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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 nyújt más civil szervezetek számára, emellett szakmai
tanácsadást végez 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 közel 6 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyerni és ezzel Budapest
legsikeresebben pályázó kerülete lett.
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 támogatása
I. 1.
Pályázat meghívott előadások támogatására
Pályázatot hirdet a 2013 áprilisa és 2014 júniusa közötti időszakban Európában megrendezendő
meghívott előadások támogatására a Japán Alapítvány.
Pályázati határidő: 2012. november 2.
A pályázat célja olyan kulturális csoportok és szervezetek támogatása, amelyek a japán előadóművészet megismertetését tervezik. A támogatásra szánt keretösszeg 159 ezer euró.
Bővebb információ:
Japán Alapítvány Budapesti Iroda; 1062 Budapest, Aradi utca 8-10. - Hámos Eszter
E: hamoseszter@japanalapitvany.hu
I: www.japanalapitvany.hu/uj!-europaban-megrendezesre-kerulo-meghivott-eloadasok-tamogatasapaj-2013-2014/
T: (06 1) 214-0775, (06 1) 214-0776
F: (06 1) 214-0778
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I. 2.
KPMG Felelős Társadalomért Program, 2012 (ÚJ)
A KPMG 2012-ben is meghirdeti pályázati programját, együttműködési lehetőséget kínálva civil
szervezetek részére. Pályázhatnak oktatási vagy egészségügyi területen működő,
Magyarországon bejegyzett, közhasznú vagy kiemelten közhasznú non-profit szervezetek.
Pályázati határidő: 2012. november 16.
Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét, vagy pénzügyi, gazdasági
fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek.
forrás, bővebben: kpmg.com
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I. 3.
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap
Pályázati felhívás a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság által a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség és a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség megbízásából lebonyolított pályázathoz
Pályázati határidő: 2013. január 30.
A pályázati felhívás tárgya
A Pályázati Alap átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő, vagy új
együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió
közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.
A támogatások a Magyarország és Svájc közötti együttműködés erősítésére, információ- és
tapasztalatcserére, know-how és legjobb gyakorlat (best pratice) átadására irányuló
kisprojekteknek ítélhetők meg.
A Pályázati Alapra 3 különböző területen nyújtható be pályázat:
1. klasszikus testvértelepülési kapcsolatok (town-twinnings) kialakítása svájci és magyar
területi egységek és azok társulásai között minden szerveződési szinten (falvak, városok,
kistérségek, megyék és régiók), illetve azok nevében eljáró egységek és azoknak alárendelt
jogi személyiségek között;
2. partnerség svájci és magyar non-profit vagy a nyereségtermelést nem elsődleges célként
megjelölő szervezetek és intézmények között. (A szervezetek az alaptevékenységük során
keletkező veszteségeket bizonyos kiegészítő, nyereségtermelő tevékenységekkel
kompenzálhatják, de alapító okiratuk szerint non-profit szervezeteknek kell lenniük);
3. szociális párbeszéd svájci és magyar országosan elismert és reprezentatív szociális
partnerek (szakszervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek), szakmai kamarák
és szervezetek, ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák, ágazati/iparági
szövetségek, vállalkozói szövetségek) között.
A benyújtott projektjavaslatoknak
- hozzá kell járulniuk a Magyarországon fennálló egyes problémák megoldásához a Keretmegállapodásban rögzített célokkal összhangban;
- a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásával meg kell erősíteniük a pályázók
működési kapacitásait;
- tevékenységükkel hozzá kell járulniuk a partnerség megerősítéséhez;
- hozzáadott értéket kell teremteniük a projektben résztvevő mindkét partner (vagyis a pályázó és
svájci partnere) számára.
A Pályázati Alap keretében rendelkezésre álló teljes támogatás összege mintegy 2,8 millió CHF
(598,3 millió Ft).
A pályázatok benyújtására vonatkozó felhívás folyamatosan nyitva áll, vagyis pályázatokat a 2013.
január 31-ig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet benyújtani. Mivel a költségek
elszámolhatóságának határideje 2013. augusztus 30., ezért az utolsó értékelési ciklusban
kiválasztásra kerülő kisprojektek nem lehetnek hosszabbak 5 hónapnál.
forrás, búővebben: vati.hu
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I. 4.
Légvárak és egyéb játékok térítésmentes használata - HI-PP-12
A pályázat célja:
Olyan Magyarország területén megvalósuló rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak a
gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő hasznos
eltöltését.
A pályázat keretében:
- egy óriás csúszda (ennek az eszköznek a telepítéséhez és lebontásához négy fő segítséget
kérünk 20-20 percre, kb. 600 kg),
- egy kétcsúszdás légvár,
- egy ugráló vár,
- egy Segway önegyensúlyozó transzporter
közül választhat két eszközt a Pályázó, melyet a pályázati adatlap megfelelő részében kell jelölni.
Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be
- települési és területi önkormányzatok, egyházak és azok intézményei, iskolák, óvodák, kulturális
és egyéb intézmények,
- civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, melyek gyermekek/fiatalok közösségeit fogják
össze, illetve e célcsoportnak szolgáltatásokat biztosítanak, rendezvényeket, programokat
szerveznek.
A projektben pályázott rendezvények ideje:
2013. április 1. - 2013. október 15. közötti időszak.
Pályázni a két kiválasztott eszköz 6 órás térítésmentes, felügyelettel történő használatára lehet. A
pályázatban be kell mutatni a szervezetet, a projekt célját, időtartamát, helyét, célcsoportját, az
eszközök telepítésének, az áramellátás biztosításának módját és lehetőségét. A pályázónak meg
kell jelölnie a szolgáltatás igénybe vételének tervezett időtartamát (hónap, nap, órától óráig). Egy
pályázó legfeljebb öt időpontot jelölhet meg.
A nyertes pályázóknak az eszközöket az igényelt napok egyikén térítésmentesen a helyszínre
szállítjuk, felállítjuk, beüzemeljük, és felügyeletet biztosítunk. A nyertes pályázókkal támogatási
szerződést kötünk, melyben a felek jogait és kötelezettségeit - pl. területigény és egyéb technikai
feltételek - részletesen szabályozzuk.
Pályázni két kategóriában lehet:
I.
kategória: iskolák, óvodák, egyéb oktatási intézmények hétfőtől péntekig
(munkanapokon) bonyolítandó rendezvényeire lehet pályázni a hiánytalanul kitöltött
pályázati adatlap, s az abban megjelölt kötelező mellékletek beküldésével.
II.
II. kategória: önkormányzatok, nem oktatási intézmények, civil szervezetek, egyházak
bármely napon bonyolítandó rendezvényeire lehet pályázni a hiánytalanul kitöltött
pályázati adatlap, s az abban megjelölt kötelező mellékletek beküldésével.
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázat részvételi díja:
8500,-Ft, melyet átutalással kell teljesíteni 2012. október 1 - október 31 közötti időszakban a
kiíró, Budapest Banknál vezetett 10101047-59794700-01001001 számú számlájára. A pályázati díj
átutalásánál tüntessék fel a pályázat kódszámát (HI-PP-12), a pontos számlázási nevet és címet,
valamint a befizető nevét és címét, amennyiben nem azonos a pályázóval. Az utalás után emailben vagy faxon küldjék el számunkra az alábbi adatokat: Ki volt a befizető? Kinek a nevére kell
a számla? Ki a pályázó? Mikor és milyen számlaszámról indították az utalást? A részvételi díjról a
pályázat megérkezése után számlát állítunk ki, melyet postázunk. A részvételi díj elutasított
pályázat esetén sem igényelhető vissza.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Kitöltött pályázati adatlapot,
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2. A szervezet működését, civil szervezetek esetében a tevékenységet igazoló létesítő okirat
képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyezik, a kiállítás napja óta nem változott”
szöveggel, dátummal, aláírással, bélyegzővel ellátott másolatát,
3. Közjegyző által készített aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy ennek
képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyezik, a kiállítás napja óta nem változott”
szöveggel, dátummal, bélyegzővel ellátott, az aláírási címpéldány szerinti aláírással hitelesített
másolatát,
vagy banki aláírás bejelentő karton bank által hitelesített másolatát,
4. a részvételi díj átutalását igazoló banki igazolás bank által hitelesített másolatát.
A pályázati adatlapot 2 eredeti, a mellékleteket 1 eredeti példányban a HUMÁN-INNOV Szolgáltató
Kft. 6400. Kiskunhalas, Vasút u. 8. szám alatti címre kell beküldeni ajánlott küldeményként. A
borítékra kérjük ráírni a pályázat kódját: HI-PP-12.
A pályázati döntésről a nyerteseknek 2013. február 15-ig értesítést küldünk emailben és a
nyertesek listáját a honlapunkon közzé tesszük. A nyertes pályázók egyedi azonosító számot
kapnak, kérjük, hogy levelezésnél ezt írják be a tárgy mezőbe.
Az eszközök megtekinthetők a pályázati útmutatóban, a pályázati adatlap letölthető a
http://www.humaninnov.hu valamint a http://www.pafi.hu honlapokról word formátumban.
További információ a palyazat@humaninnov.hu email címen kérhető.

