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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. (képviselő: Lánczi András, email: szazadveg@szazadveg.hu; kapcsolattartó: Barthel-Rúzsa Zsolt 06-1-479-5292, e-mai: barthelruzsa@szazadveg.hu ) 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
SZVR-KC-2012

I. 1.
Helyi lakosság bevonását célzó kisebb közösségi programok
támogatása
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(hirdetmény)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” projekt keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására
„Helyi lakosság bevonását célzó kisebb közösségi programok támogatása” címen
Kódszám: SZVR-KC-2012
1. A pályázat célja
A jelen konstrukció célja olyan, jellemzően kisköltségvetésű, helyi civil szervezetek
által megvalósítandó programok támogatása, melyek az akcióterület lakosságának
bevonásával szerveződnek. A pályázat keretén belül olyan programok, rendezvények
kiadványok, stb. megvalósítására nyílik lehetőség, melyek illeszkednek az alábbi
témákhoz:
szociális
és
egészségügyi
célú
akciók,
környezetvédelem,
szemléletformáló
akciók,
ismeretterjesztés,
kulturális
tevékenység,
sport,
bűnmegelőzés, közösségfejlesztés.
2. A pályázók köre
Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel rendelkező aktív tevékenységet
folytató non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a
településen bármilyen módon jelen vannak).
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Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek
konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt
a városrehabilitációs projektben;
• Társasházak, lakásszövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabilitációs projektben;
• Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
városrehabilitációs projektben.
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és
gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
3. Támogatható tevékenységek
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok,
rendezvények, konferenciák, képzések, tájékoztatók, stb. és ezek sorozatai:
• az érintett lakosság bevonását célzó akciók,
• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások,
tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi
• kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények,
kiállítások, civil programok megvalósítása stb.),
• munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását
elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok,
• helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók,
• integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl.: parkosításhoz, játszóterek
kiépítéséhez, parlagfű írtásához, stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók
megszervezésének támogatása,
• alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása,
• bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló
programok.
Elszámolható költségek: kizárólag a „mini-projekt” sikeres végrehajtásához /
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, nagyértékű eszközök
bérlése, helyszín bérlése, saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége,
valamint szolgáltatások, továbbá a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság
költségei számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2012. szeptember 17.,
záró időpontja legkésőbb: 2013. március 4. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet
korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: 4 673 600 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 50 000 Ft, maximum 500 000 Ft.
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4. Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati dokumentáció 2012. július 30-tól elérhető Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzat
honlapján
(http://rakosmente.hu/kozvetett_programok.aspx), valamint nyomtatott formában a Polgármesteri
Hivatal portáján 1 példányban.
A pályázatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további egy elektronikus
példányban (CD/DVD lemezen az eredeti dokumentumokat szkennelve), zárt csomagolásban,
kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani ügyfélfogadási időben:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Iroda EU Programiroda
1173 Budapest, Pesti út 165. I. emelet/115. szoba
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát:
SZVR-KC-2012
A pályázatok benyújtási határideje: a pályázatok benyújtása 2012. augusztus 6–tól a
rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2012. október 17-ig lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént.
A
Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi
dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc
megjelölésével.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket 2012. július 30-tól a 06-1-253-3527-es
telefonszámon
(hétfő-csütörtök:
9-15
óráig,
péntek:
9-12
óráig)
vagy
a
kozossegi@rakosmente.hu e-mail címen tehetik fel.
5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap (pályázati dokumentáció részét képező kitöltendő dokumentum )
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3. Létesítő okirat másolata
4. Nyilatkozat köztartozás mentességről (jelentkezési lap része)
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések
6. ÁFA nyilatkozat (pályázati dokumentáció részét képező kitöltendő dokumentum)
7. Működésről szóló nyilatkozat (pályázati dokumentáció részét képező kitöltendő
dokumentum)
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I. 2.
Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása
Pályázat kódja: KAB-FF-12
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
(továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a szenvedélybetegek felépülési folyamatának
támogatására.
1. Pályázat célja
A pályázat célja a szenvedélybetegek, a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának
támogatása. A terápiás folyamat erősítése, reszocializációs és rehabilitációs programok, valamint
helyettesítő kezelések kiegészítő működési támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi
kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.
2. Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió
forint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/14/00/00 címrendi besorolású "A kábítószerfogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat
(ÁHT: 228653) terhére.
3. Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.
4. Támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet.
A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás
legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a
fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy
szolgáltatás biztosításának forintosított értékével.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. (A saját forrás
részletes meghatározását a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.)
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés
alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.
Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 18. pontja szerinti pénzbeli és nem pénzbeli
saját erő minősül.
5. Támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató
10. pontja szerint.
A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását
követően 30 napon belül utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó
gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és saját forrás és az
államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei
számolhatóak el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie.
6. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. augusztus 1. és 2013. május 15. közé eső időszak.
A tervezett projekt támogatási időszaka nem fedheti a 2011. évben támogatott, azonos témájú
pályázat projektidőszakát.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
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Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának
napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-0028384100000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a
pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben
(PR) megadott felhasználónevet, a szervezet pontos megnevezését, továbbá a kiírás kódját (KABFF-12) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban
elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált
pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.
9. Pályázók köre
9.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő
ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
b) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványok,
c) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú közalapítványok,
d) egyházak,
e) egyházi fenntartású intézmények,
f) szociális, egészségügyi intézmények,
g) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
h) nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok.
Továbbá, amelyek a Lebonyolító internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere, PR) regisztráltak.
A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
9.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt
el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül
eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás
felhasználásával kapcsolatban,
e) kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési
támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás)
van,
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az
ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének,
i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt
összeférhetetlenségi ok, valamint a Közpénztv. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és
ezen körülmény közzétételét a Közpénztv. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem
igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht.-ban és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben,
valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
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m) jogszabályban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendeletben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát
visszavonja.
9.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja
vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
10. Pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati
Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre
választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon
regisztrálnia kell magát az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat
benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2012. augusztus 31. 23.59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben
véglegesítésre került.
A határidőben történő benyújtásra vonatkozó részletes szabályokat a Pályázati Útmutató 5.3
pontja tartalmazza.
12. Lebonyolító
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Telefon: (06-1) 237-67-82 Fax: (06-1) 237-67-82
palyazat@ncsszi.hu
13. Pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Lebonyolító Internetes Pályázatkezelő Rendszere
automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok
érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott
szempontrendszer szerint.
Amennyiben a Lebonyolító a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt
feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10
munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 9.1. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási
felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a
hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Lebonyolító megállapítja a pályázat érvénytelenségét és
az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.
14. Pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott
szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
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A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, azonban a kértnél
nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A Támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és a szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
15. Pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Lebonyolító 15 napon
belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról és az eredményeket közzéteszi.
Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal
kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a
http://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. október 31.
16. Szerződéskötés
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való
teljesülése esetén a támogatási szerződést a Lebonyolító köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 60 napon belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb
okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja
tartalmazza.
17. Támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30. nap (ami nem lehet későbbi, mint 2013. június 15.).
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves
szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló,
pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató
12. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási
döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések
megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó
eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van
lehetőség.
18. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a
folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések az EMMI fejezethez tartozó 2012.
évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló EMMI rendelet előírásai
alapján módosításra kerülhetnek.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra
rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta
felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított Pályázati Felhívás keretében.
Jelen Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt
képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A
Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.ncsszi.hu és a
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az
(1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.
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I. 3.
Kábítószer-prevenciós programok támogatására
(A pályázat kódja: KAB-ME-12)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
(a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.), és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról alapján nyílt pályázatot hirdet célzott és javallott prevenciós programok
támogatására.
1. Pályázat célja
A pályázat célja célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és
nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz. A pályázat keretében a helyi
közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a családi rendszer megerősítését elősegítő
programok támogatására van lehetőség.
2. Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 60 000 000 Ft, azaz hatvanmillió
forint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/14/00/00 címrendi besorolású "A kábítószerfogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat
(ÁHT: 228653) terhére.
3. Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész. A támogatás előfinanszírozott.
4. Támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet.
A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás
legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a
fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy
szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem
minősül saját forrásnak.
Saját forrásnak kizárólag a Pályázati Útmutató 18. pontja szerinti pénzbeli és nem pénzbeli saját
erő minősül. A saját forrásrendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás
rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
5. Támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató
10. pontja szerint.
A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását
követő 30 napon belül utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó
gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg, a saját forrás és az
államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei
számolhatóak el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie.
6. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt 2012. július 1. és 2013. május 15. közötti időszak.
6.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
7.
Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának
napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 1003200011/48

