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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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III.
Zöldterület, zöldfelület fejlesztés,
környezetvédelem
III. 1 Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása
(ÚJ)
http://www.nfu.hu/doc/4017
A fenti linken található a pályázati felhívás.

Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása
Kódszám

Célok

Keretösszeg
Támogatott pályázatok
várható száma

Pályázók köre

Támogatható
tevékenységek köre

Támogatás mértéke
Támogatás összege
Beadás

TÁMOP 5.5.4-13/1
Közösségfejlesztés a lakótelepen élők körében:
1.) A közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése,
partnerség építés
a közösségi tervezés6 módszerével.
2.) A lakótelepen élők információhoz, közösségi szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének
segítése a közösségi tervezés és közösségfejlesztés módszereivel,
Lakóközösségi
Információs és Szolgáltató Iroda (továbbiakban: LISZI) létrehozásával.
3.) A lakosság életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének elősegítése:
hiánypótló, a
lakóközösség számára fontos, életvitelt és aktív szabadidő eltöltést
elősegítő
közösségi programok és szolgáltatások megszervezése és
megvalósítása
4.) Közösségi együttműködést, társadalmi kohéziót elősegítő
ismeretterjesztés a
lakótelepen élők körében.
201 070 000 Ft
8-10 db
A. Civil kategória:
§ Egyéb egyesület (GFO 529)
§ Egyéb alapítvány (GFO 569)
B. Egyházi kategória:
§ Önálló egyházi intézmények (GFO 552)
§ Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555)
§ Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)
Projekt előkészítés, Munkatársak fejlesztése, képzése, Szolgáltató Iroda
(LISZI) létrehozása és működtetése, A közösségi együttműködést
támogató helyi összefogás erősítése,
partnerség építés a közösségi tervezés módszerével, A lakosság
életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének elősegítése, Közösségi
együttműködést elősegítő ismeretterjesztés, Projektmenedzsment és
adminisztráció biztosítása, Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása, Hirdetés, reklám, propaganda és disszeminációs
tevékenységek, Eszközbeszerzés, felújítás
100%
20.000.000-30.000.000
2013. február 12 - 2013.április 15-ig
2013. április 4-én jelent meg a kitöltőprogram
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IV.
Kultúra, művészet
IV. 1.
Használd a teret! Pályázat
A pályázók a PPCenter Üzleti Központ kiadó helyiségeinek használatát nyerhetik meg kulturális
projektek előkészítésre és megvalósításra pl. színház, tánc, cirkusz, próba vagy előadás, film vagy
videó klip forgatás, fotózás, divatbemutató, alkotóműhely, tanfolyam stb.
Pályázat fordulói:
1. Forduló: A projekteket a PPCenterÜzletiKözösség Facebook oldalán keresztül lehet
nevezni 2012. július 20. után. A pályamű beküldésénél a pályázók megjelölik, hogy hány
érdeklődő kell a projekt elindításához (minimum 40 érdeklődő). Ha a Facebook-os
„közvélemény kutatáson” össze tudnak gyűjteni annyi Like/Tetszik szavazatot a közösség
tagjaitól, ahány érdeklődő szükséges a projektjükhöz, akkor bejutnak a második fordulóba.
2. Forduló: A második fordulóban a pályázóknak részletes projekt tervet kell küldeniük a
facebook@ppcenter.hu címre. A tervek tanulmányozása után szakmai zsűri dönti el, hogy
melyik projekt kap támogatást. (Vagyis nem mindegyik a második fordulóba jutott pályázó
nyer támogatást.)
Támogatás: A támogatott projektekhez a PP Center Ingatlan Kft. maximum egy hónapra 100%-os
vagy maximum három hónapra 50%-os támogatással biztosítja a megvalósuláshoz szükséges
helyiséget.

