédok, helyi civil szervezetek/csoportok, iskola,
önkormányzat, stb.) bevonni. Ehhez segítségül javaslatokat, valmint többféle tájékoztató anyagot
találnak a Tanácsok menü alatt. (A belső udvarok kialakításához készült útmutató május végén
kerül fel erre a honlapra.)
Az I. fordulóban semmilyen dokumentumot nem kell csatolni, csak a honlapon található űrlapot
kell kitölteni.
Az I. fordulóban nem kell költségvetési tervet benyújtani, de a közösségi tervezés költségeit
(irodaszer, étel-ital) be lehet majd építeni a 2. forduló költségvetésébe (legfeljebb 20 000 Ft
értékben – ld. lentebb a 3.2.1 pontban).
Mit értünk közösségi tervezés/akció alatt?
Egy köztér – park, kert vagy akár egy kereszteződés – akkor lesz élhető és működő, ha azt
nemcsak a tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével, hanem az ott élők, az adott területet
használó emberek szükségleteinek és igényeinek megfelelően alakítják ki. Ahhoz, hogy egy ilyen
tér jöjjön létre, még a tervezés előtt meg kell ismerni a helyi közösség tagjainak elvárásait és
elképzeléseit, hiszen ők lesznek a tér későbbi használói. Velük együtt kell meghatározni a ki- vagy
átalakítandó tér majdani funkcióit, és csak ezután kerülhet sor a konkrét tervek elkészítésére. Ez
utóbbiakat ismét célszerű megvitatni a közösséggel annak érdekében, hogy kiderüljön, ezek
valóban az ő elképzeléseiket tükrözik-e. Ha szükséges, akkor a reakcióikat, véleményüket
figyelembe véve tovább kell finomítani, módosítani a terveken. Ezt a (nagyon vázlatosan
ismertetett) folyamatot nevezzük közösségi tervezésnek. Előnye, hogy a közös tervezésnek
köszönhetően a helyiek magukénak fogják érezni a helyet, így várhatóan nagyobb kedvvel
vesznek részt a területtel kapcsolatos munkálatokban, majd pedig a folyamatos gondozásában.
Mindennek eredményeként az így létrejött köztér vagy közösségi használatú terület valóban
javítani fogja az érintettek életminőségét.
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Az I. fordulóban nyertes pályázók további munkáját közösségi tervezésről szóló kézikönyvvel,
belső udvarok zöldítéséről szóló útmutatóval és egy 1 napos közösségi tértervező képzéssel
segítjük. A képzésekre 2012. szeptember végén illetve október folyamán kerül sor. Kérjük,
későbbi időbeosztásuknál számítsanak erre!
3.1.2 Az I. fordulóhoz kapcsolódó határidők
•
•

Ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2012. július 9. (hétfő) 18 óra
Eredményhirdetés: 2012. szeptember 5. (szerda)

Az I. fordulóra beérkezett ötletpályázatok elbírálása után a sikeres pályázók listáját itt a weboldalon
tesszük közzé, illetve a pályázókat e-mailben értesítjük. Kérjük, hogy a pályázati űrlapon olyan
érvényes email címet adjanak meg, amelyet a pályázatért felelős személy gyakran olvas!
Az I. fordulón túljutott pályázók ezt követően megkezdhetik a közösségi tervezést és a program
részletes kidolgozását a II. fordulóra. Csak az I. fordulón túljutott pályázók nyújthatnak be
pályázatot a II. fordulóra.
3.2 Részletesen a II. fordulóról
Az ötletpályázat nyertesei 2012 ősze folyamán lebonyolítják a közösségi tervezési folyamatot. Az
elkészült részletes tervek alapján pályázatot nyújthatnak be a II. fordulóra.
Pályázni a II. fordulóra is csak a zoldovezet.okotars.hu weboldalon keresztül lehet, az on-line
pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok
feltöltésével (ld. lentebb a 3.2.3 pontban). A II. fordulós űrlap az I. forduló eredményhirdetését
követő naptól (2012. szeptember 6.) lesz elérhető a zoldovezet.okotars.hu oldalon. A II. fordulós
űrlaphoz az I. fordulóban használt azonosítókkal és jelszavakkal lehet hozzáférni, ezért kérjük,
hogy ezeket az I. fordulóban jegyezzék meg, írják fel!
3.2.1 Mire lehet támogatást kérni?
A II. fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet kérni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer, stb., legfeljebb 20 000
Ft értékben) – ide építhetők be az I. forduló tervezési költségei is;
növények: fák, cserjék, fűszernövények, futónövények (a kért támogatás legalább 60%ában);
fűmag;
alapanyagok köztéri elemek készítéséhez (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely, ágyások,
pergola, pagoda, madárodú);
festékek (köztéri elemekhez);
kerékpártároló;
madárodú, madáritató;
takarítóeszközök, szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatokhoz);
hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív hulladékgyűjtő edények);
szállítás;
humusz, alginit stb.;
a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (összesen legfeljebb 20 000 Ft értékben).

Budapesti belső udvarok esetében a fentieken kívül még az alábbi költségekre lehet
támogatást kérni:
•
•
•

lágyszárú növények, zöldségpalánták;
növénykonténerek, virágládák;
csobogók vagy ivókút kialakítása;
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•
•

futónövényekhez rács;
aszfalt/beton feltörése.

Játszótérépítésre és kizárólag köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok nem
támogathatók!
3.2.2 Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat befogadásához?
A II. fordulóra beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt. Az előszűrés eredményeként az
alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek az Adományi Bizottság elé (a nem megfelelő
pályázatokat az Ökotárs Alapítvány további mérlegelés nélkül elutasítja):
Közösségi terek, parkok esetében:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

A felújítandó zöld terület közösségi használatban van, vagy a kidolgozott program célja az
adott terület közösségi funkcióinak kialakítása;
A program a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény formájában valósul
meg.
A pályázatban szereplő terület minimum 1500 m2 összefüggő, településen belüli vagy a
település határában található zöld közterület. (50 000 főnél nagyobb lélekszámú
településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt az Ökotárs Alapítvánnyal
előzetesen egyeztetni kell – már az I. fordulóban.)
A pályázatban szereplő zöldfelület a közösség bármely tagja számára, bármikor
hozzáférhető, látogatható (így pl. nyárra bezáró iskolakertek nem támogathatóak).
Az adott területen a program eredményeként a zöld felület növekszik (fákat és cserjéket
ültetnek el).
Az elültetni tervezett fák és cserjék őshonos fajok és a termőhelyi adottságokhoz
illeszkednek.
A zöldfelület teljes körű rehabilitációja megvalósul a környezetvédelmi szempontok
figyelembe vételével.
A pályázott tevékenység során a pályázók törekednek környezetbarát termékek
felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében).
A pályázat részletes utógondozási tervet tartalmaz (ami nem egyenlő egy egyszerű
ígérettel, miszerint a szervezet gondozni fogja a területet).
A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt saját forrás. A saját forrás mértéke
a megpályázott összeg legalább 20%-a, melyet eszközben (növények, festékek,
takarítószerek, takarítóeszközök, faanyag, stb.), a programhoz szükséges szolgáltatások
ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/vagy földmunka) vagy pénzben lehet felmutatni.
Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (Előnyben részesülnek
azok a pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb összeget vállalnak.) A
pályázatok kötelező eleme az önkéntes tevékenység, amely nem számolható el saját
forrásként.