00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló
igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő
Rendszerben (PR) megadott felhasználónevet, a szervezet pontos megnevezését, továbbá a
kiírás kódját (KAB-ME-12) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az
esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő
Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra
került a pályázatban.
9. Pályázók köre
9.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek
nyújthatnak be pályázatot:
1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok,
pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
2. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
3. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
4. egyházak,
5. egyházi fenntartású intézmények,
6. szociális, egészségügyi intézmények,
7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
8. nonprofit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.
Továbbá, amelyek a Pályázatkezelő Internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere, PR) regisztráltak. A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja
tartalmazza.
9.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt
el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül
eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás
felhasználásával kapcsolatban,
e) a kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkozást elősegítő képzési
támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás)
van
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az
ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének,
i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt
összeférhetetlenségi ok, valamint a Közpénztv. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és
ezen körülmény közzétételét a Közpénztv. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem
igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht.-ban és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben,
valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
m) jogszabályban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendeletben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát
visszavonja.
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9.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja
vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
10. Pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati
Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ
adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon
regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat
benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
11.
Pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2012. augusztus 31., 23.59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az Pályázatkezelő Rendszerben
véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtásra vonatkozó részletes szabályokat a
Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.
12.

Lebonyolító
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Telefon: (06-1) 237-67-82 Fax: (06-1) 237-67-82
palyazat@ncsszi.hu

13. Pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Lebonyolító Internetes Pályázatkezelő Rendszere
automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok
érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott
szempontrendszer szerint.
Amennyiben a Lebonyolító a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt
feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10
munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 9.1. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási
felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a
hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Lebonyolító megállapítja a pályázat érvénytelenségét és
az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.
14. Pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott
szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb
támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
15. Pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Lebonyolító 15 napon
belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi.
Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal
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kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. október 31.

és

a

16. Szerződéskötés
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való
teljesülése esetén a támogatási szerződést a Lebonyolító köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja
tartalmazza.
17. Támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30. nap (amely nem lehet későbbi, mint 2013. június 15.).
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves
szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló,
pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató
12. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási
döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések
megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó
eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van
lehetőség.
18. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a
folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések az EMMI fejezethez tartozó 2012.
évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló EMMI rendelet előírásai
alapján módosításra kerülhetnek.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra
rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta
felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított Pályázati Felhívás keretében.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt
képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A
Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma és a http://www.ncsszi.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az
(1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.
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II.
Ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjainak
támogatása; ösztöndíj pályázatok
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.
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Ez a pályázókra és a partnerszervezetekre egyaránt vonatkozik.
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.
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A pályázatok benyújtásának határideje
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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II. 2.
Fiatalok lendületben program – 2012
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a Fiatalok lendületben program öt alprogramjában való
részvételre.
Pályázati határidő: 2012. november 30.
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása
értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési
programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.
A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú
eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.
A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári
szerepükre;
a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a
társadalmi összetartás az Európai Unióban;
a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil
szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez;
az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.
A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak meg.
1. Európa-polgári szerep
A Fiatalok Lendületben Program kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a benne részt vevő
fiatalok tudatában legyenek európaiságuknak, és ezért bátorítja a fiatalokat, hogy olyan európai
kérdésekről gondolkodjanak, mint az Európa-polgárság és az Európai Unió építése és jövője.
2. A fiatalok társadalmi részvétele
Alapvető prioritás továbbá a fiatalok részvétele a demokráciában. Ennek értelmében a Program
bátorítja a fiatalokat, hogy aktívan éljenek állampolgári szerepükkel; ez a cél három szinten valósul
meg:
növelni a fiatalok aktív részvételét saját közösségük civil társadalmi életében;
növelni a fiatalok aktív részvételét a képviseleti demokráciában;
a részvételi, participációs nevelés különböző formáinak fokozott támogatása.
3. Kulturális sokszínűség
A kulturális sokféleség, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc is elsődleges a
Program számára. A különböző kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkező fiatalok közös
tevékenységeinek támogatásával a Program a fiatalok interkulturális tanulását kívánja elősegíteni.
A projektek kialakításának és megvalósításának szempontjából ez azt jelenti, hogy a részt vevő
fiataloknak tisztában kell lenniük az adott projekt interkulturális dimenziójával, valamint, hogy a
különböző résztvevők egyenlő arányban jelennek meg a projektben.
4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása
A Program kiemelt célja, hogy a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok is egyformán hozzáférjenek
a Program kínálta lehetőségekhez és támogatásokhoz. Ennek érdekében a részt vevő
szervezeteknek kerülniük kell a társadalom bizonyos csoportjait érintő kirekesztést. A Fiatalok
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Lendületben Program mindenkié, így kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális szükségletekkel
bíró fiatalok bevonására.
A Program további általános prioritásait az Európai Bizottság éves szinten fogalmazza meg,
emellett az egyes nemzeti irodák ill. döntéshozó testületek is megfogalmazhatnak és
megjelölhetnek helyi prioritásokat.
A Fiatalok Lendületben Program által képviselt és hangsúlyozott alapelvek:
1. a nem- formális és informális tanulás
A formális oktatási rendszertől független, ill. azt kiegészítő, a fiatalok önkéntességén és
kezdeményezésén alapuló, résztvevő-központú pedagógiai megközelítés révén a fiatalok
képességei és készségei ill. személyisége fejlődik, társadalmi részvételük fokozódik.
2. a nem- formális tanulás elismerése
A Youthpass (az Europass mintájára) mint a Fiatalok Lendületben program „elismerő oklevele"
dokumentálja és igazolja a projektek megvalósítói és résztvevői számára, hogy nemformális
tanulási tapasztalattal rendelkeznek.
3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése
A Programból támogatást nyert projektekkel szemben elvárás az, hogy tájékoztassák a szélesebb
nyilvánosságot a Bizottság támogatásáról, és a Fiatalok Lendületben Programról.
4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése
Az ún. valorizáció során a projektekből származó eredményeket és tapasztalatokat a résztvevők a
legteljesebb mértékig kiaknázzák, a megjelenő értékeket az európai fiatalok minél szélesebb köre
számára hasznosíthatóvá teszik.
5. a diszkrimináció-ellenesség
A Programban minden fiatal részt vehet fajra, nemre, vallási vagy hitbéli meggyőződésre, testi
vagy szellemi fogyatékosságra, ill. szexuális orientációjukra alapuló hátrányos megkülönböztetés
nélkül.
6. a férfi-nő esélyegyenlőség
A férfiak és a nők esélyegyenlősége az európai politikákban horizontálisan megjelelő irányelv. A
Fiatalok Lendületben Program szem előtt tartja a nemek egyenlő arányú részvételét minden egyes
alprogram vonatkozásában.
7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme
A Program összefüggésében a gyermekek védelme az olyan eshetőségekre és veszélyforrásokra
való körültekintő felkészülést és azok megelőzését jelenti, amelyek a projektek során a fiatalokat
érinthetik, legyen az nem megfelelő viselkedés, szexuális vagy érzelmi zaklatás, interkulturális
feszültségek, balesetek, tűzesetek stb.
8. a többnyelvűség
Ezen alapelv két fő pillére a többnyelvű Európa, és a többnyelvű társadalmak építése, és az
állampolgárok ösztönzése idegen nyelvek elsajátítására.
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Általános tudnivalók
Pályázat-beadási határidők és a projekt kezdete:
Nemzeti szinten elbírálásra kerülő pályázatok esetén:
február 1.: május 1. - október 31.
május 1.: augusztus 1. – január 31.
október 1.: január 1. – június 30.
Központi elbírálású pályázatok esetén:
február 1.: július 1. – november 30.
június 1.: november 1.- március 30.
szeptember 1.: január 1. – július 31.
A pályázatokat kötelezően regisztrálni
rendszerben. http://www.mobilitas.hu/flp/filep