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

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

Beadás: 2012. július 20-tól folyamatos
A PPCenterFacebookoldalán a „Használdateret! – Pályázat” menüpontban a PályaműBeküldése
gomb megnyomásával pályázzon a projekttel, és toborozzon érdeklődőket! Küldje el e-mailben a
részletes projekttervet a facebook@ppcenter.hu címre!
Elbírálás: 2012. augusztus 10-től folyamatos
A PP Center Ingatlan Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást megváltoztassa, vagy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A szakmai zsűri döntéseit nem köteles megindokolni a
pályázóknak.
Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:
E-mail: facebook@ppcenter.hu,
Tel.: +36 30 620 69 65
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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.).
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VI.2 VÍVÓTÁBOR (ÚJ)
Nagy Tímea kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok párbajtőrvívó vezetésével
(csoportos pályázat)
Pályázók köre: Sportegyesületek
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább
12 éves, de 2013. augusztus 31-ig 17. életévét be nem töltött gyermek illetve a
pályázatban megnevezett csoportot kísérő edző(k).
A tábor helyszíne és ideje: Balatonberény, 2013. június 24-29. (6 nap, 5 éjszaka)
Résztvevők maximális létszáma: 150 fő
Általános pályázati feltételek:
- Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
- A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret
kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig áll fenn;
- A pályázó sportegyesületek 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
- Jelen pályázat keretében egy adatlapon 10 gyermekre nyújtható be pályázat;
- A pályázó kizárólag szakági sportegyesületi tag lehet;
- A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban
Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető
formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni
a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg/png formátumban, dokumentumonként
legfeljebb 1 MB méretben;
- Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) nevében csak egy tematikus táborra nyújtható
be pályázat és ugyanazon kedvezményezett csak egy tematikus pályázat keretében juthat
az Alapítvány által biztosított támogatáshoz;
- Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani.
Amennyiben a csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű sportoló gyermek kerül
regisztrálásra, úgy a csoportot 2 felnőtt edző kísérheti;
- A pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport
kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori
programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor
vezetésével;
- A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző - eltérő időpontban - több csoporttal is
pályázhat;
- A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben
található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb
2013. május 20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan
elutasításra kerülnek;
- A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
- A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező
mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
- Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
- A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A
pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok
automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. május
24. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített email címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. május 24.
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napjáig;
- A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás
megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
- A pályázati támogatásban részesülő gyermekek TAJ- kártyájukat, valamint az egészségi
állapotukról szóló, szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot - amely a táborozás
megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinniük a
táborozásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz
5 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány
által nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő balatonberényi Erzsébet
Táborban lehet igénybe venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a kedvezményezett
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér
összegét.1
2013. 01. 01-től 98 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított
nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (megkapott) munkabér, nyugdíj,
rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes
családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező - vagy jövedelemnyilatkozatot
tenni nem kívánó - kedvezményezett esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft,
azaz tízezer forint.
Az Erzsébet Tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a
táboroztatást követően 10 000 Ft, azaz tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt biztosít.
A tábor önrésze kísérőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően
legkésőbb 2013. június 10. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati
azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára: OTP
Bank 11794008-20541073
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi
igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázó egyesület vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról
nyilatkoznia:
- a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
- a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy
kedvezményezett jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat,
melyet reklámcélokra felhasználhat.
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VII.
Táborozási, kirándulási lehetőségek
VII.1.
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
13/34