Forrás: www.pafi.hu
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I. 5.
Részvétel a Kormány Emberi Jogi Munkacsoportjában
A Kormány Emberi Jogi Munkacsoportja pályázatot hirdet civil szervezetek számára az Emberi
Jogi Kerekasztal működésében történő részvételre. A sikeresen pályázó szervezetek részt
vehetnek a munkacsoport szakmai tevékenységében, ezzel is erősítve a társadalmi konzultációt, s
hozzájárulva az emberi jogok minél szélesebb körű érvényesüléséhez.
A munkacsoport október végéig várja minden olyan nyilvántartásba vett civil szervezet,
érdekképviselet, szakmai szervezet pályázatát, amelyek tevékenységüket az emberi jogok
területén fejtik ki. Elsősorban a kormányzati politikában is kiemelt ügyekkel - mint például a
nemzetiségek, a gyermekek, az idősek, a fogyatékkal élők, a romák, a hajléktalanok jogaival stb. foglalkozó, eddigi munkájuk eredményeit is bemutatni képes civil szervezetek jelentkezésére
számít a munkacsoport.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati adatlap Emberi Jogi Kerekasztal működésében történő részvételre pdf formátumban
Pályázati adatlap odt formátumban
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I.6. Karácsonyi könyvadomány II.(ÚJ)
Kiíró: Palánta Sorsfordító Alapítvány
Pályázat célja:
Keresztény értékeket hordozó irodalom terjesztése.
Ezen keresztül pozitív világnézet és jövőkép kialakításának elősegítése; az intellektuális
gondolkodás fejlesztése.
Ráirányítani a figyelmet az etika és erkölcstan kérdéseinek időszerűségére.
Pályázók köre: oktatási intézmények: egyetemek, főiskolák, középiskolák,
könyvtárak, egyházi közösségek, alapítványok, szociális intézmények, nem formális
csoportok,
Pályázat formája:
Olyan programterveket várunk, amelyek az emberek - elsősorban fiatalok ,- leendő
értelmiségiek - minél szélesebb körében felkeltik azt az igényt, hogy az élet alapvető
kérdéseiről gondolkodjanak ! Ezáltal a megpályázott könyvek hozzájuk eljutva, segítsék
gondolkodásuk formálását, és dialógusra késztesse őket.
Bármilyen módszerrel lehet nevezni, aminek eredményeként, az eljuttatott könyv fogadó
kezekbe kerül, és ami annak megértését, közös feldolgozását támogatja.
A nyertes pályaművek beküldői számára a Küzdelem az élet értelméért III c. könyvből a
megpályázott programhoz szükséges példányszámot biztosítjuk.
A könyveket a nyertes pályázó a kiíró budapesti székhelyén veheti át.
Pályázati díj: nincs
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 5.
Pályázat benyújtásának módja: A melléklet adatlap kitöltésével és postai, vagy
elektronikus úton való elküldésével.
/postai cím: Palánta Sorsfordító Alapítvány, 1406 Budapest, pf. 61
Email: palanta@enternet.hu
A pályázatok elbírálására november 10-én kerül sor, melynek eredményét írásban
közöljük.
A pályázati adatlap letölthető
letölthető: http://www.palantamisszio.hu
Az elbírálás szempontjai: a kuratórium a könyv széleskörű, és hatékony felhasználását
értékeli.
A nyertes pályázókat kérjük, hogy a programjuk megvalósításáról írásos beszámolót
küldjenek!

10/48

II.
Ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjainak
támogatása; ösztöndíj pályázatok
II. 1.
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
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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
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.
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8. a többnyelvűség
Ezen alapelv két fő pillére a többnyelvű Európa, és a többnyelvű társadalmak építése, és az
állampolgárok ösztönzése idegen nyelvek elsajátítására.
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.
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Finanszírozás
Kétféle finanszírozási típust nyújt a Program:
- 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
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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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IV.
Kultúra, művészet
IV. 1.
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. 2.
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