Budapesti belső udvarok esetében:
•
•
•
•
•
•

A belső udvarban a program eredményeként a zöld felület növekszik.
Az elültetni tervezett növényeket a honlapon közzé tett növénylistából (‘Belső udvarokba
ültethető növények’) választották.
A program a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény formájában valósul
meg.
A pályázott tevékenység során a pályázók törekednek környezetbarát termékek
felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében).
A pályázat részletes utógondozási tervet tartalmaz (ami nem egyenlő egy egyszerű
ígérettel, miszerint a szervezet gondozni fogja a területet).
A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt saját forrás. A saját forrás mértéke
a megpályázott összeg legalább 20%-a, melyet eszközben (növények, festékek,
takarítószerek, takarítóeszközök, faanyag, stb.), a programhoz szükséges szolgáltatások
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ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/vagy földmunka) vagy pénzben lehet felmutatni.
Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (Előnyben részesülnek
azok a pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb összeget vállalnak.) A
pályázatok kötelező eleme az önkéntes tevékenység, amely nem számolható el saját
forrásként.
3.2.3 Milyen dokumentumokat kell benyújtani a II. fordulóban?
A II. fordulóra beküldött pályázatokban az alábbi dokumentumokat kell benyújtani (nem papíron
kell beküldeni, hanem a II. fordulós űrlapon elektronikusan kell feltölteni). Ezek hiánya esetén a
pályázat azonnal elutasításra kerül.
Közösségi terek, parkok esetében:
•
•
•
•
•
•
•
•

legalább 1 db (de legfeljebb 3 db) térkép a pályázatban szereplő tevékenység helyszínéről
(jpeg, gif, png);
3-5 db fénykép (jpeg, gif, png) a területről – a képekről derüljenek ki a következők: a terület
jellege, a területen elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek);
a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy tud a tervezett
átalakításokról, s ezekhez hozzájárul;
részvételi szándéknyilatkozat a helyi önkormányzattól;
amennyiben az iskola egészének bevonása szerves része a programnak, akkor részvételi
szándéknyilatkozat az iskolától;
a pályázó szervezet nyilatkozata az önrészről;
az elültetendő növények fajlistája darabszámmal és az árak feltüntetésével
(kertészet(ek)től kapott árajánlatnak megfelelően, amit szintén csatolni kell);
a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája
árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is).

Belső udvarok esetében:
•
•
•
•
•
•

1 db alaprajz a házról és az udvarról (jpeg, gif, png);
3-5 db fénykép a házról és az udvarról (jpeg, gif, png), a képeken látszódjanak az udvar
arányai és a rajta elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek);
jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett
átalakításokról, s ezekhez hozzájárulnak;
a társasház nyilatkozata az önrészről;
az elültetendő növények fajlistája darabszámmal és az árak feltüntetésével (a
kertészet(ek)től kapott árajánlatnak megfelelően, amit szintén csatolni kell);
a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája
árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is).

További csatolandó dokumentumok mindkét esetben:
•
•

civil szervezetek esetében a szervezet legutolsó érvényes bírósági bejegyzési végzése
(pdf, jpeg, png), valamint a szervezet alapszabálya (doc, pdf, jpeg, png);
társasházak esetében a társasház alapszabálya (pdf, jpeg, png) és – amennyiben van
külön – akkor szervezeti és működési szabályzata is (doc, pdf, jpeg, png).

A fentieken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs. A pályázat beadásához
szükséges feltöltendő nyilatkozatokhoz mintákat a Pályázóknak/Tudnivalók menü alól tudnak
letölteni.
3.2.4 A II. fordulóhoz kapcsolódó határidők
•
•

A II. fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2013. január 7. (hétfő) 18 óra
Eredményhirdetés: 2013. február 20. (szerda)
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Az eredményeket a zoldovezet.okotars.hu oldalon tesszük közzé, illetve a pályázók
kapcsolattartóit e-mailben értesítjük a II. fordulós űrlapban megadott email címükön. Kérjük, hogy
olyan érvényes email címet adjanak meg az űrlapon, amelyet a pályázat kapcsolattartója gyakran
olvas!
A II. forduló nyertes pályázóival az Ökotárs Alapítvány szerződést köt. A program megvalósítását
az eredmény kihirdetését követően lehet megkezdeni (onnantól lehet a programhoz kapcsolódó
számlákat elszámolni).
3.2.5 Egyéb tudnivalók, kérések
A pályázat utófinanszírozott: az Ökotárs Alapítvány a megítélt támogatást a program pénzügyi és
tartalmi beszámolójának elfogadását követő 10 munkanapon belül utalja át. A beszámoló
számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenésekkel
illusztrált tartalmi részből áll, valamint a programra vonatkozó kérdőíveket kell kötelezően kitölteni.
Ez utóbbiakat az Ökotárs Alapítvány a program során email-en küldi meg.
A program lebonyolítása előtt érdemes
zoldovezet.okotars.hu/tanacsok oldalon.