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
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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek
rendezvényeinek (kiemelten tábor) támogatása (ÚJ)
A pályázat kódja: IFJ-GY-13-B
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról,
valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális
Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot
hirdet gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek
támogatására.
1. A pályázati program célkitűzései:
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével - kizárólag Magyarország
területén megvalósuló - értékközpontú és értékteremtő rendezvények 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 megvalósítása a Pályázók köre és tevékenysége szerint:
Gyermekeket és fiatalokat célzó programok, ifjúsági táborok, nyári, illetve téli
táborok támogatása.
A pályázat nem támogatja az oktatási intézmények, vagy diákönkormányzatok, hallgatói
önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket
(diáknap, szalagavató, gólyatábor stb.).
A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg,
ahol az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat
célkitűzéseinek megvalósítását.
Jelen pályázati kiírások keretében sporttáborok, edzőtáborok és - rendezvények,
valamint képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 107 000 000 Ft, azaz
Százhétmillió forint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/15/03/04 címrendi
besorolású "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása" megnevezésű fejezeti
kezelésű előirányzat (ÁHT:031831) terhére.
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
Maximum 500 000 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%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó
részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
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A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás
rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az önerő
igazolására magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.
5. A támogatás folyósítása:
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 30 napon belül 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, 2013. május 1. és 2014. február 28. 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-13-B-...)
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 szervezetek
nyújthatnak be pályázatot:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil
szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz
kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
- egyházak
- egyház önálló szervezete, amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik
- egyházak, egyházi szervezetek,
- egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő
intézmények,
- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
- önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
- Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartója által fenntartott intézmények.
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
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okiratukban.
Ezzel együtt a pályázat benyújtásához kötelezően:
- 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.)
10. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot
tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott
támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve
még nem számolt el
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély
nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a
támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő
képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a
továbbiakban: köztartozás) van,
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból
való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították,
vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük
szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének,
i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban 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) jogszabály által vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként egyébként
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a
megtett nyilatkozatát visszavonja.
10.1 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.
11. A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által
működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren 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
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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.
12. A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2013. április 29. 23:59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben
véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati
Útmutató 6. pontja tartalmazza.
13. Pályázatkezelő:
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu
14. 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.
15. 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.
16. A Pályázók döntést követő kiértesítése:
A sportért és ifjúságért 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: 2013. július 01.
17. 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 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából,
vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja
tartalmazza.
18. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt
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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
hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.
19. 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 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló
EMMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek!
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati
célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma
miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított
feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati 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.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati útmutató
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VII. 4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil
szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-13-A (ÚJ)
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról,
valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III.22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági
Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet
határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági
szakemberek rendezvényeinek támogatására.
1. A pályázati program célkitűzései:
Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével kizárólag Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló - rendezvények
támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek,
szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és
ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a
szabadidő hasznos eltöltését.
A pályázati program keretében választható programtípusok:
- ifjúsági programok, programsorozatok (szakmai műhelyek, találkozók,
tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése stb.)
A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg,
ahol az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat
célkitűzéseinek megvalósítását.
Jelen pályázati kiírás keretében edzőtáborok és képzési programok megvalósítására nincs
lehetőség.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 Ft, azaz
Húszmillió forint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/15/03/04 címrendi
besorolású "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása" megnevezésű fejezeti
kezelésű előirányzat (ÁHT: 031831) terhére.
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton maximum 700.000 Ft, azaz Hétszázezer forint 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%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó
részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, a saját forrás
rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az önerő
igazolására egyéb magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.
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5. A támogatás folyósítása:
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, 2013. május 1. és 2014. február 28. 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-13-A-...)
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:
Jelen pályázati kiírás keretében azon önálló jogi személyiséggel rendelkező határon
túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival)
foglalkozó közösségek vagy szervezetek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek
Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó szervezettel (társadalmi
szervezetek, alapítványok, kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek,
szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények,
önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások és
fenntartásukban működő intézmények, non-profit korlátolt felelősségű társaságok), és
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.
- Ezzel együtt a pályázat benyújtásához kötelezően: 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.)
10. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot
tett,
b) az előző években más magyarországi szervezettől, intézménytől azonos célra
biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben
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foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) korábban megítélt magyarországi támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen
kintlévőségük van velük szemben,
d) nem rendelkezik befogadó nyilatkozattal, vagy a befogadó magyarországi szervezet
nem felel meg az útmutatóban foglalt feltételeknek,
e) jogszabály által vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként egyébként
meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat nem nyújtja be, vagy a megtett
nyilatkozatát visszavonja.
10.1. 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.
11. 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 a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon minden
Pályázónak 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.
12. A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2013. április 29. 23:59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben
véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati
útmutató 6. pontja tartalmazza.
13. Pályázatkezelő:
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu
14. 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.
15. 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
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döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó
feltételeket.
16. A Pályázók döntést követő kiértesítése:
A sportért és ifjúságért 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: 2013. július 01.
17. 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.
18. 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
hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.
19. 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 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
szóló, EMMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek!
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati
célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma
miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított
feltételeket határozzon meg, egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati 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.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató
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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
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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.4 Vidanet CivilekNet Program (ÚJ)