17/48

IV. 3.
Ajánlattételi felhívás - Kultúra program (2007-2013)
A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési
projektek; együttműködési intézkedések; különleges tevékenységek (harmadik
országok); támogatás a kultúra területén európai szinten működő szervezetek
részére
(2011/C 247/04)
BEVEZETÉS
Ez az ajánlattételi felhívás a kultúra program (2007-2013) létrehozásáról szóló, 2006. december
12-i 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul (a továbbiakban: "a kultúra
program"). Az ajánlattételi felhívás részletes feltételei megtalálhatók a kultúra program (20072013) programismertetőjében, amely az Európa weboldalon jelent meg (lásd a VIII. pontot). A
programismertető az ajánlattételi felhívás szerves részét képezi.
I. Célkitűzések
A kultúra program azért jött létre, hogy a támogatható országokból származó kulturális szereplők
közötti együttműködési tevékenységek fejlesztésével hozzájáruljon az európai polgárok közös
kulturális örökségén alapuló kulturális térségének előmozdításához, annak érdekében, hogy
elősegítse az európai polgári azonosságtudat kialakulását.
A program három speciális célkitűzésre irányul:
- a kultúra területén dolgozók határokon átívelő mobilitásának elősegítése,
- a művek, valamint a művészeti és kulturális termékek országok közötti áramlásának támogatása,
- a kultúrák közötti párbeszéd támogatása.
A program rugalmas, interdiszciplináris szemléletet képvisel, és a megtervezéséhez vezető
nyilvános konzultációk során a kulturális szereplők részéről kifejezett igényeket helyezi a
középpontba.
II. Területek
Ez a felhívás a kultúra programon belül a következő területekre vonatkozik:
1. A kulturális együttműködésre irányuló projektek támogatása (1.1., 1.2.1.)
E terület fő célja, hogy segítse a kultúra programban részt vevő különböző országokból származó
szervezetek, például színházak, múzeumok, szakmai szövetségek, kutatóközpontok, egyetemek,
kulturális intézetek és állami hatóságok együttműködését, hogy a különböző ágazatok együtt
dolgozhassanak és kulturális, művészeti tevékenységük a határokon túlra is elérjen.
Ez a terület három kategóriára van felosztva, amelyek részletes bemutatása az alábbiakban
olvasható.
1.1. Többéves együttműködési projektek (háromtól ötéves időtartamig)
Az első kategória a többéves, határokon átívelő kulturális kapcsolatokat kívánja támogatni azáltal,
hogy három-öt éven keresztül elősegíti legalább hat támogatható ország legalább hat kulturális
szereplőjének együttműködését és ágazaton belüli, illetve ágazatok közötti munkáját a közös
kulturális tevékenységek fejlesztése érdekében. Az elérhető támogatás éves összege legalább
200 000 euró és legfeljebb 500 000 euró, de az EU támogatása a teljes támogatható költség
legfeljebb 50%-ára korlátozódik. A támogatás célja, hogy hozzásegítsen egy projekt földrajzi
hatókörének megteremtéséhez vagy kibővítéséhez, és a támogatási időszakon túl is
fenntarthatóvá tegye.
1.2.1. terület: Együttműködési projektek (legfeljebb 24 hónap időtartamban)
A második kategória olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek legalább három támogatható
ország legalább három kulturális szereplőjének ágazatokon belüli, illetve ágazatok közötti közös
munkáját jelentik, legfeljebb kétéves időtartammal. A hosszú távú együttműködés lehetőségeit
feltáró tevékenységek különösen célpontot jelentenek. Az elérhető támogatás összege 50 000
euró és 200 000 euró között van, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb
50%-ára korlátozódik.
3. Európai kulturális fesztiválok támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartamú projektek) (1.3.6
terület)
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E terület célja az európai dimenzióval rendelkező és a program általános célkitűzéseihez (azaz a
szakemberek mobilitásához, a művek áramlásához és a kultúrák közötti párbeszédhez)
hozzájáruló fesztiválok támogatása.
A támogatás maximális összege 100 000 euró, amely az elszámolható költségek legfeljebb 60%-a.
A támogatást az adott fesztivál egyszeri vagy háromszori megrendezésére lehet megadni.
III. Támogatható tevékenységek és pályázók
A Program a kulturális szereplők valamennyi kategóriája előtt nyitva áll, amennyiben a
szervezetek nem profitorientált minőségben járnak el. A MEDIA program által már támogatott
audiovizuális kulturális ágazatok és tevékenységek (köztük a filmfesztiválok) a Kultúra program
alapján nem támogathatók. Azok a szervezetek azonban, amelyek főtevékenységüket az
audiovizuális ágazatban folytatják, és nem profitorientált minőségükben járnak el, a Kultúra
program 2. területe keretében, a "Hálózatok" kategóriában támogathatók, mivel a MEDIA
programban nincs ilyen támogatás.
A támogatható pályázóknak:
- olyan, az állami vagy a magánszektorban működő, jogállással rendelkező szervezeteknek kell
lenniük, amelyek fő tevékenysége a kulturális szférába (a kulturális és kreatív ágazatokba) tartozik,
és
- a támogatható országok valamelyikében kell bejegyzett székhellyel rendelkezniük.
Természetes személyek a program keretében nem pályázhatnak támogatásra.
IV. Támogatható országok
A program keretében támogatható országok a következők:
- az EU tagállamai,
- az EGT országai (Izland, Liechtenstein, Norvégia),
- Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Montenegró,
valamint Bosznia-Hercegovina.
Albánia a jövőben támogathatóvá válhat, az egyes országoknak a programban való részvételéről
szóló egyetértési megállapodás megkötésétől függően.
V. Odaítélési feltételek
1.1., 1.2.1. területek
- milyen mértékben tud a projekt valódi európai többletértéket teremteni,
- a tevékenységek mennyire relevánsak a Program konkrét céljai szempontjából,
- mennyire igaz, hogy a tervezett tevékenységeket magas szakmai színvonalon tervezték meg és
hajthatják végre,
- a projektvezető és a társszervezők közötti partnerség minősége,
- a tervezett tevékenységek mennyiben tudnak a Program céljainak megfelelő eredményeket
produkálni,
- milyen mértékben fogják kommunikálni és népszerűsíteni a projekt eredményeit,
- mennyire képesek a tevékenységek hosszan tartó hatást létrehozni (fenntarthatóság),
- nemzetközi együttműködési dimenzió.
1.2.2. terület
- milyen mértékben tud a projekt valódi európai többletértéket teremteni, és a tevékenységek
mennyire relevánsak a Program céljai szempontjából,
- mennyire igaz, hogy a tervezett tevékenységeket magas szakmai színvonalon tervezték meg és
hajthatják végre,
- milyen mértékben fogják megfelelően kommunikálni és népszerűsíteni a javasolt tevékenységek
eredményeit.
1.3.6. terület
- a tervezett tevékenységek európai többletértéke és európai dimenziója,
- a program minősége és újító jellege,
- a közönségre gyakorolt hatás,
- az európai szakemberek részvétele és a közöttük lévő tervezett kapcsolatok minősége.
VI. Költségvetés
A program teljes költségvetése a 2007-2013 közötti időszakra 400 millió euró. A teljes éves
előirányzatok - a programismertetőben nem szereplő tevékenységekre szólókat is beleértve körülbelül 43 millió euró és körülbelül 58 millió euró között mozoghatnak, az adott évtől függően.
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Az éves költségvetés területenkénti felosztását (összhangban az alábbiakban jelzett közelítő
összegekkel) a Bizottság javaslatára a Programbizottság hagyja jóvá.
A 2012-re előirányzott költségvetés a következő területekre: 1.1. terület
Többéves együttműködési projektek 20 600 000 euró
1.2.1. terület
Együttműködési projektek 19 000 000 euró
1.3.6. terület
Európai kulturális fesztiválok támogatása 2 700 000 euró
VII. Benyújtási határidők Területek
Benyújtási határidő
1.1. terület
Többéves együttműködési projektek
2012. november 7.
1.2.1. terület
Együttműködési projektek
2012. november 7.
1.3.6. terület
Európai kulturális fesztiválok támogatása
2012. november 7.
Amennyiben
a
benyújtási
határidő
a
pályázó
országában
hétvégére
vagy
ünnepnapra/munkaszüneti napra esik, hosszabbításra nincs mód, ezért a pályázóknak ezt
figyelembe kell venniük a benyújtás megtervezése során.
A pályázatok benyújtásának módozatai és a cím a Culture program programismertetőjében
szerepelnek, amelyet a következő VIII. szakaszban megadott weboldalakon lehet megtekinteni.
VIII. További információ
A pályázatokra vonatkozó részletes feltételek megtalálhatók a kultúra program ismertetőjében, a
következő weboldalakon:
Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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IV. 4. Pályázat ifjúsági civil szervezetek támogatására
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megbízásából az NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági
Igazgatóság, valamint az Északi Támpont Egyesület támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil
szervezetek támogatására. A támogatás célja, olyan térségi, illetve helyi jelentőséggel bíró,
különböző generációk együttműködésén alapuló ifjúsági projektek támogatása, melyek pozitívan
és fenntartható módon hatnak a fiatalok értékrendjére a családi élethez kapcsoló biztonság,
párválasztás, egészség, gyermekvállalás területén.
Az egyes régiókra vonatkozó specifikus támogatási célok a felhívás 16. pontjában találhatóak.
A rendelkezésre álló keretösszeg
A támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg régiónként 800 000 forint.
A támogatási keretösszeget az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a 2012. évi társadalmi
felelősségvállalása terén az NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság és az Északi
Támpont Egyesület szakmai közreműködésével biztosítja.
A támogatás igényelhető összege és formája: A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli
támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A
támogatáshoz önerő nem szükséges. A támogatás mértéke legalább 200 000 Ft, illetve
legfeljebb 400 000 Ft.
Támogatási időszak: A 2012. december 15. és 2013. június 15 közé eső időszak.
A támogatottak köre: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött társadalmi szervezetek
(kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), illetve az így létrejött
országos hatókörű szervezeteknek az adott régióban telephellyel rendelkező szervezetei (kivéve
pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), informális csoportok
(kötelezettségvállaló szervezeten keresztül), egyházak, egyházi szervezetek, amelyek:
•
•
•
•

ifjúsági közösségeket fognak össze;
vagy az ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
vagy az ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az ifjúságügyet
kiemelt célként jelenítik meg.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
2. a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem
számolt el,
3. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély
nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
4. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás
felhasználásával kapcsolatban,
5. szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
6. csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, vagy az ügyészség
kezdeményezte a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését,
7. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították,
vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük
szemben,
8. munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.
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Beadható pályaművek száma: Jelen felhívásra egy szervezet/pályázó csak egy pályaművet
nyújthat be.
A pályaművek 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 közölteknek megfelelően hiánytalanul, a
kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A
pályázat
benyújtását
megelőzően
minden
pályázónak
a www.ncsszipr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie
kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációs folyamat első lépése az
alapadatok (e-mail cím és jelszó) megadása. Az eljárás akkor sikeres, ha a „Regisztráció”
nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs
e-mailt küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs emailben található linkre kattint a befejezéstől számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer
automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha
ismételten regisztrálni próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen e-mail címmel már történt
regisztráció. Ha 24 órán belül nem kapta meg az aktivációs e-mailt, kérjük, forduljon a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet Ügyfélszolgálatához.
Sikeres aktiváció után a regisztrációs folyamat következő lépéseként a www.ncsszi-pr.hu oldalra
bejelentkezve a „Saját adatok” menüpont alatt ki kell tölteni a Pályázó szervezetre vonatkozó
adatokat (Alapadatok; Működési szint, hatókör; Címadatok; Telephely adatok; Banki adatok;
Információs adatok; Nyilatkozatok). Amennyiben az összes kötelezően kitöltendő mezőt
megfelelően feltöltötte, úgy az adott menüpont neve zöldre változik (a menüpont neve mellett jelzi
a rendszer, hogy hány mező került kitöltésre a szükséges adatok közül).
A regisztrációs folyamat lezárásaként a „Véglegesítés” menüpontban kell véglegesíteni az
adatokat. Csak ezt követően válnak elérhetővé a rendszerben a pályázatokra vonatkozó
menüpontok.
A regisztrált Pályázó minden évben köteles a Lebonyolítónak benyújtani a kitöltött „Regisztrációs
Nyilatkozat” szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs
nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet postacímére. A regisztrációs nyilatkozat a Saját adatok/Regisztrációs
nyilatkozat menüpontban érhető el.
A nyilatkozat egy, a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló mellékletet is tartalmaz, amely
annak kötelező részét képezi, ezért feltétlenül együtt küldje el, és ne feledje el a nyilatkozat mellett
„cégszerű” aláírással hitelesíteni ezt a mellékletet is!
A szervezet saját adatainál lehetőség van telephely adatok megadására is. Az így bejelentett
telephely címre kiállított számlák elszámolhatók a pénzügyi elszámolás során. Fontos, hogy
telephely megadása esetén a kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozathoz csatolnia kell
a telephelyről szóló NAV bejelentő másolatát is.
A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes
pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a Lebonyolítóhoz.
Pályázat elkészítése és benyújtása
A Pályázatkezelő Rendszerbe való belépés után a „Pályázatok”-on belül a „Pályázati
kategóriák” almenüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati kiírásokat. A pályázati
kategória kiválasztása után lehetőség van a pályázati kategória alapadatainak és letölthető
dokumentumainak megtekintésére, illetve itt lehet elindítani a pályázat benyújtását is.
Az „Új pályázat indítása” almenüpontra kattintva kezdeményezheti új pályázat benyújtásának
elindítását. Az itt kapott iktatószám alapján a pályázat adatainak kitöltését a „Megkezdett
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pályázatok” almenüpont megfelelő sorára kattintva tudja megtenni a baloldalon megjelenő
lépcsőkön végighaladva.
Alapadatok: A rendszer automatikusan tölti ki.
Kötelezettségvállaló adatok: A rendszer automatikusan tölti ki.
Amennyiben a kötelezettségvállaló azonos a Pályázóval, kérjük, hogy a „kötelezettségvállaló a
Pályázóval azonos” adatmező értékét állítsa „igen”-re. Ennek hatására a rendszer a regisztráció
során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendő mezőkbe, azok módosítására nincs
lehetőség.
3. Számlatulajdonos
adatok: Bankszámlaszámmal
nem
rendelkező
Pályázóinknak
Számlatulajdonos szervezetet kell választaniuk. Amennyiben rendelkezik bankszámlaszámmal,
kérjük „igen” értéket jelöljön meg a „Számlatulajdonos a Pályázóval azonos”adatmezőben. Ennek
hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendő
mezőkbe.
4. Projektadatok: A projektnek egyedi címet kell adni, illetve – a projekt kezdete dátum nem lehet
korábbi, mint 2012. december 15. és a projekt vége dátum nem lehet későbbi, mint 2013. június
15. A megvalósulás helyénél a projekt legjellemzőbb ország és településadatát kell
megadni. A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelező megadni, viszont a
könnyebb együttműködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is.
5. Pénzügyi adatok: Az itt található adatmezőket a Pályázatkezelő Rendszer a Pályázó által
megadott adatok és beépített képletek segítségével automatikusan tölti.
6. Információs adatok: A program témájára, munkaformájára, nyelvére, weboldalára vonatkozó
adatok, melyek kitöltése nem kötelező.
7. Projekt részletes költségvetése: Jelen pályázat esetében csak az Önrész, Egyéb támogatás,
Jelen pályázaton igényelt támogatás sorokat szükséges kitölteni.
8. Pályázati Űrlap adatai: Kérjük, válassza ki a székhely szerinti régió Projekt Űrlapját. Az
űrlapot kitöltve, a Tallózás gomb segítségével töltheti fel.
A pályaművek beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.
A pályaművek benyújtásának határideje
A pályaművek beadási határideje: 2012. október 31. 23:59
Lebonyolító
NEMZETI
CSALÁD1134
Budapest,
Telefon:
palyazat@ncsszi.hu