kell

a

FILEP-

elektronikus

pályázatkezelő

http://www.mobilitas.hu/flp/alttudnvalok/palyazashoz
A Fiatalok Lendületben Programban részt vevő országok
A Program támogatásával megvalósuló projektekben két vagy több ország szervezetei, ifjúsági
csoportja között jön létre együttműködés. Megkülönböztetünk Programországokat és
Partnerországokat. A Programországokból érkező résztvevők a Fiatalok Lendületben program
teljes jogú felhasználói.
Programországok
Az Európai Unió tagországai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia,
Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország,
Olaszország, Lettország, Litvánia, uxembourg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália,
Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság)
Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon tagállamai, amelyek tagjai az Európai
Gazdasági Térségnek (EEA): Izland, Liechtenstein, Norvégia
Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt álló országok (Tagjelöltek): Törökország, Horvátország
Partnerországok
Stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok
Délkelet-Európa: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Szerbia és
Horvátország
Az Európai Szomszédsági Politikában részt vevő országok
Euromed
Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, a Nyugati part Palesztin fennhatósága, ill. a
Gázai övezet, Szíria, Tunézia
Kelet-Európa és a Kaukázus
Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldávia, Oroszországi Föderáció,
Ukrajna
A világ mindazon egyéb országaival, amelyek szerződéses vagy egyezményes viszonyban állnak
az Európai Unióval a 2., illetve a 3.2-es Alprogramok keretében valósítható meg együttműködés.
Finanszírozás
Kétféle finanszírozási típust nyújt a Program:
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- projektek finanszírozása,
- az ifjúsági területen tevékenykedő, európai szintű szervezetek működési költségének
finanszírozása.
Nincs lehetőség keresztfinanszírozásra - azaz, egyazon projekt csak egy Közösségi támogatást
kaphat.
A társfinanszírozás vagy részfinanszírozás elve szerint a projekt költségeinek előteremtésében a
projekt szervezőinek is szerepet kell vállalniuk, és bizonyos mértékű önrészt kell felmutatniuk.
A pályázat alapján megítélt támogatási összeg a szerződéskötést követően már nem módosítható.
A támogatási összeg utolsó része a pénzügyi beszámoló benyújtása és értékelése után kerül
kifizetésre.
A Fiatalok Lendületben Programban megvalósuló projektek nem szolgálhatnak kereskedelmi
célokat, nem tartalmazhatnak profitorientált tevékenységeket.
Összevont pénzügyi megállapodások - amennyiben egy pályázó több egymástól független vagy
akár egymásra épülő projektet tervez megvalósítani az egyes Alprogramokon belül, lehetősége
nyílik egyfajta egyszerűsített, kollektív finanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy a különböző (legfeljebb
5 db, 2 éven belül megvalósuló) projektekre összevontan, egyetlen pályázat keretében kérhet
támogatást.
Alprogramok:
Fiatalok Európáért
Európai Önkéntes Szolgálat
Fiatalok a Világban
Ifjúságsegítők Támogatása
Ifjúságpolitikai Együttműködések
További információt a Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutatójában találhat.
forrás: mobilitas.hu

21/48

III.
Zöldterület, zöldfelület fejlesztés,
környezetvédelem
III.1.
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. 2.
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. 3.
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. 4.
EU Alapok, te érted? Ötletpályázat
Egyenként 300.000 Ft pályázati díj a legjobb közösségépítő, fenntarthatóságot szolgáló
projekteknek. Gondoltál valaha is arra, hogy a környékeden szükség volna egy közösségi
kerékpárbérlési rendszerre, és ha lenne pénzed, szívesen megszerveznéd a kialakítását?
Tanakodtál már a lakóközösségeddel azon, micsoda bevételt jelenthetne, ha egy szélturbinát
telepíthetnétek a településetek határába? Vagy megfordult már a fejedben, milyen jó szolgálatot
tenne egy napelemes rendszer a helyi iskola számára?
Mindezek az ötletek kivitelezhetők az EU költségvetésének támogatásával, konkrétan a
regionális fejlesztést szolgáló alapokból, melyek az EU 3 milliárd eurós költségvetésének második
legnagyobb tételét képezik.
A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat készek
lendületet adni ahhoz, hogy ezek az EU-s alapok minél jobb célokra fordítódjanak. Mostani
pályázati kiírásunkkal jó ötleteket gyűjtünk, amelyeket arra szeretnénk használni, hogy azokat a
döntéshozóknak megmutassuk, majd később minél több hasonló projekt nyerjen támogatást az
említett alapokból.
A három legjobb projektötletet egyenként 300.000 forint pénzjutalommal díjazzuk. Akár Te is
elnyerheted a díjat, ha kiváló ötlettel állsz elő, amelynek megvalósítása a helyi közösség
fenntartható fejlődéséhez járulna hozza ill. amely megfelel az EU regionális fejlesztési alapjaiból
támogatható projekteknek.
A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat 2012.
szeptember 10-ig várja civil szervezetek vagy magánszemélyek projektötleteit.
Letölthető dokumentumok:
Általános pályázati feltételek
Pályázati adatlap
Web: http://mtvsz.blog.hu
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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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IV. 3.
Használd a teret! Pályázat
A pályázók a PPCenter Üzleti Központ kiadó helyiségeinek használatát nyerhetik meg kulturális
projektek előkészítésre és megvalósításra pl. színház, tánc, cirkusz, próba vagy előadás, film vagy
videó klip forgatás, fotózás, divatbemutató, alkotóműhely, tanfolyam stb.
Pályázat fordulói:
1. Forduló: A projekteket a PPCenterÜzletiKözösség Facebook oldalán keresztül lehet
nevezni 2012. július 20. után. A pályamű beküldésénél a pályázók megjelölik, hogy hány
érdeklődő kell a projekt elindításához (minimum 40 érdeklődő). Ha a Facebook-os
„közvélemény kutatáson” össze tudnak gyűjteni annyi Like/Tetszik szavazatot a közösség
tagjaitól, ahány érdeklődő szükséges a projektjükhöz, akkor bejutnak a második fordulóba.
2. Forduló: A második fordulóban a pályázóknak részletes projekt tervet kell küldeniük a
facebook@ppcenter.hu címre. A tervek tanulmányozása után szakmai zsűri dönti el, hogy
melyik projekt kap támogatást. (Vagyis nem mindegyik a második fordulóba jutott pályázó
nyer támogatást.)
Támogatás: A támogatott projektekhez a PP Center Ingatlan Kft. maximum egy hónapra 100%-os
vagy maximum három hónapra 50%-os támogatással biztosítja a megvalósuláshoz szükséges
helyiséget.