Pályázati felhívás
A Vidanet Kábeltelevíziós Zrt. pályázatot hirdet civil szervezetek számára 12 hónapos ingyenes
internet-hozzáférés biztosítására. A legmagasabb szintű szolgáltatással szeretnénk a nyertes
szervezetek hatékony munkájához hozzájárulni. A támogatás tartalmazza egy vételi hely díjmentes
kiépítését, valamint egy belépési díj és havidíjmentes 10/1Mbit sávszélességű csomag biztosítását
12 hónapos időtartamra.
1. Célkitűzések és leírás
A Vidanet Zrt. célja, hogy azokban a régiókban, ahol tevékenykedik, ne csak szolgáltatásaival
járuljon hozzá a térség jólétéhez, de ezen felül segítse a civil szféra fejlesztését, a társadalmi
problémák megoldását, a versenyképesség társadalmi feltételeinek javítását, a kulturális- és
sportélet fellendülését, környezetünk, életünk egészségesebbé tételét.
CivilekNet Programunk keretében a már jól működő civil szervezetek támogatásán keresztül
segítjük ezeket a folyamatokat.
Célunk, hogy a minőségi munkát végző civil szervezetek ingyenesen, gyorsan, biztonságosan
kommunikálhassanak az interneten, így hatékonyabban végezhessék munkájukat.
A támogatási ciklus a 2013. június-2014. június közötti időszakra vonatkozik.
A támogatás megújítható.
2. Támogathatóság
- A Vidanet CivilekNet Program valamennyi, a Vidanet által lefedett területen (a szolgáltatási
területekről a http://www.vidanet.hu/-n tudnak tájékozódni) működő civil szervezet (2011. évi
CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület) számára elérhető.
- 2011. 03. 01. előtt jogerősen bejegyzésre került, és a 2011. évi közhasznúsági jelentését
nyilvánosságra hozta.
- Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, gazdasági társaság, köztestület nem
pályázhat.
- Az elmúlt két évben társadalmi, oktatási, kulturális, egészségügyi, sport vagy környezetvédelmi
témában konkrét megvalósított programjuk, programjaik voltak, amelyeket a pályázati
formanyomtatványon bemutatnak.
Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; vagy
- a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll; vagy
- a pályázati felhívásban vagy a pályázati formanyomtatványon vagy a támogatási szerződés
megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem
nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
Nem támogatható az a szervezet, aki
- üzleti vagy kereskedelmi célú tevékenységet végez; vagy
- nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen,
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó, vagy
közízlést sértő kommunikációs tevékenységet végez; vagy
- politikai tartalmú tevékenységet végez.
3. A pályázatok benyújtásának határideje 2013. április 14., éjfél
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4. További információk
A pályázatok elbírálását külsős szakértőkből és munkatársainkból összeállított pályázati bizottság
végzi.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati eredmények 2013. május 6-tól megtekinthetők: http://www.vidanet.hu/tarsadalmifelelossegvallalas/
A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.
Támogatási szerződés megkötése és szolgáltatás megkezdése: 2013. május-június
A nyertes pályázókkal való szerződéskötés esetén a további igényelt dokumentumok: cégbírósági
bejegyzés, kommunikációs hozzájárulási nyilatkozat, működés fenntartási nyilatkozat a támogatási
időszakra (ezek postai beküldése után kezdődik meg a nyertes pályázóval való szerződéskötés).
A pályázati felhívás, valamint a pályázati formanyomtatvány a következő címen érhetők el:
http://www.vidanet.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/
A pályázóknak a kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kért mellékletet a
civileknet@vidanet.hu e-mail címre kell elküldeniük, legkésőbb 2013. április 14-én éjfélig.
A pályázatoknak a Vidanet CivilekNet programjára vonatkozó felhívás és a formanyomtatványban
szereplő valamennyi feltételnek (formai és tartalmi egyaránt) meg kell felelniük, és kizárólag az
előírt formanyomtatványon nyújthatók be.
E-mail: civileknet@vidanet.hu
Honlap: http://www.vidanet.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
formanyomtatvány
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VIII.5 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Ökumenikus Segélyszervezet
TANDEM Fejlesztési Alap (ÚJ)
pályázati programjához
második kiírás - 2013
"A" komponens