ÉS
Tüzér
06-1/237-67-82 Fax:

SZOCIÁLPOLITIKAI
u.

INTÉZET
33-35.
06-1/237-67-82

A pályaművek elbírálásának menete
A támogatásokat Lebonyolító formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 10 napon belül.
A támogatási kérelmek formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
1. támogatási űrlap kitöltöttsége, megfelelősége,
2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
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Az érvényes pályaművekről 3 fős Bíráló Bizottság 2012. november 20-ig dönt. A nyertesek listáját
a
Mobilitás
a www.mobilitas.hu honlapon,
az
ALDI
Magyarország
Élelmiszer
Bt. a www.aldi.hu honlapon, az Északi Támpont Egyesület www.tam.hu honlapon és az NCSSZI
a www.ncsszi.hu honlapon közzéteszi.
A támogatottak döntést követő kiértesítése
A Lebonyolító a döntéstől számított 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a támogatások
elbírálásáról.
A döntés ellen az elutasítottak részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
A döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Szerződéskötés
A nyertes szervezetekkel az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a pályaművekben foglaltaknak
megfelelő tartalommal támogatási szerződést köt.
A támogatás folyósítása
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a támogatási összeget egy összegben a támogatási
szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.
A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A beszámoló részeként mellékelt fotók, valamint a szakmai és pénzügyi elszámolás
elkészítésének szempontjait a Támogatási szerződés mellékleteként kapják meg a támogatottak.
További információk
A támogatás kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a támogatási célra
rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályaművek száma vagy tartalma miatt – nem
tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg
egy módosított támogatási felhívás keretében.
Jelen Támogatási felhívás az internetes Pályázati űrlappal együtt képezik a támogatási
dokumentációt és tartalmazzák a támogatáshoz szükséges összes feltételt. A felhívás letölthető
a www.mobilitas.hu, a www.aldi.hu, a www.tam.hu és a www.ncsszi.hu honlapokról.
A benyújtással kapcsolatos technikai kérdésekben további információkat a Lebonyolító
ügyfélszolgálatától
kaphatnak
az
(1)
237
6782-es
telefonszámon,
valamint
a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen. A támogatással kapcsolatban további információ kérhető az
NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság illetékes Regionális Ifjúsági Irodájától.
Támogatott vállalja, hogy a támogatási program megvalósulásáról fénykép és, vagy video
dokumentációt készít, mely a későbbi beszámoló részét képezi, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a
fénykép illetve video-dokumentációját támogató részben vagy egészben felhasználja.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásra vonatkozóan a mindenkor hatályos magyar
jogszabályi rendelkezések, különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az
irányadók.
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Az egyes régiókra vonatkozó speciális feltételek
Az Észak-alföldi Régióban benyújtásra kerülő pályamunkák esetében:
A támogatás célja
„A Fiatalok és a Család” témakörében közösség -, kapcsolatépítő és kooperációs játékok
kifejlesztése, és ezek program/programsorozatban történő alkalmazásának támogatása. A játék
lehet saját ötlet vagy egy kevésbé ismert játék átfogalmazása, mely 13-25 év közötti fiatalok és
szüleik együttműködésével jön létre. Lehet táblás, társas, élő-társas, mely közös élményt teremt a
családon belül és családok között, a kapcsolatok elmélyülését, bővülését segíti elő, fejleszti az
együttműködést, a kommunikációt, a kölcsönös felelősségvállalást, és a fiatalok jobb megértését
szolgálja.
A támogatás érvényességének speciális feltételei:
•

•
•
•

A támogatási összeg a játék kivitelezésére és legalább 2 térségi/kistérségi
program/programsorozat megszervezésére fordítható, ahol a kifejlesztett játék az egyik
programelem.
A program/programsorozat témaköre szintén „A Fiatalok és a Család”.
A kifejlesztett játék mások általi felhasználását igény esetén a pályázó és/vagy a játék
tervezője biztosítja a támogatott program megvalósulását követően.
A támogatott szervezet vállalja, hogy az NCSSZI MOII Észak-alföldi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodát a megvalósulást megelőzően legalább egy héttel tájékoztatja a
rendezvény helyszínéről és idejéről.

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
•
•
•
•
•
•
•

a tervezett játék egyedisége, újszerűsége,
a tervezett játék által feldolgozott témák és a célcsoport illeszkedése,
a tervezett játék és program/programsorozat illeszkedése a támogatási célkitűzéshez,
a tervezett program/programsorozat során alkalmazott nem-formális pedagógiai
módszerek,
a tervezett játék és program/programsorozat által elért családok és települések száma,
a fiatalok és szüleik aktív bevonását célzó tevékenységek,
a költségvetés megalapozottsága.

A Dél-dunántúli Régióban benyújtásra kerülő pályamunkák esetében:
A támogatás célja
Olyan értékközpontú és innovatív, térségi, ill. helyi jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági projektek
támogatása, melyek az „A Fiatalok és a Család Éve” témakörben, kiemelten a családokat
célozzák, mellyel hozzájárulnak a fiatalok családi életre neveléséhez.
Előnyben részesülnek azon projektek, melyek a családtagok, családok, különböző generációk
együttműködésre, bevonására épülnek, önkéntes programok által családok megsegítésére
irányulnak, témájukban a családi élethez kapcsoló biztonság, párválasztás, egészség,
gyermekvállalás területét járják körbe.
A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
•
•

a program/programsorozat során alkalmazott módszerek változatossága,
a fiatalok részvétele a projekt megvalósításában (előkészítés, megvalósítás, értékelés),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a projekt által elért résztvevők száma,
a résztvevők elérési módjának átgondoltsága,
a különböző generációk aktív bevonását célzó tevékenységek,
fiatalok és idősek közös szervezésében, részvételével valósulnak meg,
az előnyben részesülő témá(k)hoz illeszkedő projektterv,
a költségvetés megalapozottsága,
program eredetisége, modell értékűsége,
a projektleírás kidolgozottsága,
együttműködő partnerek száma, az együttműködés tartalma,
a program nyilvánosságának biztosítása.

A Dél-alföldi Régióban benyújtásra kerülő pályamunkák esetében:
A támogatás célja
Olyan értékközpontú és innovatív, térségi illetve helyi jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági
projektek támogatása az „A Fiatalok és a Család Éve” témakörben, amelyek:
•
•
•
•
•
•

kiemelten a családokat célozzák,
hozzájárulnak a fiatalok családi életre neveléséhez,
támogatják a családtagok, családok közös programjait,
a fiatalok aktív bevonására épülnek,
az önkéntes programok által a családok megsegítésére irányulnak,
témájukban a családi élethez kapcsolódó témákat járják
párválasztás, egészség, gyermekvállalás stb.

körül:

biztonság,

Előnyben részesülnek azon projektek, amelyek:
•
•
•

az ifjúsági közösségek segítőinek kompetenciafejlesztését célozzák, annak érdekében,
hogy fiatalok családi életre történő nevelését hatékonyabbá tegyék;
a fiatalok családi élettel kapcsolatos tudatosságát fejlesztik;
különböző generációk közötti szolidaritást segítik elő.