elolvasni

a

korábbi

pályázók

tanácsait

a

Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük
először a Pályázóknak/Tudnivalók almenü pontjait olvassák el.
Amennyiben kérdésükre nem találnak választ, keressék Balogh Emese programvezetőt a
zoldovezet(kukac)okotars.hu email címen.
Jelentkezés indul: 2012.05.16. Wed 12:00
Forrás: http://zoldovezet.okotars.hu/
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III. 2.
Green-go – nemzetközi rövidfilm verseny és fesztivál
A mai napon, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hirdeti meg immár másodszorra a GreenGo névre keresztelt nemzetközi rövidfilm versenyt és fesztivált három civil szervezet.
Az összefogás célja, hogy Európa-szerte megszólítsuk az aktív és kreatív fiatalokat, hogy saját
értékeiken, kifejezésmódjukon keresztül mutassák be, milyennek látják korunk legégetőbb
környezet- és természetvédelmi problémáit, kihívásait. Ezzel a versennyel és fesztivállal
szeretnénk hidat képezni szakmai munkánk és a fiatal generációk véleménye között teret adva
ötletes alkotásoknak.
Kerestünk egy formát, egy kommunikációs csatornát, ami közkedvelt és közérthető. Adott volt
három fontos és aktuális téma - hagyományos energiaforrásaink túlhasználata és a szükség a
megújuló energia iránt a 2012. nemzetközi év égisze alatt; Európa természeti kincsei
megőrzésének fontossága, melyet a 20 éves Élőhelyvédelmi Irányelv fényjelez; a kulturális és
természeti sokszínűség közötti kapcsolat és eltűnésük megállítása. A vizuális kommunikáció a
legegységesebb nyelv, így felhívásunk bármely európai ember számára elérhető és érthető; az
eredménye, a beérkezett kisfilmek szintén mindannyiunkhoz szólnak. Egyéni látásmódokat,
élményeket mutathatnak be a három minden egyes embert érintő témában. Találhatunk egy közös
teret, ahol közvetlenül találkozunk az emberekkel, igényeikkel, gondolataikkal, s ezeket továbbítani
is tudjuk a szélesebb nemzetközi közönség és a döntéshozók felé rendezvényeinken, kapcsolati
hálóinkon, kampányainkban és webes csatornáinkon keresztül. Szeretnénk, ha az önkifejezés és
ezáltal az érdekérvényesítés erősödne. Ez a verseny segíthet abban, hogy a fiatalok pontosabban
megfogalmazhassák, mit látnak és min szeretnének változtatni. Eszközt adunk a kezükbe és arra
bátorítjuk őket, hogy éljenek vele. Most adott a lehetőség, világunknak aktív és cselekvő segítőkre
van szüksége!
Pályázni 2012. november 5-ig három kategóriában lehet a http://greengofest.eu/apply oldalon:
- Energia[Forradalom] a fenntartható energia nemzetközi évében
- Ünnepeljük együtt az európai természetet - Az élőhelyvédelmi irányelv 20. évfordulója
- Fedezd fel a kulturális és a biológiai sokszínűséget - az életünk alapját
Szervezők: Diverziti Egyesület CEEweb a Biológiai Sokféleségért Greenpeace Magyarország
További információ: Kiss Veronika, CEEweb, kiss@ceeweb.org, Zólyomi Ágnes, Diverziti
Egyesület, agnes.zolyomi@diverziti.hu, Stoll Barbara, Greenpeace, barbara.stoll@greenpeace.hu
http://www.greengofest.eu
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III. 3.
Környezetvédő videó készítése
A videópályázat részvételi szabályai
A terv az, hogy körülnéztek a környéken, kiválasztotok egy környezeti problémát, szerveztek rá
egy akciót, levideózzátok, a videót feltöltitek, és megnyerhetitek a 7 db HD videókamera egyikét.
Valahogy így:
Versenyfelhívás
Kik vehetnek részt a versenyben?
Magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek vagy csoportok.
Mivel lehet pályázni?
Pályázni a helyi lakókörnyezetben végrehajtott környezetszépítő akcióról készült videóval lehet.
A videó feltöltése mellett minden pályázónak legalább 10 a környékén készült fényképet vagy rövid
videót fel kell tölteni a tér-képek oldalra a helyi környezet jó vagy rossz példáiról (pl. szép
zöldfelület vagy szemétkupac, sérült pad stb.).
Mi a pályázati anyagok beküldésének határideje?
A beküldési határidő 2012. szeptember 15. 24.00
Mi a nyeremény?
A nyeremény minden magyarországi régióban (lásd a térképet) egy-egy HD minőségű felvételre
alkalmas videókamera.
Hogyan választjuk ki a nyerteseket?
A nyertesek kiválasztása pontozással történik. A videókat szakmai zsűri értékeli. A zsűri összesen
100 pontot ad az alábbi szempontok figyelembevételével:
- A végrehajtott akció környezeti hatása
- A videó ötletessége, a videószerkesztés minősége (nem értékeljük, hogy milyen minőségű
eszközzel vettétek fel a videókat, így az olcsóbb készülékekkel rendelkező pályázóknak is egyenlő
esélyt adunk. Azt vizsgáljuk, hogy a videófelvételek során megfelelő képkivágásokat alkalmaztok,
az elkészült videó élvezetes, folyamatos, a nézőt megszólítani képes, ötletes, érdekes.).
- A videó kommunikációs értéke (mennyire képes másokat is megszólítani és aktivizálni az
elkészült videó.
A tér-képek oldalra a helyi környezet jó vagy rossz példáinak feltöltéséért is pontokat lehet
szerezni. Feltöltött képenként 1-1 pontot. Fenntartjuk a jogot, hogy a nem a témába illő
feltöltéseket töröljük és a pontszámban sem vesszük figyelembe. Az egymáshoz túl közel (azonos
utcában) található, és azonos problémát megjelenítő példák közül is csak egyet veszünk
figyelembe.
Jogi tudnivalók
A pályázók felelőssége, hogy a jogszabályokat betartva, és saját testi épségüket megóvva
vegyenek részt a versenyben. A versenyben való részvételhez kapcsolódóan a pályázókat vagy
mást ért bármilyen kárért felelősséget nem vállalunk.
A feltöltött tartalmak szerzői joga téged illet, de a versenyben való nevezéssel feljogosítod a
versenykiírót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon
megjelenítse. A megjelenítés - lehetőség szerint - a forrás megjelölésével történik.
A tartalmak nem sérthetik másik személy személyiségi jogait, szerzői jogot, nem lehetnek
emberekre vagy emberek csoportjára nézve bántóak, sértőek, kirekesztőek.
Fenntartjuk a jogot, hogy a pályázati szükség esetén módosítsuk.
http://amiutcankban.hu
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III. 4.
Jótékonysági pályázatot hirdet a Poli-Farbe
Az idén 20 éves Poli-Farbe Vegyipari Kft., festék- és vakolatgyár jubileuma alkalmából
jótékonysági programot hirdet. Közösségi terek (játszótér, óvoda, iskola, orvosi rendelő)
felújítását kívánja támogatni saját gyártású termékeivel, festékeivel.
Kinél Fessünk? - Magyarország egyik legmeghatározóbb festékgyára jótékonysági programot
hirdet. A programban közösségi terek felújítására lehet pályázni, amit megtehet közhasznú
szervezet vagy magánszemély is.
A pályázati lehetőség 2012. szeptember 30-ig tart, illetve a felajánlott jótékonysági készlet
erejéig.
A pályázatok festékigényét felmérve, illetve figyelembe véve a jótékonysági program során
kibocsátható festékmennyiséget, a pályázatok maximum 50 000 Ft értékben részesülhetnek
támogatásban. Kiemelt társadalmi, közösségi cél megvalósítása esetén, a Poli-Farbe egyedi
elbírálását követően, a fenti összeghatártól pozitív irányban eltérhet.
Az elbírálás során a helyi közösség elkötelezettségét, a pályázott terület közösségformáló jellegét,
valós létezését és adott környéken megvalósítandó pályázatok számát is figyelembe veszik.
A beérkezett nevezéseket egy szakmai zsűri bírálja el.
A szakmai zsűri tagjai:
- Podmaniczki "Szobafestő" Attila, a Csináld Magad közösség festőmestere
- Majoros Anita, Poli-Farbe Kft. kommunikációs koordinátora
- Hakkel Vanda, a H.O.M.E magazin főszerkesztője
http://polifarbe.hu
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III. 5.
Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának
2012. évi pályázati kiírása (ÚJ)
Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról (továbbiakban: Környezetvédelmi
Alap) szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4.§ (1) bekezdés, valamint a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénynek (továbbiakban Knyt.) és
végrehajtási rendeletének előírásaira, Budapest Főváros Közgyűlése nyílt pályázatot hirdet
kizárólag az alábbi témakörökben.
Budapest általános környezetvédelmi problémáinak megoldásán belül:
- a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok
támogatása;
- az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok támogatása;
- helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását,
valamint tanösvények létrehozását segítő programok, akciók támogatása;
- vízbázis-védelmi és energiahatékonysági program bevezetésének támogatása.
A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A nyújtandó
támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75 %-a lehet. A pályázati anyagba a
fennmaradó saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását csatolni kell.
A támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre
megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a
támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, csak önrésznek minősülnek.
A pályázat kiemelt céljaira összesen 28 903 ezer forint áll rendelkezésre.
1. Részvételi feltételek
- A pályázaton részt vehet minden civil szervezet, alapítvány, budapesti telephelyű
közoktatási intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény, valamint társasház,
amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és
természetvédelmi tevékenységet.
- A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak a Környezetvédelmi Alap rendelet
előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.
- A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei a Környezetvédelmi Alapból nem
támogathatók, így pl. a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai.
- A Környezetvédelmi Alapból nem támogatandók a pályázati célokkal közvetlenül nem összefüggő
eszközbeszerzések.
Amennyiben államháztartáson kívüli szervezet pályázik, nem indulhat pályázóként és nem
részesülhet támogatásban, aki, vagy amely szervezet a Knyt. 6.§ (1) bekezdésében foglalt
korlátozás alá esik, azaz összeférhetetlen az
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, (a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a
szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel
rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján
létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív
Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;)
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, (közeli hozzátartozók: a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
valamint a testvér házastársa;)
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d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége, amely
a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a pályázaton való részvételből való kizártságának tényét az Knyt. előírásai szerint
működtetett honlapon közzétették.
A Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség esetén, amennyiben a pályázatot benyújtó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti
képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi
önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi
államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési
tanács tagja)
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,(közeli hozzátartozók: a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
valamint a testvér házastársa;
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
úgy, a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni e körülménynek a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által működtetett honlapon való közzétételét a Pályázati kiírás 11.sz.
melléklet szerinti "Közzétételi kérelem" kitöltésével és a pályázathoz csatolásával.
Támogatási kérelmet benyújtó köteles a Pályázati kiírás 10. sz. melléklete szerinti "nyilatkozat"
csatolására is. Nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
A Fővárosi Közgyűlés 61/2008. (XI. 21.) számú önkormányzati rendelet 13 §-a minden civil
szervezet számára előírja, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat alapjára pályázik,
előzetesen regisztrálnia kell a Fővárosi Civil Adatbázisba. A regisztráció során a szervezet letétbe
helyezi az alapdokumentumait a Fővárosi Civil Irodán, így ezeket a Környezetvédelmi Alap
pályázatán civil szervezeteknek újból benyújtani nem szükséges. Hivatkozásul a Fővárosi Civil
Adatbázis regisztrációs számát a pályázati űrlapon fel kell tüntetni.
2. A pályázattal kapcsolatos határidők és egyéb információk
- A Pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati kiírást és a pályázati adatlapot, továbbá
tájékoztató jelleggel - a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a támogatott pályázóval kötendő 22/42