A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid
közreműködésével valósul meg.
1. A PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE
Az Ökumenikus Segélyszervezet (továbbiakban: Támogató) "TANDEM Fejlesztési Alap"
néven 2012-ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több
pályázati körben, vissza nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió
forinttal támogatja a magyarországi szociális szektort. Jelen (második) kiírásban körülbelül
20 pályázat támogatására lesz mód.
2. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA
A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi
reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő
hiányosságainak pótlása.
A támogatás konkrét célkitűzése segíteni a rászoruló gyermekeken és családokon a
hátrányos helyzetű gyermekekkel és családokkal foglalkozó helyi szereplők
megerősítésén keresztül.
3. PÁLYÁZÓK KÖRE
3.1 Családok átmeneti otthonaiban történő megvalósítás esetén
- Olyan civil és egyházi szervezetek, amelyek családok átmeneti otthonát működtetnek, és
ott lakó vagy onnan kikerült családok számára kívánnak szolgáltatásokat nyújtani.
- Olyan civil és egyházi szervezetek, amelyek a pályázatban foglalt tevékenységeket
családok átmeneti otthonaiban lakó vagy onnan kikerült családok számára kívánják
biztosítani.
3.2 Egyéb gyermekfejlesztési program megvalósítása esetén
3.2.1 Olyan egyházak, amelyeknél a gyülekezeti tevékenységhez szorosan kapcsolódnak
olyan típusú roma programok, melyek a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését és a
családok erősítését szolgálják.
3.2.2 Olyan egyesületek és alapítványok, amelyek legalább kétéves tapasztalattal
rendelkeznek hátrányos helyzetű családok komplex segítésében, gyermekek
fejlesztésében.
4. A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE
A 3.1 pontban lévő tevékenység esetén: olyan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik,
akik családok átmeneti otthonában laknak, illetve onnan kerülnek, kerültek ki.
3.2 pontban lévő tevékenységek esetén: olyan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik,
akik már részt vettek a pályázó szervezet által megvalósított programokban, és a
gyermekjóléti szolgálat klienskörébe tartoznak.
5. A PÁLYÁZAT TARTALMA
"A" komponens: Családok számára szervezett komplex szolgáltatások
A/1. Gyermekek, fiatalok számára nyújtott szolgáltatások
A/1.a Gyermekek részképességeinek, szociális készségeinek fejlesztése
A/1.b Pályaorientációs foglalkozások fiatalok számára
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A/1.c Kortárssegítő csoportok működtetése
A/2. Szülők számára nyújtott szolgáltatások
Munkanélküliek számára szervezett munkaerőpiaci és/vagy pályaorientációs képzések
6. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDEJE
A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 6, maximum 12 hónap áll a
rendelkezésére.
7. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 2 millió forint,
maximum 4 millió forint.
8. HATÁRIDŐ 2013. 04. 22.
9. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ
A pályázati kiírás részletei és dokumentumai a
http://www.segelyszervezet.hu/palyazat oldalon megtalálhatók.
9.1 További felvilágosítás, elérhetőségek
A lenti elérhetőségeken munkaidőben (9-17 óráig) a Támogató információt nyújt a
pályázati lehetőséggel kapcsolatban. Kérjük, hogy mielőtt telefonálnának, figyelmesen
olvassák el a pályázati útmutatót és mellékleteit.
Csóli Virág
pályázati koordinátor
Telefon: +36 30 860 9051
E-mail: palyazat@segelyszervezet.hu
Levelezési cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.
9.2
Információs
nap
2013. április 4-én 10 órától a Támogató információs napot tart az érdeklődőknek. Itt
bemutatásra kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére.
Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 1117 Budapest, Magyar
tudósok
krt.
3.
Kérjük, amennyiben szeretne részt venni az eseményen, jelentkezzen be a fent
megadott
elérhetőségek
valamelyikén.
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VIII. 6 PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA (ÚJ)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás
Bizottsága Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (II. 22.) rendelete 7.§ (1) bekezdésében
nyert felhatalmazás alapján pályázatot hirdet XVII. kerületi civil szervezetek támogatására.