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
•
•
•
•

•
•
•
•

pénzügyileg megalapozottak;
hátrányos fiatalok bevonásával valósulnak meg,
a projekt által elért fiatalok száma,
a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok
által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb környezetükben
élő fiatalabb/idősebb generációkra is.
a projektben hangsúlyt kapnak a családi értékek: bizalom, a családon belüli kommunikáció,
biztonság, érzelmi támogatottság, stb. is
a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak,
a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül
kialakításra, megvalósításra, értékelésre,
az ifjúsági közösségek segítőinek kompetenciafejlesztése.

A Közép-dunántúli Régióban benyújtásra kerülő pályamunkák esetében:
A támogatás célja
„SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT” – 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE témakörben , olyan
értékközpontú és innovatív, térségi, ill. helyi jelentőséggel bíró gyermek és ifjúsági projektek
támogatása, melyek kiemelten a családokat célozzák, hozzájárulnak a fiatalok családi életre
neveléséhez. Családtagok, családok, különböző generációk együttműködésre, bevonására
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épülnek és/vagy önkéntes programok által családok megsegítésére irányulnak, pozitívan és
fenntartható módon hatnak a fiatalok értékrendjére a családi élethez kapcsoló biztonság,
párválasztás, egészség, gyermekvállalás területén.
A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
•
•
•
•

•
•
•

pénzügyileg megalapozottak;
hátrányos fiatalok bevonásával valósulnak meg,
a projekt által elért fiatalok száma,
a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok
által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb
környezetükben élő fiatalabb/idősebb generációkra is.
a projektben hangsúlyt kapnak a családi értékek: bizalom, biztonság, érzelmi
támogatottság, stb. is
a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak,
a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül
kialakításra, megvalósításra, értékelésre

Az Észak-magyarországi, Közép-magyarországi és Nyugat-dunántúli Régióban benyújtásra
kerülő pályamunkák esetében:
A támogatás célja
Olyan térségi, illetve helyi jelentőséggel bíró, különböző generációk együttműködésén
alapuló ifjúsági projektek támogatása, melyek pozitívan és fenntartható módon hatnak a fiatalok
értékrendjére a családi élethez kapcsoló biztonság, párválasztás, egészség, gyermekvállalás
területén.
A pályaművek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályaművek az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:
•
•
•
•
•

•
•
•

a támogatási cél és a tervezett projekt összhangban állnak egymással;
a projekt által feldolgozott témák és a célcsoport illeszkedése;
pénzügyileg megalapozottak;
a projekt által elért fiatalok száma;
a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok
által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb környezetükben
élő fiatalabb/idősebb generációkra is;
a projektben hangsúlyt kapnak a családi értékek: bizalom, biztonság, érzelmi
támogatottság, stb. is;
a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak;

a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül
kialakításra, megvalósításra, értékelésre.
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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:
Jelen pályázat keretében a pályázó szervezetek szabadidősport célú tevékenysége támogatható.
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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),
- 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.
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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.).