A támogatás mértékét a szakmai zsűri állapítja meg a következő szempontok alapján:
Szempontok:
•
•
•
•

A projekt terv és a szükséges érdeklődők becsült számának realitása
Hány embert ér el a kulturális projekt
A PP Center Üzleti Központ hírnevét, látogatottságát javító, a közösséget építő projektek
A projekt a támogatott időszak után támogatás nélkül tovább működik

Beadás: 2012. július 20-tól folyamatos
A PPCenterFacebookoldalán a „Használdateret! – Pályázat” menüpontban a PályaműBeküldése
gomb megnyomásával pályázzon a projekttel, és toborozzon érdeklődőket! Küldje el e-mailben a
részletes projekttervet a facebook@ppcenter.hu címre!
Elbírálás: 2012. augusztus 10-től folyamatos
A PP Center Ingatlan Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást megváltoztassa, vagy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A szakmai zsűri döntéseit nem köteles megindokolni a
pályázóknak.
Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:
E-mail: facebook@ppcenter.hu,
Tel.: +36 30 620 69 65
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IV. 4.
Öntsd formába! (ÚJ)
A Concrete by Giacotti kétfordulós nyílt pályázatot hirdet
Öntsd formába! címmel
A Concrete by Giacotti a WAMP szakmai támogatásával formatervezői pályázatot hirdet
A pályázat célja
A friss magyar márkát azzal a céllal hozták létre, hogy a cég innovatív megoldásokat kínáljon a
látszóbeton széleskörű alkalmazására az építészet és belsőépítészet minden területén. Az
alapítók szándéka, hogy minőségi, a nemzetközi porondon is versenyképes, mégis elérhető árú
beton termékekkel szerepeljenek a piacon, s olyan területeken is elfogadottá tegyék ennek az
anyagnak alkalmazását, ahol annak jelenléte még nem terjedt el. „Feladatunknak érezzük, hogy
megmutassuk, hogy a beton felhasználásával olyan elképzelések valósíthatók meg, amelyek
exkluzívitásuknak köszönhetően a luxus érzetével ajándékoznak meg, ugyanakkor mindenki
számára elérhetők.” A Concrete by Giacott hosszútávú elképzelései között sorozattermékek,
többek között bútorok piacra vitele is szerepel. A folyamatos megújulás érdekében szívesen adnak
lehetőséget tehetséges és elhívatott fiataloknak, hogy megismerkedjenek a betonnal, és
megvalósítsák ötleteiket elképzeléseiket.
A pályázat célja a látszóbeton felhasználási területeinek szélesítése, olyan piacképes használati
tárgyak létrehozása, amelyek alkalmasak a sorozatgyártásra, ergonómiai szempontból átgondoltak
és valós funkcióval bírnak. Az alapítók olyan tárgyakat várnak, amelyek igényes kialakításúak,
formabontók, innovatívak, ugyanakkor magukban hordozzák a Concrete by Giacotti legfontosabb
jellemzőit: a fiatalos lendületet, a nyitottságot és az egyediségre való törekvést is. A pályázat kiírói
hosszútávú együttműködésben gondolkodnak, a közös munka a pályázókkal reményeik szerint
nem ér véget az eredményhirdetéssel, hanem közös termékfejlesztésben együttgondolkodásban
folytatódik.
A pályázat tárgya
Betonból készíthető, kereskedelmi forgalomba hozatalra alkalmas kiemelkedő színvonalú
termékek, termékcsoportok létrehozása. A benyújtandó tervekben szereplő tárgyaknak
alkalmasnak kell lenniük a sorozatban történő előállításra is. A beton önmagában és más
anyagokkal kombinált formában is alkalmazható. A felhasználható egyéb matéria lehet például fa,
üveg, textil vagy fém, de a beton dominanciája alapkövetelmény. Az anyagtársítások
kompatibilitása minden esetben vizsgálandó.
Az építészetben, belsőépítészetben nincs még egy anyag, amely szinte minden területen megállja
a helyét, felhasználási lehetősége sokrétű, izgalmas, kihívásokkal teli. A beton könnyen
formálható, rendkívül tartós anyag. Hozzáértő designerek kezében arra is képes, hogy finoman
megmunkált tárgyak képében öltsön testet. Az illesztésmentességet biztosító öntéses technológia
óriási tervezői szabadságot kínál, a folyamatosan fejlődő speciális adalékoknak, felületkezelési,
csiszolási és színezési metódusoknak köszönhetően pedig a tárgyformálás területén is egyre
komolyabb szerepet követel magának.
A beton különleges adottságai révén könnyen felveszi az öntőforma mintázatát, felületének
minőségét, magában hordozva a variációs lehetőségek szinte végtelen tárházát. Lehet
természetes lyukacsos, vagy mesterségesen strukturált felületű, amely bármilyen mintázatot képes
lenyomatként megjeleníteni (még akár egy levél erezetét is). A csiszolás és más felületkezelési
eljárások során matt és "tükörfényes" felszínű felületek is kivitelezhetők. A színek tekintetében is
meglepően széles a paletta, hiszen különféle kémiai eljárásokkal, rétegelési technikákkal további
alternatívák kisérletezhetők ki. Az egyetlen korlátot az anyag súlya jelentheti, amit már a tervezési
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fázisban érdemes számításba venni. A beton térbeli megjelenéséne kulcsa a zsaluzat. Ezt a
megszilárdult betonról el kell távolítani, ez a kivitelezhetőség módjait is befolyásolja.
A pályázat részeként, üzemlátogatás és konzultációk keretében megismerhetőek lesznek az
anyagok és a gyártási háttér, a szerszámozás és az előállítás egyéb körülményei, s a döntős
pályázók személyesen is részt vesznek a kivitelezési szakaszban.
A pályázók köre
A pályázaton azon természetes személy, vagy személyek csoportja, továbbá minden
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nonprofit társaság vehet részt, amely vállalkozik
a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
Csoportos pályázat esetén egy pályázó legfeljebb egy csoportban vehet részt. Aki csoportban
szerepel, egyénileg is pályázhat. Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni
és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a kiíró.
Egy pályázó több kategóriában is indulhat, ez esetben azonban kategóriánként elkülönülten és
eltérő cím alatt kell pályázatait benyújtania. Egy pályázatban egy kategórián belül maximum 3
pályamű nyújtható be.
A pályázaton való részvétel feltételei
Pályázni csak olyan saját, egyedi tervvel lehet, amely más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi
jogát nem sérti. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó díjat nem
kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat
visszaszolgáltatni.
A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a jelen kiírásban foglalt feltételeket és alávetik
magukat a bíráló bizottség döntésének, továbbá tudomásul veszik, hogy a bizottság döntése ellen
fellebbezésnek nincs helye.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a kiíró a benyújtott pályamunkák felett tulajdonjogot szerez,
amennyiben a kiíró valamelyik pályázatot megvalósításra érdemesnek találja és a termék
többszörözését kis és nagykereskedelemben történő forgalmazását kezdeményezi, abban az
esetben pályázóval külön jogi megállapodást köt. Pályázó minden esetben köteles a kiíró írásbeli
engedélyét kérni a mű más személy általi felhasználására és gyártására.
A pályázat beküldésével a pályázó beleegyezik a pályamű nyilvánosság előtti bemutatásába. A
beaadott terveket és azok anyagait a későbbiekben, térben és időben történő korlátozás nélkül a
pályázat kiírója a nyilvánosság előtt bemutathatja.
Az érvényes pályázati részvétel feltétele a pályázati lap hiánytalan kitöltése.