Támogatási szerződés mintáját. A Pályázati dokumentációt a http://www.budapest.hu honlapról
lehet letölteni, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V.
kerület, Bárczy István utca 1-3.) lehet beszerezni (hétfő: 8.00-18.00, kedd-csütörtök: 8.00-16.30,
péntek: 8.00-14.00).
- A pályázatokat 2012. július 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Fővárosi
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába (a beadási határidőt a feladási postabélyegző dátuma
igazolja) lezárt borítékban. Kérjük, a borítékra írják rá:
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2012.
A pályázatot postán az alábbi címre kell eljuttatni:
Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala
"Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2012."
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
A pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül a Kormány által kijelölt szerv által
üzemeltetett honlapon a Főpolgármesteri Hivatal közzéteszi a pályázat tárgyát és kiíróját,
benyújtóját, az igényelt összeget, az érintettséget.
A kiíró a pályázatokat 2012. október 31-ig bírálja el, a pályázók értesítéséről 2012. november 30-ig
gondoskodik.
Döntéshozatal során ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek pályázója a pályázaton nem
részesülhet támogatásban. A kizárást nyilvánosságra kell hozni.
A Hivatal a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és törli a
támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
A Hivatal - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott pályázati
elszámolást is, az esetlegesen benne szereplő üzleti titkok garantáltan nem kerülnek
nyilvánosságra.
A Hivatal törli a közzétett adatokat a támogatás igényléséhez való jog megnyílása naptári évének
utolsó napjától számított öt év elteltével.
Kérjük, hogy a pályázati dosszié minden tájékoztató anyagát figyelmesen olvassa el, mielőtt
részletes pályázatát megírná.
Minden kötelezően csatolandó mellékletet csatoljon pályázatához, mert hiánypótlás csak egyszer
lehetséges.
A pályázat elszámolásakor a pályázat teljes összegével, a kapott támogatással és az önrésszel is
el kell számolni.
3. A pályázatok elbírálásának szempontjai
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:
- minél kisebb költségek melletti minél nagyobb új biológiai aktivitást eredményeznek, vagy
- minél kisebb költségek mellett minél több fővárosi helyszínen történő szakszerű komposztálás,
vagy
- a fővárosi helyi védett természeti értékmegőrzés során - minél kisebb költségek melletti minél
magasabb szintű - természetvédelmi kezelése valósulna meg.
4. A szerződéskötés további feltételei
Ha a pályázat támogatást nyer, a szerződés megkötésének feltétele az aláírandó szerződés
mellékleteként a "Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízáshoz" felhatalmazás kitöltése,
aláírása és az aláírt szerződéssel történő egyidejű beküldése. Ezen okirat arra vonatkozik, hogy ha
a támogatott nem számol el az átutalt támogatással határidőig, a Főpolgármesteri Hivatal jogosult
a támogatás összegét beszedni. Az elszámolás részletes szabályait a szerződés tartalmazza.
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Továbbá a támogatottnak a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell, hogy
- nincs 60 napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék
tartozása);
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített
fizetési kötelezettsége nincs;
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.
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IV.
Kultúra
IV.1.
Olvasáskultúra támogatása
“Segítünk, hogy segíthess” – lehetőség a gyermekek és az ifjúság támogatására
A Kráter Műhely Egyesület Közhasznú Szervezet felhívása.
Pályázhatnak: gyermek és ifjúsági – egyházi, állami és civil – szervezetek tagjai, valamint
nagycsaládok.
A pályázat célja: A Könyvkiadó felajánlja gyerekek és fiatalok olvasáskultúrájának támogatására
mese – és ifjúsági könyveinek (Wass Albert, Benedek Elek, stb.) féláron történő megvásárlásának
lehetőségét (készlete erejéig).
Határidő: 2012. augusztus 30.
Kérjen részletes könyvlistát!
Kráter Műhely Egyesület
H-2013 Pomáz, Búzavirág u. 2.
Tel./Fax.: 26/328-491, mobil: 20/91-53-234, krater@krater.hu
http://www.krater.hu
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IV. 2.
A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA
Téma:
A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet: 2012. január 1.–2012. december 31.
közötti időszakra a magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének
segítésére.
A pályázat célja, hogy elősegítse a magyar kortárs művészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze a
kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelését. Pályázni a 2012ben megrendezésre kerülő jelentős művészeti vásárokon való részvételre lehet. (pl. ARCO,
Armory Show, Art Basel, Art Dubai, Arte Fiera, Artissima, FIAC, Frieze, Hong Kong Art Fair, Liste,
Paris Photo, Pulse, Scope, Volta, stb.).
Figyelem! Olyan vásári részvétellel, amelyet más NKA-kollégium már támogatott, nem lehet
pályázni.
A külföldi vásáron többségében mgyar művészeket kell bemutatni!
A megvalósítás ideje: 2012. január 1.–2012. december 31.
Nevezési díj: 25.000 Ft, amely tartalmazza a 27%-os áfát.
Pályázók köre:
Pályázatot kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó nyújthat be.
Tervezett keretösszeg:
15 millió Ft
Finanszírozás módja:
Utófinanszírozás
Altéma kódszáma:
3903 (/237.)
Benyújtási (feladási) határidő:
2012. november 2.
Megjelentetés dátuma:
2012. március 5.
Bővebben
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V.
Együttműködés, partnerség
V. 1.
Európai partnerség a sport területén pályázat
A 2009/2010/2011-es „Előkészítő Intézkedések a sport terén” elnevezésű pályázat folytatásaként,
idén a ”2012 Előkészítő intézkedés, együttműködés a sport területén program” (European
Partnerships on Sport) keretében lehet pályázni a mintegy 3,5 millió euró összegű forrásra.
A pályázat során az alábbi négy területen nyílik lehetőség projektjavaslatokat benyújtani:
1. „bundázás” elleni küzdelem,
2. az aktív idősödést támogató testmozgás ösztönzése,
3. ismeretterjesztés a sport települési szinten történő ösztönzésére irányuló hatékony
módszerekről,
4. szomszédos régiókban és tagállamokban határokon átnyúló tömegsportversenyek.
Fontos szempont, hogy a programok megvalósításához legalább öt uniós tagállam bevonására
van szükség.
A pályázatra jogosultak köre:
•
•

közintézmények,
nonprofit szervezetek.

A pályázati felhívásra az „Európai partnerség a sport területén előkészítő intézkedés” költségvetési
címsor (15.05.20) keretében rendelkezésre álló összeg 3 500 000 EUR.
Az uniós társfinanszírozás a teljes támogatható költségek legfeljebb 60 %-a. A teljes támogatható
költségek legalább 20 %-át harmadik felektől származó magánfinanszírozásból kell fedezni. A
személyzeti költségek nem haladhatják meg a teljes támogatható költségek 50 %-át. A
természetbeni hozzájárulások nem támogatható költségek. A Bizottság a benyújtott projektek
számának és minőségének függvényében fenntartja magának a jogot, hogy ne ítélje oda a
pénzügyi keret egészét.
A nyertes projektjavaslatoknak 2013. január 1. és 2013. március 31. között kell elindulniuk, és
legkésőbb 2014. június 30-ig be kell fejeződniük.
A pályázatok beadási határideje: 2012. július 31.
A felhívás pontos leírása az alábbi URL címen megtalálható és letölthető.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:110:0004:0005:HU:PDF
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V. 2.
Foglalkoztatási megállapodások támogatása - TÁMOP-1.4.5-12/1
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a
gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre
Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet
az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a
munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam
és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az
Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének
dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
Magyarországon a paktumok létrehozása megteremtette azt a platformot, amelyen a gazdasági élet helyi, a
térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői
egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, és ezáltal közös mederbe terelhetik és
multiplikálhatják erőfeszítéseiket a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében. A Nemzeti
Munkaügyi Hivatal felmérése szerint több mint 61 foglakoztatási paktum működik jelenleg is
Magyarországon.
A partnerség által alkotott stratégiai keretintézkedéseket, projekteket tartalmazó akciótervekben ölt testet,
melyben az együttműködők a térség gazdasági növekedésének kitörési pontjait látják.
E pályázat lehetőséget biztosít a már létrejött partnerségek számára, hogy megvalósítsák az akcióterveikben
részletesen megtervezett, a nemzeti szintű foglalkoztatáspolitika stratégiájához illeszkedő intézkedéseiket,
ezáltal alulról építkezve, helyi szinten is alátámasztva a nemzeti gazdaságpolitikát.
Magyarországon az utóbbi években számos foglalkoztatással és a munkaerő-piacok helyzetével,
működésével foglalkozó együttműködés létrejött különböző területi szinteken. A helyi partnerségeknek
szereplőivé váltak a területen működő vállalkozások, civil és állami szervezetek egyaránt, hiszen világossá
vált, hogy a munkaerő-piac és a foglalkoztatás csak erős és jól koordinált összefogással bővíthető. A
partnerségek támogatása horizontális célja a Társadalmi Megújulás Operatív Programnak, így a Kormány a
következő években is támogatja az eredményesen működő foglalkoztatási együttműködéseket.