31/48

VII.
Táborozási, kirándulási lehetőségek
VII.1
Ingyen út az erdei iskolába 2011/2012- pályázat
Pályázat célja:
A Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló jelen pályázat keretében átvállalja a csoportok
utaztatásával járó költségek díját és annak lebonyolítását saját partnercégével a megjelölt
időszakokban, amennyiben az erdei iskola helyszínéül szálláshelyünket választja.
Elsősorban nehéz körülmények között élő, segítségre szoruló csoportok, iskolák jelentkezését
várjuk. Célunk, hogy az erdei iskolák során szerzett tapasztalatok, élmények megélésének
lehetősége a nehéz anyagi körülmények közt élők, ill. a gazdasági nehézségek miatt háttérbe
szoruló családok gyermekeinek számára is elérhető legyen. A helyszínről bővebb információ:
http://www.megfizet-hecc.hu
Pályázható időpontok: 2012. szeptember
Pályázati összeg:
Ingyenes utazás az iskola és táborunk közt Kunbaracs 100 km-es vonzáskörzetében. Létszámtól
függően min.100 000 Ft, max. 300 000 forintnak megfelelő utazási kedvezmény.
Pályázati díj: nincs
Pályázók köre: osztályok, iskolák, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok
Pályázati feltételek:
Min.létszám:40 fő
Összefüggő éjszakák száma: min. 4 éj
A kedvezmény csak a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszállóban és a komplett min.4 éjszakás
erdei iskola programmal, szállás teljes panzióval vehető igénybe, melynek ára: 14 900 Ft/ fő a
következő adott programmal: 25-30 főnként:növény-állatvilágismertető gyalogtúra, kenyérsütés
kemencében, egy választható kézműves foglalkozás, lovaglás, tanyalátogatás sajtkóstolóval és a
hagyományos sajtkészítés megtekintésével.
A pályázat benyújtási határideje: folyamatos elbírálással. A nyertes pályázók kiértesítésének
határideje: a pályázat beérkezésétől számított 7 nap.
A pályázat elbírálásának alapfeltétele a pályázati adatlap kitöltése, és visszaküldése!
A nyertes pályázókat e-mailben vagy telefonon értesítjük.
A nyertes pályázat a 30%-os előleg kifizetésével válik érvényessé!
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt
határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A pályázatot a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló címére kell elküldeni.
(levél: 6043 Kunbaracs, Kákás d. 274. vagy e-mail: kunbaracs@t-online.hu)
A részletekről felvilágosítás kérhető: Trepák Erika, Szabó János 06-20-9175-483, 06-76-371213 telefonszámokon.
Forrás: www.pafi.hu
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VII.2.
IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! - Kedvezményes szálláshely biztosítás
kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz
A Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely üzemeltetője, az Egérház Alapítvány pályázatot
hirdet "IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! - Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és
edzőtáborokhoz" címmel.
1.
Pályázat célja:
Szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan oktatási és szociális intézmények, szervezetek,
sportegyesületek, alapítványok számára is, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve
korlátozott mértékben van lehetősége osztálykirándulás, edzőtábor szervezésére.
2.
Támogatottak köre (a pályázók):
Pályázatot nyújthatnak be azok az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, szociális
intézmények, osztályközösségek, diákönkormányzatok, ifjúsági önkormányzatok, szervezetek,
egyesületek, alapítványok, melyek gyermek- és ifjúság közösségeket fognak össze, és
fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és közösség építő program
hasznos megvalósítását tervezik Csongrád megyében. Nem nyújthatnak be pályázatot
magánszemélyek.
3.
A szálláshely címe:
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely (6795 Bordány, Kossuth u. 58.)
4. Pályázható időpont:
2012. január 1.-december 31. közötti időszak.
4.
Pályázható létszám és az éjszakák száma:
Nincsen maximalizálva a pályázható éjszakák száma, viszont a csoport létszáma maximum 30 fő
lehet.
- Minimum csoportlétszám: 15 fő + kísérő(k).
- Minimum éjszakák száma: 2 éj.
6. Támogatás mértéke:
A szállásköltség 30%-a.
7. Költségek, az 30%-os támogatás elnyerése esetén:
2300 Ft/fő/éj.
8. Pályázat beadása:
2012. január 1-jétől folyamatosan.
9. Pályázat elbírálása:
A kérelmek beérkezését követő 10 napon belül. Sikeres pályázat esetén, a nyert összeg 10%-át
kell átutalni a foglalás megerősítéséhez az Egérház Alapítvány 57600022-11083580 számú
bankszámlaszámára. Az utalás megjegyzés rovatába mindenképpen írják be a nyertes pályázat
azonosítószámát.
A kitöltött pályázati adatlapokat kérnénk a megadott határidőig küldjék meg elektronikus formában
a vadgesztenyehostel@gmail.com e-mailcímre, vagy faxon a +36-62-588-130-as számra, vagy
papír alapon a 6795 Bordány, Teréz utca 24. posta címre. A küldeményen tüntessék fel IRÁNY A
DÉL-ALFÖLD - Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz
címet. A pályázatokat folyamatosan bíráljuk el. A támogatást elnyerő szervezeteket a döntést
követő napon értesítjük a megadott e-mailcímen.
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely
H-6795 Bordány, Kossuth u. 58.
http://www.bordany.hu
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Üzemeltető: Egérház Alapítvány
H-6795 Bordány, Teréz u. 24.
Mobil: +36-30-629-76-70
Fax: + 36-62-588-130
E-mail: vadgesztenyehostel@gmail.com
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VII. 3.
"Kalandozás a napfényes Őrségben"!
Pályázati felhívás kedvezményes osztálykirándulás, erdei iskola, táborozási
lehetőségre!
A pályázat célja
Vállalkozásunk pályázatot hirdet kedvezményes erdei iskola, osztálykirándulás és nyári táborozási
lehetőségére az Őrségben-Őrimagyarósdon (Napfény Ifjúsági és Sporttábor) és Szaknyérban
található (Napsugár Ifjúsági Táborban).
Célunk, hogy a pályázattal támogassuk azokat az intézményeket, szervezeteket, egyesületeket,
magánszemélyeket, akik gyermek, ifjúsági, felnőtt, idős, hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő
közösségeket fognak össze és ennek érdekében aktív, élményekben gazdag programokkal
kirándulásokat, táborokat vagy edzőtáborokat, sporttáborokat szerveznek számukra. Célunk
továbbá, az őrségi tájegység természeti, kulturális, építészeti értékeinek bemutatása szakemberek
segítségével helyben és a tájegységben egyaránt.
A megrendezendő esemény helyszíne
Családi vállalkozás keretén belül működtetett ifjúsági szálláshely, melynek neve, címe: Napfény
Ifjúsági és Sporttábor, 9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. u. 63. és Napsugár Ifjúsági Tábor, 9934
Szaknyér, Petőfi u. 36.
Az őrimagyarósdi tábor fűthető, mely lehetővé teszi, hogy hűvösebb időszakban is fogadni tudjuk
vendégeinket.
Elhelyezés: A szállás táboronként 6 db 8 ágyas (emeletes ágyak), férfi-női vizesblokkból, étkező
helyiségből, közösségi helyiségből áll, a zöld területen pedig különböző sportpályák (kisméretű
focipálya, kosárlabda palánk, röplabdaháló, ping-pong asztal) találhatóak.
Összesen tehát 48 fő elhelyezésére van lehetőség mindkét szálláshelye, de a 13 000 m2-es zöld
területen lehetséges a sátrazás illetve a szobákban pótágy elhelyezése is.
Étkezés: napi háromszori étkezés biztosított helyben, reggeli, kétfogásos ebéd, meleg vacsora.
Vegetáriánusok, speciális ételallergiával rendelkezők igényeit is ki tudjuk elégíteni.
Megközelíthetőség: A zalalövői vasútállomástól 7 km-re, a körmendi vasútállomástól 16 km-re
található a szállás, de mindkét állomásról további buszközlekedés lehetséges a táborhelyig.
Buszmegálló a tábortól 50 m-re. Az Őrség legnyugatibb községében, gyönyörű környezetben,
barátságos településen levő szálláshelyhez a közelben 1,5 km-re található a fürdőzésre is
alkalmas Vadása-tó.
A pályázatható táborok időtartama:
Erdei iskola, osztálykirándulás esetén: 5 nap/4 éj időtartamban, de időpont egyeztetéssel ettől
eltérően is lehetséges.
Tábor esetén 7 nap 6 éjszaka időtartamban, de időpont egyeztetéssel lehetséges kevesebb illetve
több éjszakás tábor lebonyolítása is. (szálláshely elfoglalása első nap 14 órától, távozás utolsó nap
10 órakor)
Programok
Fazekas foglalkozás: A program keretén belül minden résztvevő a szakember segítségével készít
egy használható agyag edényt amit magával vihet. A program a táborban kerül megrendezésre.
Üvegcsiszolás: A foglalkozás keretén belül szakember segítségével minden résztvevő csiszol egy
üvegpoharat, melyet magával vihet. A program a táborban kerül megrendezésre.
Kürtős kalács készítése: szabad tűzön illetve parázson a csoport segítségével helyben
Gyalogos túra szakvezetéssel: az Őrségi Nemzeti Park növény és állatvilágába kaphatnak
betekintést szakember vezetésével. A túra célpontjai: Malomgát-tanösvény-Vadása-tó, (táv: kb. 6
km) vagy Szőcei-Tőzeglápos.(táv: kb. 9 km.)
A túra teljesíthető gyalogosan vagy kerékpárral is.
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Buszos kirándulás az Őrségben: A program újdonságaként, a kirándulás keretén belül a
következő nevezetességek kerülnek megtekintésre: Szoknyás Harangláb-Pankasz, Árpád-kori
Templom, Életfa, Jégverem, szeres településforma bemutatása-Őriszentpéter, Őrségi Népi
Műemlékegyüttes-Szalafő-Pityerszer (idegenvezető vezetésével) Ettől eltérően egyéb uticélok is
megtekinthetőek.
Vetítés: az Őrségi Nemzeti Park természeti, építészeti, kultúrális értékeiről.
Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások, melyek mindegyik kirándulásra, táborra
érvényesek: sportpályák használata a táborban; a falu nevezetességeinek megtekintése:
Evangélikus-Templom, Várdomb; bemutató előadás a Vas Megyei Rendőrkapitányság
munkatársának közreműködésével, melynek témája bűnmegelőzés, drogfogyaszás veszélyei.
A pályázat beadása: folyamatos.
A pályázat érvényessége: 2013. március 31.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, minden pályázót 1 héten belül írásban értesítünk a
pályázati eredményekről, majd szerződést kötünk a nyertes pályázókkal, mely alapján a pályázó
köteles a szállásdíj 30%-át 20 napon belül befizetni.
Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be: iskolák, osztályok ,gyermek és ifjúsági szervezetek, egyesületek,
alapítványok, önkormányzatok, egyéb szervezetek, természetes személyek akik programok,
kirándulások, táborok szervezését végzik.
A táborozás díja:
A táborozás díja 6 éjszaka /7 nap terjedelemben: 28 000 Ft/fő
A táborozás díja magában foglalja a szállást, étkezést (első nap ebéd, vacsora, hetedik nap
reggeli, többi napokon napi 3-szori étkezés) és a pályázatban feltüntetett összes program
költségét!
Kedvezmény mértéke:
25 fő feletti csoport részére 25 000 Ft kedvezmény
30 fő feletti csoport részére 30 000 Ft kedvezmény
40 fő feletti csoport részére 50 000 Ft kedvezmény
Az osztálykirándulás, erdei iskola esetén minimum 3 eltöltött éjszaka esetén a szállás és étkezés
díja: 4.000,-Ft/fő/éj, 1 illetve 2 éjszaka esetén: 3800 Ft/fő/éj.
Kedvezmény: a szállásdíj 5%-a
A pályázatot postai úton vagy e-mailben kérjük elküldeni 1 példányban a következő címre:
Napfény Ifjúsági és Sporttábor
Péter Zsanett
9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. U. 63
napfenyszallas@t-online.hu
A pályázatban kérjük bemutatni a pályázó szervezetet, melyben feltüntetik alapadatait, a
megvalósítandó kirándulás, erdei iskola vagy táborozás célját, a korcsoportot és az elmúlt 2 évben
megvalósított táborok, közösségi rendezvények rövid bemutatását (max A4-es oldal)
A szálláshelyről bővebb információ a következő elérhetőségeken
http://www.napfeny.kx.hu vagy http://napsugar.kx.hu
Illetve a napfenyszallas@t-online.hu vagy a 06-30-271-9181-es telefonon kapható.
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kapható:

VII. 4. Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil
szervezetek téli táborozási programjának támogatása
A pályázat kódja:
IFJ-GY-12-D (ÚJ)
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) az 1995. évi LXIV. törvény a
Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról, a
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), a 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet, valamint a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet
gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek téli táborozási
programjának támogatására.
1. A pályázati program célkitűzései:
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével - kizárólag Magyarország
területén megvalósuló - értékközpontú és értékteremtő táborozási programok támogatása,
amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai
tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági
kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely
szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a
fiatalság egészségmegőrzéséhez.
A fenti célok elérése érdekében a pályázati programban gyermekeket és fiatalokat
célzó téli táborozás támogatható, amely bentlakásos és minimum 3 napos. Előnyt
élveznek azok a programok, amelyek a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti
célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 1. számú mellékletének II.III.-IV. pontjai alapján meghatározott típusú szállásokon valósulnak meg.
A tervezett program minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósítható meg,
ahol az adott program közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek megvalósítását.
Jelen pályázati kiírás keretében képzési programok megvalósítására nincs
lehetőség.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 35 000 000 Ft, azaz
harmincötmillió forint, amely a 1156/2012. (V. 16.) Kormányhatározat, valamint az
NGM/5695/30/2012. számú intézkedése alapján a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium
20/15/03/04 címrendi besorolású "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása"
megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata (ÁHT: 031831).
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
Maximum 600 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
4. A 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%-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó
részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról-, a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás
rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
5. A támogatás folyósítása:
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A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a
Pályázati útmutató 10. pontja szerint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő
aláírását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt
megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási
összeg és a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei
számolhatóak el.
6. Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 1. és 2013. május 31. közé eső
időszak.
7. Beadható pályázatok száma:
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
8. 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
10032000-00283841-00000000 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 pályázati azonosító számot (IFJ-GY-12-D-......)
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. A Pályázók köre:
9.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi
szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági
szervezetek, szakszervezetek),
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben
rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
- egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban
működő intézmények,
- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
- megyei intézményfenntartó központok.
amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő
okiratukban.
Továbbá, amelyek
- a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. (A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5.
pontja tartalmazza.)
7.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben
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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 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 Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt
összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn
és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt
nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §ában foglalt követelményeknek.
l) jogszabályban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a
megtett nyilatkozatát visszavonja.
7.3. 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.
8. A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által
működtetett Pályázatkezelő Rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a
pályázati felhívásban és 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.
9. A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. november 12. 23:59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben
véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati
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útmutató 6. pontja tartalmazza.
10. Pályázatkezelő:
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu
11. A pályázat érvényességének vizsgálata:
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő 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.
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.
Amennyiben a Pályázatkezelő a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt
feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának
megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak a hiánypótlás beadási
határidejétől számított 10 munkanapon belül.
12. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje:
A pályázatok értékelését a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa 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.
13. A Pályázók döntést követő kiértesítése:
A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő
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-eroforrasokminiszteriuma és a http://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. december 18.
14. Szerződéskötés:
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben
való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 60 napos határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató 9. pontja
tartalmazza.
15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt
befejezését követő 30. nap.
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
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hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.
16. 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, EMMII 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 adatlap
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/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a http://www.ncsszi.hu
honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától
kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail
címen, valamint a NCSSZI–Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság regionális irodáitól az
alábbi elérhetőségeken:
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Tel.: 06-46-506-348,
Fax: 06-46-506-347
E-mail: emriszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
4024 Debrecen, Piac u. 26/a
Tel./fax.: 52/531-053, -054, 52/530-025
E-mail: eariszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
6720 Szeged, Dózsa György u. 2.
Tel./fax.: 62/540-788, 62/540-789
E-mail: dariszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
7621 Pécs, Rákóczi u. 55.
Tel./fax: 72/520-532
E-mail: ddriszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
8200 Veszprém, Budapest út 3.
Tel./fax: 88/581-570, 88/581-571
E-mail: kdriszi@mobilitas.hu
NCSSZI-Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
9022 Győr, Árpád út 44.
Tel./fax: 96/518-685, 96/518-686
E-mail: ndriszi@mobilitas.hu
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VIII. Működési, fenntartási célú támogatások
VIII. 1. Akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére
AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS
Tanácsadó szervezetek részére
A
Dél-Alföldi Operatív Program
Dél-Dunántúli Operatív Program
Észak-Alföldi Operatív Program
Észak-Magyarországi Operatív Program
Közép-Dunántúli Operatív Program
Közép-Magyarországi Operatív Program
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
Vállalati tanácsadás és A régió innovációs potenciáljának
fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c.
pályázati felhívásához kapcsolódóan
AZ AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél
Jelen pályázati felhívás a Vállalati Tanácsadás című, DAOP-1.1.2-10, DDOP-1.1.2-10, ÉMOP1.1.2-10, ÉAOP-2009-1.1.4, KDOP-1.4.1-10, KMOP-2009-1.5.1, NYDOP-1.2.1-10 kódszámú
pályázatokhoz kapcsolódó, a Vállalati tanácsadás program céljait szolgáló valamint a DAOP-1.3.1,
ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1 és NYDOP-1.1.1/C kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó A régió
innovációs potenciáljának fejlesztése start-up cégek létrehozásával program céljait szolgáló
kiegészítő felhívás A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásainak kiemelt
célja a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) sikeres
működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához,
hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakmaspecifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.
A globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben indokolt a KKV-k hatékony
üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piacra jutást segítő
tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének, minőségének javítása.
A konstrukció segítségével javítható a KKV-k hatékonysága, a túlélési, illetve növekedési esélyeik,
ezzel biztosítva a prioritási tengely kiemelt céljainak elérését, azaz a vállalkozások
versenyképességének növelését, illetve a magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységek
megjelenését a régiókban.
A konstrukció célja továbbá, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez
szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült
vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva valósuljon meg.
A célok megvalósításának menetrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az akkreditált tanácsadók az akkreditációval nem részesülnek közvetlen pénzügyi
támogatásban. Az Akkreditációs felhívás közvetlen célja, hogy a felhívásra jelentkező tanácsadó
szervezetek közül kiválasztásra, akkreditálásra kerüljenek azok a szervezetek, amelyek akkreditált
tanácsadói bekapcsolódhatnak a "Vállalati tanácsadás" pályázati konstrukció megvalósításába. Így
megteremtődik a lehetősége, hogy az akkreditációt megszerzők részt vegyenek a "Vállalati
tanácsadás" pályázati konstrukció illetve a 13. innováció menedzsment szakterület esetében "A
régió innovációs potenciáljának fejlesztése start-up cégek létrehozásával" c. pályázati konstrukció
keretében jelentkező vállalkozói igények teljesítésében.
Az akkreditált tanácsadók listája elérhető lesz a http://www.nfu.hu, http://www.nfu.hu, és a
http://www.tanacsadoakkreditacio.hu weboldalakon, illetve link formájában az összes Támogatás
Közvetítő honlapján.
A "Vállalati tanácsadás" c. pályázati kiírás meghirdetésekor az egyes Regionális Operatív
Programokban a gazdasági társaságok tanácsadási szolgáltatás igénybevételének támogatására
rendelkezésre álló tervezett keretösszeget régiónként a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A támogatási konstrukció megvalósításában részt vevő szereplőket és a köztük levő legfontosabb
információs kapcsolatokat a 3. sz. mellékletben található ábra mutatja be.
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JELENTKEZŐK KÖRE
Jelentkezők, akkreditálhatók köre
Az akkreditációs felhívásra az alábbi szervezetek jelentkezhetnek:
- gazdasági társaságok, szövetkezetek, nonprofit gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma
szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 122, 125, 129, 131, 139, 211, 212, 226, 229, 599);
- egyéni cégek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 213) egyéni vállalkozók
(Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 231).
Jelentkezhetnek továbbá azon:
- egyesületek, köztestületek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 529, 541, 549, 572);
- alapítványok, közalapítványok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 561, 562, 569);
melyeknek alapszabályban, ill. alapító okiratban a meghatározott céljai között szerepel a
vállalkozások részére nyújtott tanácsadási tevékenység.
A jelen akkreditációs felhívásra a fent felsorolt szervezetek jelentkezhetnek főállású,
részmunkaidős, tagi jogviszonyban álló vagy megbízott szakértőkkel, akik felsőfokú végzettséggel
vagy legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek a megpályázott területen.
A 13. innováció menedzsment szakterület esetében felsőfokú végzettség és minimum 2 év
releváns szakmai gyakorlat elvárt.
Székhely
Belföldinek minősülő, Magyarországon a jelentkezés benyújtásának időpontjában bejegyzett
székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a B1 pontban felsorolt szervezet jelentkezhet
A jelentkezés módjával kapcsolatos tudnivalók
Az akkreditációs felhívás megjelenik az Akkreditációs Koordinátor, valamint az Új Széchenyi Terv
honlapján, amelyek címe:
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
http://www.magzrt.hu
Az akkreditációs felhívás az internetes akkreditációs adatlappal (lásd C4.3. pontban) együtt képezi
a jelentkezési dokumentációt, együtt tartalmazzák a jelentkezéshez szükséges összes feltételt.
A jelentkezések benyújtására folyamatosan van lehetőség 2012. szeptember 17.- 2013. december
31-ig. Ez alól kivételt képez a 13. Innováció menedzsment szakterület, amely esetében a
jelentkezések benyújtására 2012. szeptember 17 - 2012. december 31-ig van lehetőség.
Az akkreditációs felhívás keretében akkreditált tanácsadó szervezetek számára lehetőség nyílik a
megszerzett akkreditáció szakterületeinek kiegészítésére, a szakértők számának bővítésére,
illetve cseréjére. A módosítás, aktualizálás előzetes feltételeit a C4.5 pont tartalmazza. A
módosítási valamint aktualizálási lehetőség megnyílásáról az NFÜ és a tanácsadói
akkreditáció honlapján keresztül közlemény formájában értesülnek az érintett szervezetek.
Az NFÜ fenntartja a jogot arra, hogy jelen kiírás feltételeit változtassa, amelyet honlapján az
http://www.nfu.hu honlapon közleményben jelentet meg!
Regisztrációs díj
A regisztrált jelentkező köteles befizetni megjelölt szakterületenként 10 000 Ft+áfa azaz tízezer
forint+áfa, de maximum 100 000+áfa, azaz százezer forint+áfa regisztrációs díjat.
A regisztrációs díjat átutalással, a 10300002-10297661-49020049 számú számlára kell befizetni,
melyről a beérkezést követő 15 napon belül a MAG Zrt. számlát állít ki. Az akkreditációs díjak
rendszerezett nyilvántarthatósága érdekében a díj átutalási megbízásának "közlemény" rovatában
kizárólag a regisztrációs portál e-mailben megküldött felhasználói azonosítóját kérjük
feltüntetni.
A regisztrációs díjat minden megkezdett regisztráció alkalmával az kiválasztott tanácsadási
szakterületekre vonatkozóan egy összegben, azaz összevontan kell befizetni.
A mielőbbi akkreditáció lefolytatása érdekében, kérjük fordítsanak kiemelt figyelmet az átutalt
regisztrációs díj és a kiválasztott szakterületek számának összhangjára.
Regisztrációs díj befizetése adatmódosítás, aktualizálás, és a szakterületek számbeli
bővítésének esetén
Az akkreditált szakterületek számbeli kiegészítésének, a szakértők számának bővítésének, illetve
cseréjének igénylése esetén az akkreditált tanácsadó szervezet jogosultsága ismételten
ellenőrzésre kerül, ezért a módosítást, illetve kiegészítést kérő akkreditált tanácsadó szervezetnek
regisztrációs díj befizetési kötelezettsége keletkezik.
Az akkreditált szakterületek számbeli kiegészítésének, a szakértők számának bővítésének, illetve
cseréjének igénylése esetén szakterületenként 10 000 Ft+áfa azaz tízezer forint+áfa,
regisztrációs díjat, kell az akkreditált tanácsadónak befizetni.
Akkreditációs jelentkezés elkészítése és benyújtása
43/48