A rendelkezésre álló összeg: 3.000.000.- Ft.
A pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak a XVII. kerületben és alapvetően XVII. kerületi
polgárok
részvételével
működő,
a
Fővárosi
Törvényszék
által
–
legkésőbb
2012. április 30. napján – nyilvántartásba vett civil szervezetek. A pályázat célja a civil szervezetek
működésének támogatása, a működéssel együtt járó valamint a működési feltételek javítását szolgáló és
a szervezet tevékenységi körével összefüggő költségek részbeni fedezése, továbbá a civil szervezetek
rendezvényeinek, programjainak, kiadványai megjelentetésének támogatása.
A pályázatban fel kell tüntetni a civil szervezet tagjainak létszámát, tevékenységi körét, a szervezet
nyilvántartásba vételének időpontját, törzsszámát valamint a kért támogatás összegét.
A pályázathoz mellékelni kell a közösség eddigi tevékenységének ismertetését, a szervezet
nyilvántartásba vételéről szóló végzés másolatát valamint a szervezet képviseletére jogosult személy
bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés másolatát.
A pályázatra egy pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.
A tevékenység megvalósulása során illetve a megjelentetett kiadványon fel kell tüntetni, hogy az
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás Bizottságának
támogatásával valósult meg, illetve jelent meg.
A támogatások folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően kizárólag a nyertes pályázó
bankszámlájára történik, a támogatási összeget készpénzben nem lehet felvenni.
Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelő, a pontos adatokat nem tartalmazó vagy hiányosan
kitöltött, határidő után benyújtott pályázat. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a 2012. évben támogatásban részesült, és annak
felhasználásáról határidőben nem számolt el.
A pályázatokat a Rákosmenti Erőforrás Bizottság bírálja el 2013. június 30. napjáig.
Pályázni a Rákosmenti Erőforrás Bizottság által kibocsátott űrlapon lehet, mely személyesen
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál (1173 Budapest, Pesti út 163.)
valamint letölthető a www.rakosmente.hu honlap Hirdetmények – Oktatási és Művelődési Csoport
hirdetményei webhelyről.
A pályázatot valamint a hozzá tartozó szöveges indoklásra szolgáló űrlapot 1 példányban a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál kell benyújtani 2013. április 30-án 1200
óráig zárt borítékban vagy postai úton legkésőbb 2013. április 30-i postabélyegzővel ellátott
borítékban.
Levélcím: Polgármesteri Hivatal, Oktatási és Művelődési Csoport
1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon minden esetben fel kell tüntetni: „Pályázat civil szervezetek támogatására”.
A pályázat nyerteseit a Rákosmenti Erőforrás Bizottság levélben értesíti. A pályázatok elszámolási
határideje: 2014. március 31. Az elszámolás határidejét egy alkalommal, legkésőbb 2014. február 15-ig
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beérkező kérelemre a Rákosmenti Erőforrás Bizottság egy hónappal meghosszabbíthatja. Az a pályázó,
amelyik határidőre nem számol el, a 2014. évben nem nyújthat be a Rákosmenti Erőforrás Bizottsághoz
pályázatot.
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VIII. 7 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Gyermek- és ifjúsági táboroztatás
támogatása”(ÚJ)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás
Bizottsága pályázatot hirdet
„Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása”
címmel.
A pályázat célja: 5 - 18 éves gyermekek valamint önálló keresettel nem rendelkező 18 - 25 éves fiatalok
nyári táboroztatásának támogatása hazánkban.
Pályázni olyan saját erőből szervezett – legalább 6 napos (5 éj) – tábor programjával lehet, melynek
megvalósítása a résztvevők aktív cselekvő tevékenységére épít, növeli a résztvevők ismereteit, fejleszti
gyakorlati érzéküket és a közösségben végzett munka iránti készségüket.
A támogatás, szállás, utazás és a programok költségeinek csökkentésére valamint étkeztetésre továbbá a
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek által befizetett önrész csökkentésére fordítható. Az elbírálás
fő szempontja a táborok programjának tartalmassága.
A pályázaton nem támogathatók a napköziotthonos táborok, a külföldre szervezett táborok,
cserekapcsolatok, osztály- és tanulmányi kirándulások.
A pályázaton résztvevők köre:
-