A konstrukció célja
A TÁMOP 1.4.5. Foglalkoztatási megállapodások támogatása című konstrukciónak a célja, hogy a
működő partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével a korábban
kialakított stratégiájuk egyes elemeit meg tudják valósítani, melyek a partnerségek tagjai részéről
jelentkező szolgáltatási, képzési és foglalkoztatási szükségletekre választ tudnak adni. Ezen
konstrukcióval a Kormány támogatja a regionálisan és helyi szinten kialakult foglalkoztatási
együttműködések azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik
képzéséhez, elhelyezkedéséhez, a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
A konstrukció rövid tartalma
A konstrukció célja, a helyi foglalkoztatási együttműködések által kidolgozott, a térségi
foglalkoztatáspolitikai célok elérését segítő akciótervek projektjeinek támogatása. A kisméretű,
jellemzően más forrásból nem támogatott beavatkozások eredménye, hogy a foglalkoztatáspolitika
alakításában részt vevő szervezetek kapacitása nő, hatékonysága javul, így a helyi foglalkoztatási
és képzési szint megnövekszik. Cél továbbá a sikeres munkaerő-piaci képzés és nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés elősegítése a partnerség tagjainak tevékenységével.
A pályázati felhívás részcélja
- a projekt célterületén élő, elsősorban hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci
integrációjának és foglalkoztatásuk bővülésének elősegítése
- a közvetett célcsoport humán erőforrás fejlesztése a munkaerő-piaci integrációjuk és tartós
foglalkoztathatóságuk érdekében
- a közvetett célcsoport foglalkoztatásának támogatása
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- a pályázó partnerségben részt vevő szervezetek kapacitás-, illetve kompetencia- és
szolgáltatásfejlesztése a közvetett célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében
- foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása
- a helyben működő állami munkaerő-piaci szervezetek bevonása a projekt megvalósításába
- a helyi humánerőforrás fejlesztési irányainak, és bővítési potenciájának feltérképezése
- a projektben részt vevő munkáltatók foglalkoztatásának bővítésére, hátrányos helyzetű
munkavállalók fogadására való felkészítése
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 1 400
000 000 forint.
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
Pályázók köre
Jelen felhívásra olyan, igazoltan működő foglalkoztatási partnerségek (foglalkoztatási paktumok)
nyújthatnak be pályázatot, melyeknek adott térségben működő állami, nem állami szervezetek,
valamint vállalkozások egyaránt tagjai. A foglalkoztatási paktum működését a megkötött
együttműködési megállapodás mellett az alakuló, és legalább egy rendes ülés jelenléti ívével,
valamint a partnerség keretében kidolgozott és elfogadott stratégiával és akciótervvel kell igazolni.
Jelen konstrukció keretében a partnerség azon tagjaiból alakult konzorcium pályázhat, amelyek
részt vállalnak a projekttevékenységek megvalósításában.
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a
statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű
társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
36 Területfejlesztési tanácsok
361 Regionális fejlesztési tanács
362 Térségi fejlesztési tanács
363 Megyei fejlesztési tanács
365 Kistérségi fejlesztési tanács
37
Helyi
kisebbségi
önkormányzati
költségvetési irányító és költségvetési szervek
371 Helyi kisebbségi önkormányzat
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt
szervezet
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
52 Egyesület
529 Egyéb egyesület
53
Szakszervezet,
munkavállalói
érdekképviselet
531 Szakszervezet
532 Egyéb munkavállalói érdekképviselet
54 Köztestület
541 Kamara
56 Alapítvány
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság

Vállalkozás
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
12 Szövetkezet
125 Európai szövetkezet SCE European
Cooperative Societies
127 Szociális szövetkezet
2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság
211 Közkereseti társaság
212 Betéti társaság
213 Egyéni cég
23 Önálló vállalkozó vállalkozás
231 Egyéb önálló vállalkozó
232 Egyéb önálló vállalkozó
233 Adószámmal rendelkező magánszemély
Költségvetési szervek és költségvetési rend
szerint gazdálkodó szervek
3 Költségvetési szervek és költségvetési rend
szerint gazdálkodó szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetési szervek
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
326 Többcélú kistérségi társulás