Pályázati kategóriák
Bútorok
A kategóriában olyan elemes bútorcsalád tervezése a feladat, amelynek darabjai szabadon
variálhatóak egymással, s ennek eredményeképpen egy eltérő funkcióval rendelkező tárgy jön
létre. Az értékelésnél kiemelt fontossággal bír, hogy a tervezendő termék, mind funkcionálisan,
mind esztétikailag, mind ergonomiailag átgondolt, valamint két személy által mozgatható legyen.
Az anyaghasználatot tekintve a beton meg kell, hogy jelenjen, de természetesen izgalmas,
innovatív anyagtársítások lehetségesek. A rendszereknél jelezni, kell, hogy kültéri vagy beltéri,
ipari, lakossági vagy közösségi felhasználásra ajánlott.
Képzőművészeti alkotások
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A képzőművészeti kategóriába várunk - minimum 40x40cm, maximum 100x100cm-es - viszonylag
síkban tartott - minimum 2 cm, maximum 10 cm táblavastagságú - betonból készült alkotásokat,
amelyek önmagukban is központi szerepet képesek betölteni egy adott térben.
Előnyt jelent, ha a beadott munka magában hordozza a sorolhatóság lehetőségét is, s akár
dekoratív falpanelként, belsőépítészeti elemként is értelmezhető. A témaválasztás szabad,
bármilyen faktúra, strukúra, szín és felületi játék alkalmazható az attraktív végeredmény
érdekében. Egyetlen kritérium a mozgathatóság: egy-egy elem súlya maximum 60kg lehet.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat jeligével ellátott borítékban várjuk, amely a következőket tartalmazza:
1. C5-ös külön boríték jeligével ellátva, amely tartalmazza:
- kitöltött és aláírt Adatlapot
- cégek esetén egy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot
- kitöltött és aláírt szerzői jogi nyilatkozatot
2. A4 méretű mappába rendezve, nyomtatva, valamint CD/DVD jeligével ellátva, amely
tartalmazza:
- termékleírást, koncepciót, műszaki leírást (doc vagy rtf formátumban, minimum 800 maximum
1500 leütés terjedelemben)
- nyomtatott vagy szabadkézi technikával készített maximimum 3db A3-as méretű tabló digitalizált
változatát: maximum 5MB méretű JPG formátumban (kis felbontás)
- ezen felül egy, maximum 25 MB méretű, 300 dpi felbontású PDF formátumban lementett verziót
(nagy felbontás)
A pályázatot postai úton kell benyújtani a 2045 Törökbálint, Damjanich u. 17. címre.
A pályázat benyújtásának ideje a feladási bélyegző dátuma. A borítékon és a mappán szerepelnie
kell a jeligének.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
Beadási határidő
A pályázat beadásának határideje:
2012. szeptember 3. 24.00
A pályázat kétfordulós. A döntőbe kategóriától függetlenül a legkiemelkedőbb tíz pályamunka
kerülhet be. A bíráló bizottság által kiválasztott munkák kivitelezésére lehetőséget biztosít a
Concrete by Giacotti. Erre az alkotóknak négy nap áll rendelkezésükre a márka törökbálinti
bemutatóteremében, a Giacotti szakértői csapatának közreműködésével, segítségével. A
döntőbe jutók 2012. szeptember 12-ig kapnak értesítést. A döntösök számára a kiíró 2012.
szeptember 17-21. között személyes konzultációs lehetőséget biztosít, ezt követően a pályázók
személyes részvételével kezdődik a kivitelezési folyamat.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK, KRITÉRIUMOK
- a termék valós felhasználhatósága,
- innovatív formavilág, innovatív technológiák alkalmazása
- megvalósíthatóság, gyárthatóság
- újszerű anyag- és formakezelés
- kulturális értékek közvetítése
- tervezői következetesség, precizítás,
- környezettudatosság,
- ergonómiai szempontok figyelembe vétele,
- a prezentáció összképe, minősége, érthetősége,
- az elkészült pályamű és a beadott tervek közötti koherencia
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Érvénytelen a pályázat,:
- amelyet határidőn túl nyújtottak be;
- amely hamis adatot tartalmaz;
- ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően nem regisztrált;
- ha a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek.
A bíráló bizottság a pályázatot kizárhatja, amennyiben az nem felel meg a formai vagy tartalmi
követelményeknek és ez a pályázat érdemi elbírásálát nem teszi lehetővé.
A kiíró a megvalósításra érdemes és alkalmas pályaművek alkotóival - megállapodás esetén felhasználási szerződést köt, melyben igényt tart a korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználás
jogára.
BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
A beadott munkákat szakmai zsűri értékeli. A bíráló bizottság összetételét a kiíró 2012.
szeptember 3- ig teszi közzé a www.giacotti.com oldalon.
DÍJAZÁS
A pályázat lezárásaként - kategóriáktól függetlenül - két nyertes kerül kihirdetésre.
A két helyezett együttesen 300.000 Ft pénzdíjazásban részesül.
1. helyezett: 200.000 Ft
2. helyezett: 100.000 Ft
A pénznyereményeken kívül a legjobb pályázatok értékes különdíjban is részesülhetnek!
Eredményhírdetés
A második fordulóba jutottak értesítése 2012. szeptember 12-ig történik.
A konzultáció és a kivitelezési szakasz 2012. szeptember 17-21. között. A pálymunkák kivitelezése
a pályázók személyes részvételével zajlik
A bíráló bizottság a második forduló nyerteseiről szóló döntését 2012. október 5-én hirdeti ki. Az
eredményt a kiíró 2012. október 6-án teszi közzé honlapján, melyről a pályázók e-mailben és
telefonon is értesítést kapnak.
A kiíró a pályázati díjakat az eredményhirdetést követő 30 banki napon belül kifizeti.
KIÁLLÍTÁS
A legjobbnak ítélt 10 pályamunkát a kiíró a Design Hét Budapest programsor részeként egy
kiállítás keretén belül a nagyközönségnek is bemutatja.
Forrás: www.pafi.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Nyilatkozat
Adatlap
Pályázati kiírás
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V.
Együttműködés, partnerség
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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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VI. 2.
Az egészségjavítást célzó szabadidősport érdekében folytatott
tevékenység támogatására
(A pályázat kódja: MOB-MSZT-12)
A 2012 januárjától módosított sporttörvény értelmében a sportközélet egészére kiterjedő
hatáskörrel felruházott Magyar Olimpiai Bizottság átérzi a megnövekedett felelősségét. Mostantól
ugyanis már nem csak az olimpiai élsportért, hanem egyebek között a lakosság egészséges,
mozgásgazdag életmódjáért is számot kell adnia az ország közvéleményének.
A Magyar Olimpiai Bizottság (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) - a továbbiakban: Támogató pályázatot hirdet a rendszeres fizikai aktivitás, és a testmozgásban gazdag életmód, feltételeinek
javítására az állami sportcélú támogatások felhasználásának és elosztásának részletes
szabályairól szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet alapján.
1. A támogatás célja:
Az egészségjavítást célzó szabadidősportot területi szinten összefogó sportszövetségek
tevékenységének támogatása.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 13 300 000 forint, azaz tizenhárom
millió háromszázezer forint.
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/23/23 jogcím szám
"Szabadidősport események támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza.
3. A támogatott időszak:
3.1 Támogatott időszak (a pályázattal támogatandó tevékenység időszaka):
2012. április 1. és 2013. január 31.