XVII. kerületi nevelési-oktatási intézmények;
a kerületben működő más intézmények, társadalmi és egyházi szervezetek (csak a kerületben lakó
gyermekek, fiatalok táboroztatása tekintetében).

A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött „Pályázati űrlap”-on lehet benyújtani, melyet a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csopotján (1173 Budapest, Pesti út 163.) lehet beszerezni,
valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.rakosmente.hu). A szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekek esetén csatolni kell a szülő (törvényes képviselő) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
a család szociális helyzetének Önkormányzat felé történő közléséhez hozzájárul.
A hiányzó adatok pótlására utólag nincs lehetőség!
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben a pályázó szervezet
nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatás összegét a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek után
befizetendő önrész csökkentésére fordítja.
Jelen pályázat keretében hátrányos helyzetűnek kell tekinteni azt a gyermeket, akire nézve rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, és a pályázathoz az erről szóló határozat fénymásolatát
csatolták.
A pályázatokat a Rákosmenti Erőforrás Bizottság bírálja el. A nyerteseket a bizottság levélben értesíti.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amelyik a 2012. évben a Rákosmenti Erőforrás Bizottság
által ugyanezen tárgyban kiírt pályázat keretében nyert támogatással a megadott határidőben nem
számolt el.
33/34

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Művelődési Csoportjának
ügyintézője, Lendér Erika ad felvilágosítást a 253-3375-ös telefonszámon vagy személyesen a 1173
Budapest, Pesti út 165. szám alatt.
A pályázatokat „Gyermek- és ifjúsági táboroztatási pályázat” megjelöléssel postai úton legkésőbb
2013. április 30-ai postai bélyegzővel ellátva a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Képviselő-testületi
Csoportjára (1173 Budapest, Pesti út 165.) vagy személyesen legkésőbb 2013. április 30-án 12 óráig a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjára (1173 Budapest, Pesti út 163.) kell eljuttatni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 15.
Az összeg felhasználásáról 2013. október 30-ig a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján kell
elszámolni. Az a pályázó, amelyik az elszámolást nem a megadott határidőben és módon nyújtja be, a
2014. évben nem részesülhet pályázati támogatásban, és a 2013-ban felvett pályázati támogatást köteles
egy összegben visszafizetni.
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