A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújthatnak be pályázatotA
konzorciumi partnerek mindegyike egyben a pályázó által képviselt foglalkoztatási partnerség
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(paktum) tagja is kell legyen, amelyet az általuk is aláírt foglalkoztatási partnerség (paktum)
együttműködési megállapodással kell bemutatni (igazolni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok minimális száma: 3 db, maximális száma: 8 db
- Egy szervezet hány konzorciumban vehet részt és milyen minőségben: 1 szervezet 1
konzorciumnak lehet a vezetője
- Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati
Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat
alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.
Adminisztratív információk
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az
útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése
kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program
letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy
más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az xzip file-ban
csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul,
minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen Útmutató 2. számú
mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási
címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a
pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (jelen útmutató 2.
számú
mellékletével)
együtt
zárt
csomagolásban,
ajánlott
küldeményként
vagy
gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás
igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-1.4.5-12/1 (Foglalkoztatási megállapodások támogatása)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell
feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes
benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát
(TÁMOP-1.4.5-12/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve
győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
honlapról tölthetők le. További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: e-mail:
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
illetve a Tel.: 06-40/638-638
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA
Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a
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támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a
kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. június 30-tól 2012. július 31-ig lehetséges. A pályázatok
benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető
minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti
az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül
hiánypótlásnak.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén az NFÜ a
változtatás
jogát
fenntartja,
ezért
kérjük,
hogy
kövessék
figyelemmel
a
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt
ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően
állították össze.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (doc, 347 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 492 kB)
Projekt_adatlap (pdf, 109 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben
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V. 3.
Indul az 5. Civil Licit (ÚJ)
Elindult a civil szervezetek pályáztatása az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Civil
Licit fenntarthatósági árverésre, melynek kiemelt célja, hogy a for-profit és a non-profit szektor
együttműködését segítse. A különleges aukción résztvevő 10 civil szervezet 10 szolgáltatását egy
független bírálóbizottság választja ki a beérkezett pályázatok közül.
Különleges fenntarthatósági eseményként indult útjára még 2008-ban a Civil Licit árverés, mely
rendhagyó módját választotta annak, hogy a vállalati és civil szférát közelítse egymáshoz és a két
szektor közötti párbeszédet erősítse. „Rövid és hosszú távú célunk is az, hogy bemutassuk a két
fél számára az egymásban rejlő piaci és üzleti lehetőségeket” – mondta el Kiss Gyöngyvér, a Civil
Licit szóvivője. „Fontosnak tartjuk láttatni, hogy a civilek nem csak az adományozási tevékenység
potenciális célcsoportjai lehetnek, hanem olyan tudás birtokában vannak, mely pénzbeli értéket
jelenthet egy vállalat számára. Arra ösztönözzük ezért évről évre őket, hogy speciális ismereteik
alapján próbáljanak a vállalatok számára kialakítani olyan szolgáltatásokat, melyek hasznot,
versenyelőnyt, beépíthető tudást jelenthetnek egy cég számára is. Így valós üzlet alakulhat ki a két
szektor között, mely a fenntartható működés és fejlődés egyik kiemelkedő megnyilvánulása lehet”
– tette hozzá a szóvivő.
Fő szempont: a vállalati hasznosíthatóság
A civil szervezetek pályázat keretében nyerhetik el a jogot a Civil Liciten való indulásra. A pályázó
a környezeti és társadalmi fenntarthatóság szinte bármely területére összpontosuló szolgáltatással
indulhat. Szem előtt kell tartania azonban azt, hogy szolgáltatása illeszthető legyen egy vállalat
működésébe, hasznosítható legyen egy cég számára, valós piaci igényre adjon megoldási
javaslatot, ötvözve természetesen ezt saját szakterülete sajátosságaival. A szervezők az idei
évben még több civil szervezet pályázatára számítanak, hiszen könnyítettek a részvételi
feltételeken. „Szeretnénk, ha évről évre egyre több civil szervezet nyitna a for-profit szektor felé ily
módon is, hiszen úgy véljük, hogy az a szervezet, aki nem kerül be a legjobbnak ítélt tízbe, kap
egy új vezérfonalat, hogyan lehet elindulni a vállalatok felé” – fűzte hozzá Kiss Gyöngyvér. A civil
szervezetek pályázatait 2012. július 31-éig várják a szervezők, melyeket CSR-szakértők,
szociológusok, vállalati szakértőkből álló független bizottság bírál el.
Sikeres, megvalósult projektek a vállalati gyakorlatban
A Civil Licit fenntarthatósági aukció elmúlt négy éve során negyven civil szolgáltatás talált gazdára,
a leütési érték megközelíti a kilencmillió forintot. A tavalyi év szolgáltatásai közül már sok
megvalósult. Az OTP Bank a tavalyi évben két szolgáltatásra is sikeresen licitált, a GAK Oktató,
Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Befogadó Munkahely Programjára és az Egyesek
Ifjúsági Egyesület GAMEkapocs elnevezésű önkéntes programjára. Az Egyesek Ifjúsági Egyesület
programjának keretében a bank tíz önkéntese egy napot tölthetett együtt értelmi fogyatékos és ép
fiatalokkal a Speciális Oktató és Foglalkoztató Intézmény (SOFI) épületében. A program szervezői
úgy fogalmaztak, hogy a legnagyobb ajándék, amit a résztvevők adhatnak, hogy a fogyatékos
gyerekekkel töltik a napot és csak rájuk figyelnek. A bank önkénteseinek beszámolójából azonban
az derült ki, hogy ez éppen fordítva volt, nem ők adtak, inkább ők kaptak a gyerekektől.
A tavalyi év legeredményesebb licitálója a Nextent Informatika Zrt. volt, aki összesen négy civil
szolgáltatást vásárolt a liciten, melyből kettőt saját céges partnereinek ajándékozott.
„A partnereknek felajánlott szolgáltatások közül a Szempont Alapítvány „Professzionális
ügyfélszolgálat különleges embereknek” elnevezésű szolgáltatását emelném ki, melyet az egyik
legnagyobb telekommunikációs partnerünk ügyfélszolgálatának ajánlottunk fel” – mondta Gátfalvi
Tamás, a Nextent Informatika Zrt. vezérigazgató-helyettese. „A látássérült emberek megfelelő
kiszolgálását a középpontba helyező tréning nem csupán elméleti, de a mindennapi
ügyfélszolgálati munkába könnyedén átültethető gyakorlati tudást adott partnerünknek, így a
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szokásostól eltérő módon talán egy picit mi magunk is hozzájárulhattunk partnerünk jövőbeni
sikereihez. ” – tette hozzá Gátfalvi. A Salva Vita Alapítvány „Színházi önkéntes programján” a cég
alkalmazottai vettek részt, ami mindnyájuknak egyedülálló és felejthetetlen élményt nyújtott. A
Szadai Meseház Kulturális Alapítvány környezet- és természetvédelmi táborát a Nextent
elajándékozta a galgamácsai Fekete István Általános Iskola 30 alsós diákjának, akik június végén
vesznek majd részt a táborozással egybekötött hasznos oktatáson. „Nem kérdés, hogy idén is ott
leszünk a Civil Licit támogatói között. Meggyőződésünk, hogy a civilek által kínált program
mindegyike segít egymás megértésében, elfogadásában, ami nem mellesleg a nap végén jobb
emberré tesz mindannyiunkat” – értékelt a vezérigazgató-helyettes.
Az értékalapú gondolkodás a fejlődés egyik záloga
Az előző évek hagyományainak megfelelően a program szakmai támogatója a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség. „Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek által – az uniós forrásokból
támogatott programokon keresztül – elsajátított és felhalmozott tudásanyag és a jó gyakorlatok,
tapasztalatok a vállalatok működésébe is beépüljenek” – mondta el Petykó Zoltán, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség elnöke. „A vállalkozások gyarapodása nemcsak pénzben mérhető
növekedést kell jelentsen, hanem a tudásközpontú, elfogadó szemléletmód, a vállalati belső
kultúra fejlesztése, a fenntarthatósági eszmék tényleges megvalósulása is szolgálja Magyarország
felzárkózását az európai élmezőnyhöz. A jelenlegi gazdasági struktúra alapjai láthatóan inognak,
ezért előbb vagy utóbb a csupán profitmaximalizálásra épülő modellt egy új, összetartó, felelősen
gondolkodó és cselekvő, értékalapú gazdasági paradigma fogja felváltani. Ennek a támogatása
mindannyiunk feladata és ehhez járul hozzá a Civil Licit fenntarthatósági árverés” – tette hozzá az
elnök.
A Civil Licit fenntarthatósági árverés idén 2012. november 6-án, a Design Terminálban kerül
megrendezésre, melyhez az előző évek hagyományainak megfelelően egy izgalmas, igazi
„kerekévfordulós” kísérőesemény is társul. Ennek részleteiről azonban csak a későbbiekben
nyilatkoznak a szervezők.
A licittel kapcsolatos további információ a www.civillicit.hu weboldalon található.
További információ:
Kiss Gyöngyvér, Civil Licit szóvivő
Telefon: 06 1 240 38 03
Mobil: 06 20 395 42 77
E-mail: kiss.gyongyver@prominart.hu
Web: www.civillicit.hu
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VI.
Sporttevékenységek támogatása
VI. 1.
Az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek
támogatása SPO-EJ-2011
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek támogatása
c.
konstrukciójához
Kódszám:
SPO-EJ-2011
A pályázat beadásának határideje, módja:
A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenését követően folyamatos.
1. A felhívás célja:
A pályázat célja a szabadidősportban tevékenykedő sportegyesületek (különösen: diáksport
egyesületek) működési feltételeinek javítása az alábbiak szerint:
- a pályázó szervezet rendszeres sportcélú tevékenységével kapcsolatban használt
sportlétesítmény(ek) bérleti költségeinek,
- a pályázó szervezet által a sportcélú tevékenység során használt eszközök beszerzési
költségeinek,
- a pályázó szervezet mások által szervezett sportrendezvényeken való részvételével
kapcsolatban felmerülő költségek támogatása.
2. A támogatás alapjául szolgáló forrás (jogcím):
A pályázatok támogatására 2009. évben rendelkezésre álló keretösszeg 90 800 000 Ft, azaz
kilencvenmillió-nyolcszázezer forint.
3. A támogatásban részesíthetők köre:
A sportról szóló 2004. évi I. számú törvény szerint alapvetően sporttevékenység folytatására
szerveződött, és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. számú törvény alapján létrehozott és
bírósági nyilvántartásba vett, működő sportegyesületek, diáksport-egyesületek (továbbiakban
DSE-k).
Sportegyesületek:
A pályázat beadásának határidejéig bírósági nyilvántartásba vett, az alapszabálya alapján a
szabadidősport területén működő sportegyesületek.
A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak, akkor sem, ha önálló jogi
személyiségű szervezeti egységek.
Diáksport egyesületek (DSE):
A pályázat beadásának határidejéig bírósági nyilvántartásba vett, az alapszabálya alapján a
szabadidősport területén működő DSE-k.
A DSE szakosztályai önállóan nem pályázhatnak, akkor sem, ha önálló jogi személyiségű
szervezeti egységek.
4. Támogatható tevékenységek:
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Jelen pályázat keretében a pályázó szervezetek szabadidősport célú tevékenysége támogatható.
A 4/2011. (II.28.) NEFMI rendelet 44.§ (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül az