3.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka: A pályázattal támogatott tevékenység kapcsán
keletkező beszámolási kötelezettség kizárólag a 2012. április 1. és 2013. január 31. között kelt és
teljesített, a támogatott program gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódó számviteli
bizonylatokkal teljesíthető.
4. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő megyei, megyei
jogú városi hatókörű sportszövetségek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: Stv.) 19. §-a].
5. Támogatandó tevékenységek, amelyek
5.1 összefogják a szabadidősport terén a megyében, megyei jogú városban működő formális és
informális sportszervezetek, közösségek tevékenységét;
5.2 inaktív közösségeket, településeket és szervezeteket képesek a rendszeres szabadidősportolásra mozgósítani;
5.3 a megyei szintű szabadidősport szövetségi feladatok megvalósításának feltételéül szolgálnak;
5.4 új elemeket tartalmazó éves programot nyújtanak a szabadidősport terén az adott megyére,
megyei jogú városra kiterjedően;
5.5 helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön;
5.6 a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítik;
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja,
hagyományos magyar sportok, népi játékok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban
űzött sportolás.
6. Az igényelhető támogatás:
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6.1 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6.2 A támogatás mértéke előre nem meghatározott.
6.3 A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és dologi
költségek finanszírozására, valamint tárgyi eszköz beszerzésre. A tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó
6.3.1 személyi jellegű költségekre (lásd útmutató), amelyek nem haladhatják meg a támogatási
összeg 30%-át;
6.3.2 működési és üzemeltetési kiadásokra;
6..3.3 kommunikációs költségekre;
6.3.4 sportszervezési és sportszolgáltatási költségekre;
6.3.5 bérleti díjra;
6.3.6 utazási költségre;
6.3.7 tárgyi eszköz beszerzésre, amely nem haladhatja meg a támogatási összeg 10%-át.
6.4 A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik, 50%-os előlegnyújtás mellett.
6.4.1 Az előlegfolyósításra a támogatási szerződés a Közreműködő Szervezetnek történő
visszaküldését követően, a Kedvezményezett pénzintézete által befogadott - a Közreműködő
Szervezetnek megküldött - felhatalmazó levél beérkezését követő 20 napon belül kerül sor.
6.4.2 A fennmaradó támogatás folyósítására a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló
elfogadását követően kerül sor.
6.4.3 Az elszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza. (Az elszámolási határidő
Kedvezményezettnek felróható be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga után.)
6.5 A pályázaton maximum 50 pályázat kerül díjazásra.
7. Közreműködő Szervezet:
A Támogató a pályázat lebonyolításához Közreműködő Szervezetet vesz igénybe:
Magyar Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: Közreműködő Szervezet)
Postacím: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
E-mail: palyazat@masport.hu
Honlap címe: http://www.masport.hu
8. Pályázat befogadásának feltételei:
8.1 A pályázati kiírás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati
formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét.
8.2 Pályázati formanyomtatvány (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve Word
formátumban, nem szkennelve)
A pályázat eredeti példányát zárt borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell postára
adni. A pályázó egyidejűleg köteles az eredetben beküldött pályázatával egyező dokumentációt
elektronikus formában feltölteni az útmutatóban leírtak szerint (lásd pályázati útmutató 10. pontját).
8.2.1 Pályázati adatlap (minden kérdés megválaszolásával)
8.2.2 Áfa-nyilatkozat a megfelelő rovatban cégszerűen aláírva (Csak egy rovat tölthető ki!)
8.2.3 Általános nyilatkozat cégszerűen aláírva
8.2.4 Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
8.2.5 Amennyiben fennáll az érintettség, közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
8.2.6 Adatszolgáltatás az Állami Sportinformációs Rendszerhez, amennyiben az 2012-ben még
nem került beadásra, ellenkező esetben nyilatkozat a beadásról.
A Pályázati Formanyomtatvány és a mellékletek papír alapú változata az előírt helyeken a keltezés
időpontjával és a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.
8.3 Kötelező mellékletek (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az alábbiakban
részletezettek szerint)
1 Költségvetés Excel formátum, nem szkennelt!
2 A pályázati díj befizetését igazoló banki igazolás másolata PDF formátum
3 Pályázó szervezet Alapszabályának, vagy Alapító okiratának hiteles másolata PDF formátum
8.4 Ajánlott kiegészítő mellékletek (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az
alábbiakban részletezettek szerint)
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4 Az önerő részét képező külső források realizálását megalapozó megállapodások,
szándéknyilatkozatok másolata PDF formátum
5 A pályázó szervezettel a tevékenysége során együttműködő szervezet(ek) /intézmény(ek)
képviselőjének szándéknyilatkozata PDF formátum
6 A pályázó szervezet eddigi tevékenységének részletes bemutatása (tömörített fotó-,
videóanyagok) jpg, jpeg, mpeg, avi, wmv formátum
8.5 A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázati formanyomtatvány nyilatkozatában szereplő
kommunikációs feltételeket teljesíti.
8.6 A pályázó saját felelőssége a papír alapú és az elektronikusan feltöltött pályázati dokumentáció
egyezőssége. Vitás esetekben a Közreműködő Szervezet a papír alapú változatot tekinti
mértékadónak.
9 Pályázati díj:
A pályázati díj 6350 Ft (5000 Ft + áfa), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási
határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Közreműködő Szervezet 11706016-20828176-00000000
számú elkülönített banki alszámlájára.
Az átutalás közleményében a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB-MSZT- 12)!
A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag számlát kap.
10. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
10.1 A pályázati tudnivalók 2012. július 12-t_l a Magyar Szabadidsport Szövetség, valamint a
Magyar Olimpiai Bizottság internetes honlapjain (www.masport.hu, www.mob.hu,) továbbá a
www.kormany.hu-n olvashatók.
A pályázati formanyomtatvány és költségvetés letöltésére a Magyar Szabadid_sport Szövetség
honlapjáról 2012. július 12-t_l van lehetség.
A máshonnan letöltött dokumentáció alapján benyújtott pályázat nem elfogadható.
10.2 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A
formanyomtatvány és költségvetés nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában (lásd a
pályázati útmutató 10. pontját). Kézzel írott pályázatok nem kerülnek feldolgozásra.
10.3 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelel_en hiánytalanul, azaz a pályázati
formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb el_írt dokumentumok csatolásával
kell benyújtani.
A pályázat benyújtását követ_en hiánypótlásra nincs lehetség.
10.4 A pályázati dokumentációt jelen kiírás 8. pontjában leírtak szerint postai úton, egy zárt
borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre:
Magyar Szabadid_sport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A pályázatot és annak mellékleteit 2012. szeptember 18-án 24 óráig kell postára adni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a MOB-MSZT-12 kódot.
Azok a pályázatok kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig
megtörténik, továbbá amelyeket a postára adással egyidej?leg elektronikusan is feltöltöttek az
útmutatóban leírtak szerint.
A beérkezett pályázati anyagokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet bizalmasan kezeli.
11. A pályázat elbírálásának folyamata:
11.1 A pályázati dokumentáció beérkezését követően Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy
a pályázat érvényes-e, azaz megfelel-e
- a jogosultság (lásd kiírás 4. pont, útmutató 3. és 5. pont);
- a benyújtás (lásd kiírás 10. pont);
- a teljesség (lásd kiírás 8. pont) feltételeinek (a Kedvezményezett a formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerű aláírás
megtörtént stb.).
11.2 Amennyiben a pályázat érvénytelen, Közreműködő Szervezet ennek tényéről értesíti a
pályázót az érvénytelenítés okának megjelölésével.
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11.3 Az érvényesítést követően Közreműködő Szervezet a befogadott pályázatokat és azok
mellékleteit a Támogató által kijelölt külső szakért_knek átadja bírálatra. Egyidejűleg a befogadott
pályázatok azonosító számát tájékoztatás céljából honlapján közzéteszi.
11.4 A pályázatokról a szakértők javaslata alapján a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vagy az
általa megbízott döntéshozó a pályázati benyújtási határidőtől számított 50 napon belül dönt.
A nyertes pályázatok listáját a Támogató és a Közreműködő Szervezet a www.mob.hu,
www.masport.hu honlapokon a döntést követő 8 napon belül közzé teszi.
11.5 Közreműködő Szervezet a pályázati bírálat eredményéről, azaz
- a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, vagy
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy
- a pályázat elutasításáról,
a döntés nyilvánosságra hozását követő 8 napon belül írásban küld tájékoztatást. Az értesít_
levélben a nyertes szervezetek tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes
szervezetekkel a Közreműködő Szervezet köt támogatási szerződést.
Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a nyertes szervezet mulasztásából a
támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés
hatályát veszti.
11.6 A pályázó a támogatás tényéről és nagyságáról szóló írásos értesítés kézhezvételét követ_
30 napon belül köteles az értesítésben felsorolt szerz_déskötéshez szükséges dokumentumok
visszaküldésére.
11.7 A pályázaton elnyert támogatások folyósítására az állami támogatás Közreműködő Szervezet
részére történő rendelkezésre bocsátását követ_en kerülhet sor.
11.8 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán
teljesen lekötni, akkor Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket
határozhat meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
11.9 Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási
igények kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.
11.10 A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés
meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a
költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra
vonatkozóan jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.
Az Ávr. 90 § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást a Közreműködő Szervezet címére postai úton
kell benyújtani, a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 napon belül.
A PÁLYÁZATRÓL, ILLETVE ANNAK ÉRTÉKELÉSÉRUL A MOB, A KÖZREMŰKÖDŐ
SZERVEZET, ILLETVE A DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK NEM ADHATNAK
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.
12. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:
12.1 Mennyire illeszkedik a beadott pályázati elképzelés a pályázati kiírás igényeihez?
12.2 A támogatandó tevékenység mennyire járul hozzá a rendszeres szabadidő-sportoláshoz?
12.3 Mennyire képes a program inaktív közösségek, települések és szervezetek mozgósítására?
12.4 Tervez-e új elemeket az éves programjában?
12.5 A támogatandó tevékenységgel érintettek várható létszáma.
12.6 A pályázó szervezet tevékenysége során résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű csoportok,
valamint a fogyatékos személyek aránya, lehetőségei.
12.7 Az állami támogatás felhasználásának módja.
12.8 A költségvetéséb_l igényelt támogatás nagysága.
12.9 A csatolt kiegészítő mellékletek mennyisége és minősége.
Forrás: http://www.masport.hu
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VI. 3.
Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása
(ÚJ)
(Pályázat kódja: MOB-HSZE-12)
A 2012 januárjától módosított sporttörvény értelmében a sportközélet egészére kiterjedő
hatáskörrel felruházott Magyar Olimpiai Bizottság átérzi a megnövekedett felelősségét. Mostantól
ugyanis már nem csak az olimpiai élsportért, hanem egyebek között a lakosság egészséges,
mozgásgazdag életmódjáért is számot kell adnia az ország közvéleményének.
A Magyar Olimpiai Bizottság (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) - a továbbiakban: Támogató pályázatot hirdet a rendszeres fizikai aktivitás, és a testmozgásban gazdag életmód lehetőségének
biztosítása érdekében szabadidősport események megrendezésének támogatására, a lakossági
sportrendezvények színvonalának javítására, az állami sportcélú támogatások felhasználásának
és elosztásának részletes szabályairól szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet alapján.
1.
A támogatás célja:
Jelen pályázat célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti
figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának
ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események, különösen a fajlagosan alacsony
költségigényű életmód sportágakban megrendezendő helyi programok szervezésének elősegítése
érdekében szabadidősport események támogatása.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 129 200 000 forint, azaz
százhuszonkilenc millió kettőszáz ezer forint.
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/23/23 jogcím szám
"Szabadidősport események támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza.
3. A támogatott időszak:
3.1 Támogatott időszak (a pályázattal támogatandó események időpontja): 2012. július 1. és 2013.
április 30.
3.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka: A pályázattal támogatott esemény kapcsán
keletkező beszámolási kötelezettség kizárólag a 2012. július 1. és az esemény befejezési
időpontját követő 60 napig terjedő időszakban kelt és teljesített, a támogatott program gazdaságipénzügyi eseményeihez kapcsolódó számviteli bizonylatokkal teljesíthető.
3.1.1.1 Azon események esetében, melyek befejezési időpontja a 2013. március 1. és április 30.
közé esik a támogatás felhasználásának és a beszámoló feladásának záró időpontja 2013. április
30.
3.1.2 A 2013. április 30-a utáni költség elszámolására nincs lehetőség.
3.
A pályázók köre:
4.
Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő
sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §- a].
5.