A jelentkezés az akkreditációra elektronikus módón történik, az következő címen elérhető online
rendszeren keresztül (akkreditációs portál):
http://www.tanacsadoakkreditacio.hu
A jelentkezőnek a rendszerből kinyomtatható nyilatkozatot kell cégszerűen aláírva beküldenie a
következő postacímre:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Akkreditációs Koordinátor)
Kódszám: ROP-VTSA-2012
1539 Budapest, Postafiók 684.
A jelentkezések benyújtásának határideje
A jelentkezések benyújtására folyamatosan van lehetőség 2012. szeptember 17.- 2013.
december 31-ig. Ez alól kivételt képez a 13. Innováció menedzsment szakterület, amely esetében
a jelentkezések benyújtására 2012. szeptember 17-2012.december 31-ig van lehetőség. A 2011.
március 1.-2012. március 31-ig akkreditált szakértők akkreditációja és profilja továbbra is él, a fent
jelzett módosítások lehetségesek.
Az Akkreditációs Bizottságnak joga van szüneteltetni, vagy felfüggeszteni az akkreditációs
folyamatot.
A jelentkezési feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az Új Széchenyi Terv
honlapján (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Akkreditációs felhívás
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VIII. 2.
Strukturális támogatás civil társadalmi szervezeteknek
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Európa a polgárokért program keretében európai szintű
civil társadalmi szervezetek strukturális támogatására
Pályázati határidő: 2012. november 15.
Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Európa a polgárokért program Aktív civil társadalom
Európában alprogramja keretében 2.2 Strukturális támogatás európai szintű civil társadalmi
szervezeteknek címmel. A pályázat keretében európai szinten működő civil társadalmi
szervezetek, az európai megemlékezéssel foglalkozó civil társadalmi szervezetek és páneurópai
központi szervezetek kaphatnak támogatást. A támogatás összege projektenként legfeljebb 100
ezer euró.
Bővebb információ:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA); Avenue du Bourget 1, 1140
Brussel, Belgique
I: www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=823
forrás: kulturpont.hu
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VIII. 3.
Az Európai Bizottság működési célú pályázata ifjúsági területen
aktív civil szervezeteknek
Kód: EACEA/26/12
Pályázati határidő: 2012. november 15.
4.1 pályázati felhívás
EACEA/26/12
Az Európai Bizottság brüsszeli beadású pályázata ifjúsági területen aktív civil szervezeteknek nyújt
működési támogatást.
A teljes pályázati anyag letölthető a Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapjáról
forrás: mobilitas.hu
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IX. Díjak
IX. 1.
Társadalmi Integrációs Díj
Magyar civil szervezetek pályázhatnak ismét az ERSTE Alapítvány Társadalmi
Integrációs Díjára
610 000 EUR értékű pénzjutalmat oszt ki az ERSTE Alapítvány 33 kelet-közép európai társadalmi
integrációs projekt között.
Pályázati határidő: 2012. november 11.
Az ERSTE Alapítvány idén negyedik alkalommal hirdeti meg a Társadalmi Integrációs Díjat,
melyre Közép-, és Dél- Kelet Európa 13 országból pályázhatnak civil szervezetek: Ausztria,
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Csehország, Magyarország, Koszovó, Macedónia,
Montenegró, Moldávia, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. A díjra olyan non-profit
szervezetek jelentkezhetnek, akik hatékony, innovatív és fenntartható projekttel sikeresen
küzdenek valamely hátrányos csoport társadalmi integrációjáért (pl.: etnikai kisebbségek,
mozgáskorlátozottak, homoszexuálisak, függőségben szenvedők, gyermekek, idősek, nők,
hajléktalanok, romák, bevándorlók, szegények, elítéltek, menekültek stb.).
A pályázatokat szeptember 3. és november 11. között lehet beküldeni, a jelentkezési lap az alábbi
linken érhető el: www.socialintegration.org/register
A 610 000 EUR összértékű pénzjutalmon felül a 33 győztes szervezet (30 győztes projekt, a zsűri
2 különdíja, az ERSTE csoport munkatársainak különdíja) 2 évre szóló médiatámogatást kap a
helyi PR ügynökségektől. Emellett, minden döntős szervezet (kb. 130 szervezet az összes
résztvevő országból) felvételt nyer az ERSTE Alapítvány NGO Akadémiájára is. Az oktatási
platform célja a szervezeteken belüli, különböző területeket érintő kapacitásfejlesztés: PR és
média kapcsolatok, fundraising, társadalmi vállalkozás, szervezetfejlesztés.
“Idén negyedik alkalommal írjuk ki a Társadalmi Integrációs Díjat és hatalmas örömmel tölt el
minket, hogy a projekt ennyit fejlődött az elmúlt 5 évben. Egy egyszerű díj, mely 2007-ben még
csak négy ország civil szervezeteit célozta meg, mára egy komplex társadalmi integrációs
programmá fejlődött, mely 13 országban jön létre a 2012 és 2013 között. Hiszünk abban, hogy a
civil szektor számára kiemelten fontos, hogy tevékenységük láthatóbbá váljon, így juthatnak
forráshoz, és így motiválhatják a többi embert is arra, hogy ők maguk is a társadalmi jóért
küzdjenek. Éppen ezért a támogatás nem ér véget a díjátadó ünnepséggel, hanem az azt követő
időszakban is együtt dolgozunk a döntőbe jutott civil szervezetekkel” – hangsúlyozta Dejan
Petrovic, az ERSTE Alapítvány Társadalmi Integrációs Díjának projektmenedzsere.
A döntős projekteket egy nemzetközi zsűri választja ki, a zsűri magyar tagja Herczog Mária
szociológus.
„A civil szektor Magyarországon nagyon nehéz helyzetben van, mert a megítélése, elfogadottsága
és támogatása korlátozott, gyakran változik a jogi, pénzügyi feltételrendszer, többnyire rövid távú
projektek, bizonytalan támogatási rendszer nehezíti a működést, miközben sok olyan feladatot
láthatnának el, amelyek hatékonyabban és eredményesebben szolgálhatnák a kitűzött célokat,
mint az állami, önkormányzati, vagy profitérdekelt szolgáltatók. Kevés lobbierővel és sokszor
gyenge érdekérvényesítéssel rendelkeznek, nem elég ismertek, nehezen érik el a célcsoportokat.
Az ERSTE Alapítvány Társadalmi Integrációs Díja lehetőséget ad arra, hogy láthatóvá tegye
ezeket a szervezeteket, gyakorlatokat, és a tartós médiamegjelenés, támogatás segítségével
megismertesse a programokat, más megközelítési lehetőséget adva ezzel speciális
élethelyzeteknek, különösen kiszolgáltatott csoportoknak, akik megítélése többnyire előítéleteken,
sztereotípiákon alapul, nem tényeken." – mondta el Herczog Mária.
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Magyarországon idén második alkalommal hirdetik meg az ERSTE Alapítvány Társadalmi
Integrációs Díját. A tavalyi évben 20 magyarországi szervezet került a döntőbe, melyből 5 magyar
projektet díjazott a zsűri.
A 2011-ben díjazott projektek voltak: Bódvalenke Freskófalu - Magyar Református
Szeretetszolgálat Alapítvány; Integráció korlátok nélkül: Baráthegyi Majorság - Szimbiózis a
Harmonikus Együtt-létért Alapítvány, Retextil, ökológiai és humán recycling program - Retextil
Alapítvány;
Romaprogram nem csak romáknak - Társaság a Szabadságjogokért (TASZ); Eltitkolt évek Civil Művek Közművelődési Egyesület.
“A 16000 euró, amit megnyertünk, lehetővé tette, hogy tavaly megrendezzük a Sárkányünnepet,
és fizessük a szociális munkásunk bérét fél éven át. De ennél sokkal többet kaptunk: részt
vehettünk egy nagyon hasznos kommunikációs tréningen, egy még fontosabb és hasznosabb
találkozón más roma projektek vezetőivel, és szeptemberben azt is megtanulhatjuk, hogy miként
lehet pénzt szerezni a projekt továbbviteléhez. Az ERSTE Alapítvány nélkül biztosan nem jutottunk
volna el idáig.”- mondta Pásztor Eszter, a Bódvalenke Freskófalu projekt vezetője.
Az ERSTE Alapítvány 2013-as Társadalmi Integrációs Díjának nyerteseit 2013 júniusában,
Bécsben, a díjátadó ünnepségen hirdetik ki.
További információért látogasson el a honlapra: www.socialintegration.org
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