alábbiak:
a nők és családok szabadidősportjának fejlesztése (44. § (1) bekezdés b) pont),
hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenysége (44. § (1)
bekezdés c) pont),
az idősek szabadidősportja (44. § (1) bekezdés d) pont),
szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények igénybevétele (44. § (1) bekezdés g)
pont).
5. A támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
Legalább 200 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint.
A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az első részlet (a támogatás 25%-a) előleg
formájában a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, a második részlet pedig az
első részlet elszámolásának elfogadása után. Az igényelhető 1 főre jutó támogatási összeg
maximum 10 ezer forint/fő.
6. A támogatás mértéke:
A projektköltség maximum 80%-a nyújtható támogatásként a pályázó szervezet részére.
7. Előleg mértéke:
A megítélt támogatás maximum 25%-a.
8. A pályázati díj:
Jelen pályázat esetében pályázati díj (regisztrációs díj) nincs.
9. A pályázó által nyújtott szolgáltatással/a pályázó szakmai programjával szembeni
követelmények:
A pályázó által nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie a Rendeletben meghatározott
követelményeknek. A szolgáltatásnyújtás során a pályázónak a szükséges személyi, tárgyi
feltételeket oly módon kell biztosítania, hogy a megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzése sem
időben, sem térben (helyiség stb.) nem eshet egybe egyéb betegellátó tevékenységgel.
A pályázó minden esetben kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeres és folyamatos szupervíziót
biztosít a programban részt vevő munkatársak számára.
A szolgáltatásnak az addikció súlyosságához kell igazodnia, és célját, valamint eszközeit is ennek
megfelelően kell megválasztania. A pályázó számára az érintett személy kliens, akivel - a
büntetőeljárástól függetlenül - megkülönböztetés nélkül foglalkozik, a vonatkozó szakmai etikai
szabályok szerint. A csoportkialakításra kizárólag úgy kerülhet sor, hogy az eltérő pszichoszociális
probléma-súlyosságú érintettek nem kerülhetnek egy csoportba. A csoportok létszáma nem
haladhatja meg a 15 főt. A pályázónak minden esetben írásban (szolgáltatási) szerződést kell
kötnie az érintettel, amelyben le kell fektetni a program:
- időtartamát (melyből legalább egynegyed résznek egyéni esetkezelésnek kell lennie),
- szakmai kereteit,
- célját,
- módszereit,
- a megfelelés kritériumait,
- és a kizárás feltételeit (figyelembe véve a Rendelet erre vonatkozó szabályait),
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- személyre szabott fejlesztési tervét, amely tartalmazza az adott kliens prevenciós
szükségleteinek meghatározását, a prevenciós szükségletek meghatározásához felhasznált
diagnosztikus eszközöket és a program során elérhető személyes fejlesztési célokat.
Az elterelést végző intézmények a következő tartalmi szolgáltatások ötvözésével végezhetik a
diverziós eljárást:
- egyéni és/vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és foglalkozások,
- interaktív edukációs foglalkozások,
- támogató (szupportív) folyamatok biztosítása,
- a (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása,
- önismereti csoportok szervezése,
- célcsoport-szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, kulturális, droghasználati stb.
megkülönböztetésekkel),
- egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében),
- szülők, hozzátartozók bevonása (önmagában nem, csak kiegészítő elemként alkalmazható).
A pályázó vállalja, hogy az illetékességi területéről érkező, ott állandó lakóhellyel, tartózkodási
hellyel rendelkező érintettet - amennyiben állapota nem igényel egészségügyi ellátási formát befogadja, részére a szolgáltatási szerződés szerint a legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtja, őt csak
írásban megfogalmazott indokkal veszi ki a programból. Az elterelés sikerességét a szolgáltatási
szerződésben meghatározott program elvégzése jelenti. A foglalkozások időtartama minimálisan
kéthetenként átlagosan 2 óra, amely a fél év során 24 órát, illetve az első alkalommal a
statusfelvételt jelenti.
Az előzetes állapotfelmérés nem tartozik bele az elterelés hat hónapjába.
Az elterelés végén a szakmai szolgáltató a Rendelet melléklete szerinti igazolást állít ki öt eredeti
példányban, amelynek egy példányát 5 évig minden ehhez kötődő dokumentummal együtt
megőrzi, és a szakmai program teljesítéséről szóló igazolás négy példányát, a Rendelet 10.§ (1)
bekezdés alapján kliensének átadja.
10. A pályázattal kapcsolatos további információk:
Jelen pályázati felhívás, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges valamennyi feltételt.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás:
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.)
Dr. Kósa Edina: 1-237-6741, e-mail: kosa.edina@ndi-int.hu
A pályázati adatlap és felhívás letölthető: http://www.ndi-szip.hu vagy http://www.szmm.gov.hu
honlapokon vagy beszerezhető a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettől (1134 Budapest, Tüzér u.
33-35.).
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VII.
Táborozási, kirándulási lehetőségek
VII.1
Ingyen út az erdei iskolába 2011/2012- pályázat
Pályázat célja:
A Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló jelen pályázat keretében átvállalja a csoportok
utaztatásával járó költségek díját és annak lebonyolítását saját partnercégével a megjelölt
időszakokban, amennyiben az erdei iskola helyszínéül szálláshelyünket választja.
Elsősorban nehéz körülmények között élő, segítségre szoruló csoportok, iskolák jelentkezését
várjuk. Célunk, hogy az erdei iskolák során szerzett tapasztalatok, élmények megélésének
lehetősége a nehéz anyagi körülmények közt élők, ill. a gazdasági nehézségek miatt háttérbe
szoruló családok gyermekeinek számára is elérhető legyen. A helyszínről bővebb információ:
http://www.megfizet-hecc.hu
Pályázható időpontok: 2012. szeptember
Pályázati összeg:
Ingyenes utazás az iskola és táborunk közt Kunbaracs 100 km-es vonzáskörzetében. Létszámtól
függően min.100 000 Ft, max. 300 000 forintnak megfelelő utazási kedvezmény.
Pályázati díj: nincs
Pályázók köre: osztályok, iskolák, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok
Pályázati feltételek:
Min.létszám:40 fő
Összefüggő éjszakák száma: min. 4 éj
A kedvezmény csak a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszállóban és a komplett min.4 éjszakás
erdei iskola programmal, szállás teljes panzióval vehető igénybe, melynek ára: 14 900 Ft/ fő a
következő adott programmal: 25-30 főnként:növény-állatvilágismertető gyalogtúra, kenyérsütés
kemencében, egy választható kézműves foglalkozás, lovaglás, tanyalátogatás sajtkóstolóval és a
hagyományos sajtkészítés megtekintésével.
A pályázat benyújtási határideje: folyamatos elbírálással. A nyertes pályázók kiértesítésének
határideje: a pályázat beérkezésétől számított 7 nap.
A pályázat elbírálásának alapfeltétele a pályázati adatlap kitöltése, és visszaküldése!
A nyertes pályázókat e-mailben vagy telefonon értesítjük.
A nyertes pályázat a 30%-os előleg kifizetésével válik érvényessé!
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt
határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A pályázatot a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló címére kell elküldeni.
(levél: 6043 Kunbaracs, Kákás d. 274. vagy e-mail: kunbaracs@t-online.hu)
A részletekről felvilágosítás kérhető: Trepák Erika, Szabó János 06-20-9175-483, 06-76-371213 telefonszámokon.
Forrás: www.pafi.hu
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VII.2.
Kedvezményes erdei iskolára és nyári táborozás Gyomaendrődön
A minősített Templom-zugi erdei iskola Gyomaendrőd pályázatot hirdet kedvezményes
erdei iskolára és nyári táborozási lehetőség elnyerésére.
A pályázat célja:
Általános iskolás gyermekekkel megismertetni az Alföld délkeleti Körösök járta síkság növényzetét
egyedi vízi élővilágát, a környezet és az itt élő emberek kapcsolatát. Kedvezmények nyújtásával
támogatni és elérhetővé tenni a rászoruló gyermekek környezeti nevelését, közösségi kapcsolatuk
kialakulását.
A tábor helyszíne:
A Hármas-Körös partja mentén húzódó túraútvonal mentén az amatőr természetbúvár nem győzi
kapkodni a fejét, annyi gyönyörűséget lát, hall, érez, ha megismerkedik a Körös völgyének
élővilágával. Sok helyen trópusi őserdőre emlékeztető, liánnal - pontosabban ligeti szőlővel,
komlóval és egyéb kúszónövényekkel - teljesen beszövött fák. Amott egy csomoros nyár mutogatja
göcsörtös derekát és mellette egy hatalmas tölgy magasodik ki messze környezetéből. A
legmélyebb helyeken rekettyefüzesek, ahol rövidebb ideig marad meg a víz, ott nyárasok, még
magasabban tölgy-szil ligeterdők. Szép az élő folyó, amelyet ezek a galériaerdők kísérnek, de még
náluk is szebbek, talán értékesebbek is a holtágak, morotvák. Vizük nyugodt, csendes, sima.
Tündérrózsa borítja, másutt sulyom lepi a tükrüket, a part menti fűzről pedig kék mellényű
jégmadár figyeli a vizet. Rengeteg madár fészkel e keskeny, hosszú területszalagon, olyan
fokozottan védett is, mint a haris vagy a fekete gólya. Igen itt Békés megye északi részén a
Hármas-Körös folyó egyik holtágának partján található a Pájer Kemping, mely megőrizte
természetközelségét, nyugalmát. A kemping négyszemélyes faházaival, homokos, tiszta vizű,
veszélytelen lankás strandjával, vízi csúszdával, vízi sporteszközeivel, foci-, röplabda-, kosár-, mini
golfpályával, biliárd, csocso, jéghoki, asztali tenisz játékokkal, horgászati lehetőséggel biztosítja a
tábori élet gondtalanságát.
Minősített erdei iskola szolgáltató:
regisztrációs szám: 932
http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=68
A program időtartama:
erdei iskola esetén: 2012. 05. 03. és 2012. 06. 27. között: 5 nap/4 éjszaka (hétfőtől péntekig)
nyári tábor esetén: 2012. 06. 30. és 2012. 07. 30. között: 7 nap/6 éjszaka
Pályázat beadása: 2011. 09. 01-jétől folyamatosan.
Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, iskolák, melyek gyermek-/ifjúság közösségeit
fogják össze, és fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és a
közösség építő program hasznos megvalósítását tervezik. Nem nyújthatnak be pályázatot
magánszemélyek.
A táborozás díja:
Erdei iskola: 5 nap/4 éjszaka (szállás 3-szori étkezéssel) 13 650 Ft/fő
Kedvezmény:
- a csoport tagjainak többsége esetében megállapítható a szociális rászorultság (alacsony
jövedelem, nagycsaládos, halmozottan hátrányos háttér stb.) adható kedvezmény: -5% az
alapdíjból,
- a csoport a táborozás alatt minimum 4 programot igénybe vesz, akkor adható kedvezmény: -7%
az alapdíjból,
- ha a táborozás május hónapban történik, további adható kedvezmény: -8% az alapdíjból.
Nyári tábor: 7 nap 6 éjszaka (szállás 3-szori étkezéssel) 20 500 Ft/fő
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Kedvezmény:
- a csoport tagjainak többsége esetében megállapítható a szociális rászorultság (alacsony
jövedelem, nagycsaládos, halmozottan hátrányos háttér stb.) adható kedvezmény: -5% az
alapdíjból
- a csoport a táborozás alatt minimum 4 programot igénybe vesz, akkor adható kedvezmény: -7%
az alapdíjból
Választható minősített erdei iskolai programok:
- részletesen: http://www.pajerkemping.hu/erdeiiskola/programok.html
Kedvezmények:
erdei iskolai programonként: -10%
kirándulások programonként: -10%
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kitöltött pályázati adatlapot,
Pályázati díj összege: Csak sikeres pályázat esetén a visszaigazolás megküldése után
szükséges, csoportlétszámtól függően 10 000-20 000 forint, mely összeg a táborozási díjba
beleszámít.
A pályázati díjat banki átutalással lehet fizetni a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett 54000069-10000537 számlaszámra.
A pályázathoz szükséges adatlap letölthető:
http://www.pajerkemping.hu/erdeiiskola/palyazat.html
A pályázatot faxon 06-66/282-684 vagy e-mailen info@pajerkemping.hu címre kérjük megküldeni.
A pályázókat a döntésről a beérkezéstől számított két héten belül értesítjük.
A szervezettel és a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a 30/967-2741-es
telefonszámon, illetve az info@pajerkemping.hu e-mailcímen.
Forrás: www.pafi.hu