A támogatás kérhető
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Magyarországon, 2012. július 1. és 2013. április 30. között megrendezésre kerülő, a
testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő,
5.1 a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei, országos szabadidősport
események megrendezésének;
5.2 a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti
költségeinek;
5.3 a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja,
hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött
sportolás.
Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
Figyelem! A jelen pályázattal egyidejűleg MOB-MSZT-12 pályázati kóddal meghirdetett
pályázati kiírásra pályázó sportszövetségek jelen pályázatra csak esemény rendezési céllal
pályázhatnak.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a több célt, több sportágat, illetve több
szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza a támogatott célt, illetve tevékenységet.
A támogatási időszak 2012. július 1-i kezdete miatt a pályázat elbírálásáig a programjuk
megvalósítását a pályázók saját anyagi kockázatukra vállalják.
6. Az igényelhető támogatás:
6.1 Az igényelhető támogatás mértéke minimum 100 000,-Ft.
6.1 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6.3 A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és
dologi költségek finanszírozására. Az alkalmi és a rendszeres szabadidősport eseménnyel,
tevékenységgel kapcsolatos
6.3.1 Sportszervezési és sportszolgáltatási költségek
6.3.2 Kommunikációs költségek
6.3.3 Sportlétesítmény bérleti díja
6.3.4 Technikai, műszaki eszközök bérleti díja
6.3.5 Játékvezetői díj
6.3.6 Orvosi ügyeleti díj
6.3.7 Díjazási költségek közül az érem, kupa, oklevél
6.3.8 A résztvevők által igénybe vett tömegközlekedési eszközök csoportos (min. 10 fő) utazási
költségei
6.3.9 Nevezési díj
6.4 A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik. A támogatás folyósítására a
pénzügyi elszámolás, valamint a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor.
6.4.1 Az elszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza. (Az elszámolási határidő
kedvezményezettnek felróható be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga után.)
6.5 A pályázati eljárás keretében maximum 400 pályázatot díjazunk.
7. Közreműködő Szervezet:
A Támogató a pályázat lebonyolításához Közreműködő Szervezetet vesz igénybe:
Magyar Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: Közreműködő Szervezet)
Postacím: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
E-mail: palyazat@masport.hu
Honlap címe: http://www.masport.hu
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8. Pályázat befogadásának feltételei:
8.1 A pályázati kiírás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati
formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét.
8.2 Pályázati formanyomtatvány (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus példány feltöltve Word
formátumban, nem szkennelve)
A pályázat eredeti példányát zárt borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell
postára adni. A pályázó egyidejűleg köteles az eredetben beküldött pályázatával egyező
dokumentációt elektronikus formában feltölteni az útmutatóban leírtak szerint (lásd pályázati
útmutató 10. pontját).
8.2.1 Pályázati adatlap (minden kérdés megválaszolásával);
8.2.2 Áfa-nyilatkozat a megfelelő rovatban cégszerűen aláírva (Csak egy rovat tölthető ki!);
8.2.3 Általános nyilatkozat cégszerűen aláírva;
8.2.4 Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
8.2.5 Amennyiben fennáll az érintettség, közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti
érintettségéről;
8.2.6 Adatszolgáltatás az Állami Sportinformációs Rendszerhez, amennyiben az 2012-ben
még nem került beadásra, ellenkező esetben nyilatkozat a beadásról.
A Pályázati Formanyomtatvány és a mellékletek papír alapú változata az előírt helyeken a
keltezés időpontjával és a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva
érvényes.
8.3 Kötelező mellékletek (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az alábbiakban
részletezettek szerint)
1 Költségvetés Excel formátum, nem szkennelt!
2 A pályázati díj befizetését igazoló banki igazolás másolata PDF formátum
3 Pályázó szervezet Alapszabályának, vagy Alapító okiratának hiteles másolata PDF formátum
8.4 Ajánlott kiegészítő mellékletek: (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az
alábbiakban részletezettek szerint)
4 Az önerő részét képező külső források realizálását megalapozó megállapodások,
szándéknyilatkozatok másolata PDF formátum
5 A program megvalósításában együttműködő szervezet(ek) /intézmény(ek) képviselőjének
szándéknyilatkozata PDF formátum
6 A pályázó szervezet eddigi tevékenységének részletes bemutatása (tömörített fotó-,
videóanyagok) jpg, jpeg, mpeg, avi, wmv formátum
8.5. A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázati formanyomtatvány nyilatkozatában szereplő
kommunikációs feltételeket teljesíti.
8.6 A pályázó saját felelőssége a papír alapú és az elektronikusan feltöltött pályázati
dokumentáció egyezőssége. Vitás esetekben a Közreműködő Szervezet a papír alapú
változatot tekinti mértékadónak.
9 Pályázati díj:
A pályázati díj 6350 Ft (5000 Ftt + áfa), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási
határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Közreműködő Szervezet 11706016-20828176- 00000000
számú elkülönített banki alszámlájára.
Az átutalás közleményében a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB- HSZE-12)!
A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag számlát kap.
10. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
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10.1 A Pályázati tudnivalók 2012. július 12-től a Magyar Szabadidősport Szövetség, valamint a
Magyar Olimpiai Bizottság internetes honlapjain (http://www.masport.hu, http://www.mob.hu,)
továbbá a http://www.kormany.hu -n olvashatók.
A Pályázati formanyomtatvány és költségvetés letöltésére a Magyar Szabadidősport
Szövetség honlapjáról 2012. július 12-től van lehetőség.
A máshonnan letöltött dokumentáció alapján benyújtott pályázat nem elfogadható.
10.2 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A
formanyomtatvány és költségvetés nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában
(lásd a pályázati útmutató 10. pontját). Kézzel írott pályázatok nem kerülnek feldolgozásra.
10.3 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a
pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok
csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
10.4 A pályázati dokumentációt jelen kiírás 8. pontjában leírtak szerint postai úton, egy zárt
borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre:
Magyar Szabadidősport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A pályázatot és annak mellékleteit 2012. október 5-én 24 óráig kell postára adni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és az MOB-HSZE- 12 kódot.
Azok a pályázatok kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig
megtörténik, továbbá amelyeket a postára adással egyidejűleg elektronikusan is feltöltöttek az
útmutatóban leírtak szerint.
A beérkezett pályázati anyagokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet bizalmasan kezeli.
11. A pályázat elbírálásának folyamata:
11.1 A pályázati dokumentáció beérkezését követően Közreműködő Szervezet megvizsgálja,
hogy a pályázat érvényes-e, azaz megfelel-e
- a jogosultság (lásd kiírás 4. pont, útmutató 3. és 5. pont);
- a benyújtás (lásd kiírás 10. pont);
- a teljesség (lásd kiírás 8. pont) feltételeinek (a Kedvezményezett a formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerű aláírás
megtörtént stb.).
11.2 Amennyiben a pályázat érvénytelen, Közreműködő Szervezet ennek tényéről értesíti a
pályázót az érvénytelenítés okának megjelölésével.
11.3 Az érvényesítést követően Közreműködő Szervezet a befogadott pályázatokat és azok
mellékleteit a Támogató által kijelölt külső szakértőknek átadja bírálatra. Egyidejűleg a
befogadott pályázatok azonosító számát tájékoztatás céljából honlapján közzéteszi.
11.4 A pályázatokról a szakértők javaslata alapján a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vagy az
általa megbízott döntéshozó a pályázati benyújtási határidőtől számított 50 napon belül dönt.
A nyertes pályázatok listáját a Támogató és a Közreműködő Szervezet a http://www.mob.hu,
http://www.masport.hu honlapokon a döntést követő 8 napon belül közzé teszi.
11.5 Közreműködő Szervezet a pályázati bírálat eredményéről, azaz
- a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, vagy
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy
- a pályázat elutasításáról,
a döntés nyilvánosságra hozását követő 8 napon belül írásban küld tájékoztatást. Az értesítő
levélben a nyertes szervezetek tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes
szervezetekkel a Közreműködő Szervezet köt támogatási szerződést.
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Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a nyertes szervezet mulasztásából a
támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási
döntés hatályát veszti.
11.6 A pályázó a támogatás tényéről és nagyságáról szóló írásos értesítés kézhezvételét
követő 30 napon belül köteles az értesítésben felsorolt szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok visszaküldésére.
11.7 A pályázaton elnyert támogatások folyósítására az állami támogatás Közreműködő
Szervezet részére történő rendelkezésre bocsátását követően kerülhet sor.
11.8 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán
teljesen lekötni, akkor Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket
határozhat meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
11.9 Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények
kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.
11.10 A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés
meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére,
a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra
vonatkozóan jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van
lehetőség. Az Ávr. 90 § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást a Közreműködő Szervezet címére
postai úton kell benyújtani, a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 napon belül.
A PÁLYÁZATRÓL, ILLETVE ANNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL A MOB, A KÖZREMŰKÖDŐ
SZERVEZET, ILLETVE A DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK NEM ADHATNAK
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.
12. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:
12.1 Mennyire illeszkedik a beadott pályázati elképzelés a pályázati kiírás igényeihez?
12.2 Mennyire felel meg a pályázott program a fajlagosan alacsony költségigényű életmód
sportágak elterjesztésének?
12.3 A támogatandó tevékenység mennyire járul hozzá a rendszeres szabadidő-sportoláshoz?
12.4 A támogatandó tevékenységgel érintettek várható létszáma.
12.5 A pályázott programban résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a
fogyatékos személyek aránya, lehetőségei.
12.6 Az állami támogatás felhasználásának módja.
12.7 A költségvetéséből igényelt támogatás nagysága.
12.8 A csatolt kiegészítő mellékletek mennyisége és minősége.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap
Költségvetési táblázat
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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

46/48

VII.2.
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
47/48

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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