39/42

VII.3.
IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! - Kedvezményes szálláshely biztosítás
kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz
A Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely üzemeltetője, az Egérház Alapítvány pályázatot
hirdet "IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! - Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és
edzőtáborokhoz" címmel.
1.
Pályázat célja:
Szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan oktatási és szociális intézmények, szervezetek,
sportegyesületek, alapítványok számára is, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve
korlátozott mértékben van lehetősége osztálykirándulás, edzőtábor szervezésére.
2.
Támogatottak köre (a pályázók):
Pályázatot nyújthatnak be azok az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, szociális
intézmények, osztályközösségek, diákönkormányzatok, ifjúsági önkormányzatok, szervezetek,
egyesületek, alapítványok, melyek gyermek- és ifjúság közösségeket fognak össze, és
fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és közösség építő program
hasznos megvalósítását tervezik Csongrád megyében. Nem nyújthatnak be pályázatot
magánszemélyek.
3.
A szálláshely címe:
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely (6795 Bordány, Kossuth u. 58.)
4. Pályázható időpont:
2012. január 1.-december 31. közötti időszak.
4.
Pályázható létszám és az éjszakák száma:
Nincsen maximalizálva a pályázható éjszakák száma, viszont a csoport létszáma maximum 30 fő
lehet.
- Minimum csoportlétszám: 15 fő + kísérő(k).
- Minimum éjszakák száma: 2 éj.
6. Támogatás mértéke:
A szállásköltség 30%-a.
7. Költségek, az 30%-os támogatás elnyerése esetén:
2300 Ft/fő/éj.
8. Pályázat beadása:
2012. január 1-jétől folyamatosan.
9. Pályázat elbírálása:
A kérelmek beérkezését követő 10 napon belül. Sikeres pályázat esetén, a nyert összeg 10%-át
kell átutalni a foglalás megerősítéséhez az Egérház Alapítvány 57600022-11083580 számú
bankszámlaszámára. Az utalás megjegyzés rovatába mindenképpen írják be a nyertes pályázat
azonosítószámát.
A kitöltött pályázati adatlapokat kérnénk a megadott határidőig küldjék meg elektronikus formában
a vadgesztenyehostel@gmail.com e-mailcímre, vagy faxon a +36-62-588-130-as számra, vagy
papír alapon a 6795 Bordány, Teréz utca 24. posta címre. A küldeményen tüntessék fel IRÁNY A
DÉL-ALFÖLD - Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz
címet. A pályázatokat folyamatosan bíráljuk el. A támogatást elnyerő szervezeteket a döntést
követő napon értesítjük a megadott e-mailcímen.
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely
H-6795 Bordány, Kossuth u. 58.
http://www.bordany.hu
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Üzemeltető: Egérház Alapítvány
H-6795 Bordány, Teréz u. 24.
Mobil: +36-30-629-76-70
Fax: + 36-62-588-130
E-mail: vadgesztenyehostel@gmail.com
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VII. 4.
MOL Gyermekgyógyító Program pályázat
A MOL Gyermekgyógyító Program nonprofit szervezetek élmény-és művészetterápiás programjait
támogatja. A krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy veszélyeztetett gyerekeknek szóló terápiás
foglalkozások, táborok költségeire 2012. július 6-ig pályázhatnak a szervezetek. Egészségünk,
különösen, ha gyermekeink egészségéről van szó, mindannyiunk számára fontos. A krónikusan
beteg, a fogyatékkal élő vagy a veszélyeztetett gyermekek testi és lelki egészségének
megőrzése, óvása, fejlesztése mindannyiunk felelőssége. Ma már sok olyan szervezet van, akik
szakembereikkel ezekért a gyermekekért dolgoznak.
A MOL Gyermekgyógyító Program olyan nonprofit szervezeteket támogat, amelyek krónikus
betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, vagy alelki egészség szempontjából
rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációjával
foglalkoznak. A pályázat keretében a szervezetek élmény- és művészetterápiás programjaikhoz
nyerhetnek támogatást.
A támogatott szervezetek áldozatos munkájukkal a krónikusan beteg gyerekeknek a kórházi
tartózkodás miatt jelentkező testi-lelki megpróbáltatások feldolgozásában tudnak segíteni. A
fogyatékkal élő gyerekeknél életprogramjuk részét alkotja a fejlesztés, amely saját és családjuk
életminőségének javítását tudja elérni. A lelki egészség szempontjából rizikócsoportnak számító
gyermekek és fiatalok esetében pedig a primer prevencióban nyújthatnak segítséget az ilyen
jellegű terápiás programok.
2012-ben ismét meghirdetjük a MOL Gyermekgyógyító Program pályázatát. A pályázat keretében
2012. október 1. – 2013. július 31. között megvalósuló élmény- és művészetterápiás
programokhoz igényelhetnek támogatást a nonprofit szervezetek.
A pályázatokat az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni. Az online
pályázatok benyújtásához regisztráció szükséges, regisztrálni az alábbi felületen lehet:
REGISZTRÁCIÓ
A regisztrálás határideje: 2012. július 4. éjfél. A regisztrációt 48 órán belül hagyjuk jóvá.
Letölthető dokumentumok:
Pályázati felhívás – MOL Gyermekgyógyító Program 2012
Tájékoztató online pályázatkezelő adatbázis használatához
Tavalyi pályázóknak nem szükséges az online adatbázisban ismételten regisztrálniuk, ők az alábbi
felületen nyújthatják be az idei pályázatukat:
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 6., péntek éjfél.
A benyújtott pályázatokat szakértői véleményezés után zsűri bírálja el, a végső döntést az Új
Európa Alapítvány kuratóriuma hozza meg 2012. szeptember közepén.
A MOL Gyermekgyógyító program keretében 2011-ben összesen 34 szervezet részesült 45 millió
forinttámogatásban. A támogatottak között volt többek között a szombathelyi Négylábúak az
Emberért Alapítvány, amely fogyatékkal élő gyermekek fejlesztéséhez kínált kutyaterápiás
foglalkozásokat, valamint a budapesti Megálló Csoport Alapítvány, amely szenvedélybeteg
fiataloknak szervezett kalandtúrát.
Forrás: http://www.ujeuropaalapitvany.hu
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