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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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BELÜGYMINISZTÉRIUM
NYÍLT ISMÉTELT PÁLYÁZATOT HIRDET AZ EURÓPAI
VISSZATÉRÉSI ALAP 2012. ÉVI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN
(ÚJ)
1. Közzététel hivatkozási száma: BM/5135-1/2013.
2. Stratégiai célok:
II.) Stratégiailag jobb összpontosítás az uniós szabályokra olyan tevékenységek
végrehajtása által, melyek a Visszatérési Irányelv által előírt követelményekhez
kapcsolódnak
III.) A nemzeti képességek javítása a más tagállamokkal történő együttműködés révén
3. Prioritások:
Az Európai Visszatérési Alapból származó pénzeszközök az alábbi prioritásokra
használhatóak fel:
A. Stratégiai megközelítés kidolgozásának támogatása a tagállamok általi visszatérésigazgatáshoz
B. A tagállamok közötti együttműködés támogatása a visszatérések igazgatása terén
C. Különleges, innovatív nemzet(köz)i eszközök támogatása a visszatérés igazgatásának
terén
D. A visszatérések igazgatására vonatkozó közösségi szabványok és bevált gyakorlatok
támogatása.
4. A projektek időtartama:
A projektek maximális időtartama: 24 hónap.
A 2012. évi program vonatkozásában a megvalósítás lehetséges időtartama: 2013. július
01.-2014. június 30.
24 hónapos projekt vállalása esetén ún. többallokációs program megvalósítására kerülhet
sor, mely projekt megvalósítási ideje átnyúlik a 2013. évi éves program megvalósítási
idejére.
5. A projektek megvalósításának területi hatálya: 2008/458/EK bizottsági határozat XI.
melléklet I. 6. pontja.
6. A pályázat benyújtása
A pályázók önállóan, de mással társulva is nyújthatnak be pályázatot. Egy szervezet több
pályázatot is benyújthat, illetve többen partnerként vehetnek részt, azonban a pályázatok
között átfedés nem lehetséges.
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7. A pályázatok beérkezési határideje, módja és helye: 2013. május 17. 12.00 óra
Személyes kézbesítés esetén (lezárt borítékban/csomagban/dobozban):
Belügyminisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Postai küldemény esetén (lezárt borítékban/csomagban/dobozban):
Belügyminisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály
Tóth Judit főosztályvezető
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
A
határidő
után
beérkező
pályázatok
nem
kerülnek
átvételre.
8.

A

finanszírozás

módja:

elő-

vagy

utófinanszírozás.

9.
További
információ:
A
pályázatok
eredményének
várható
kihirdetése:
2013.
június
A pályázattal kapcsolatos további részletek a Pályázati Útmutatóban találhatók, amely a
jelen pályázati felhívás szövegével és a pályázati űrlapokkal együtt a Felelős Hatóság
honlapján (http://www.solidalapok.hu/?q=node/5238) olvasható és tölthető le.
További
felvilágosítás
az
alábbi
email
címen
kérhető:
eva@bm.gov.hu.
A
pályázattal
pályázati dokumentáció

kapcsolatos
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dokumentumok:

I. 2 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása
"Civil szervezetek részvétele a HIV/AIDS megelőzésében" címmel
1. A pályázat célja:
A magas HIV-fertőzési kockázatnak kitett közösségek tagjai között a kockázat
ismertetése, csökkentése, továbbá az ehhez szükséges magatartásformák kialakítása,
önkéntes szűrés, valamint tanácsadás lehetőségének biztosítása.
2. A pályázat célcsoportja:
Magas kockázatú társadalmi csoportok (férfiak, akik férfiakkal létesítenek szexuális
kapcsolatot (MSM), szexmunkások, intravénás kábítószer használók, nem biztonságos
szexuális kapcsolatot létesítők, szexuális úton terjedő betegségben (STD) szenvedők).
3. Ki jogosult pályázni:
Minden olyan civil szervezet, valamint egyházi fenntartású intézmény, amely belföldi
székhelyű, és amelynek létesítő okiratában, alapszabályában, vagy működési
szabályzatában legalább egy, a pályázati kiírásban szereplő szakmai célkitűzés deklarált
módon jelenik meg. A pályázó kizárólag az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2. §
6. pontja szerinti civil szervezet, valamint egyházi fenntartású intézmény (továbbiakban:
pályázó szervezet) lehet.
4. Támogatható tevékenységek:
A pályázó szervezetnek a pályázatában a pályázat céljának elérését szolgáló, az
alábbiakban felsorolt, a pályázat célcsoportja körében, illetve részére végzett
tevékenységek közül legalább kettőt kell vállalnia (a továbbiakban: szakmai program):
a) önkéntes szűrővizsgálatok biztosítása,
b) önkéntes tanácsadás nyújtása,
c) a megelőzést elősegítő programok szervezése,
d) HIV/AIDS terjedésével és megelőzésével kapcsolatos ismeretszint növelése,
e) a biztonságos szexuális magatartás kialakításának támogatása,
f) AIDS világnapi megemlékezés szervezése.
5. A beadható pályázatok száma:
Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
6. Általános pályázati feltételek
Jelen pályázati eljárás keretében kizárólag olyan pályázatok támogathatók, amelyek a
pályázati kiírásban megfogalmazott célok megvalósítását tűzik ki feladatul, és amelyeknek
a pályázat mellékleteként benyújtandó szakmai programjában szerepelnek a végrehajtás
monitorozásához szükséges indikátorok.
További feltételek:
1. Annak tudomásul vétele, hogy a jogosulatlan igénybevétel vagy felhasználás esetében
a támogatót megillető visszakövetelt összeg köztartozásnak minősül és adók módjára
behajtható.
2. A támogatásból beszerzett vagyon elidegenítési tilalma, melynek 1-5 év közötti
időtartama a támogatás összegének és rendeltetetésének függvénye, tehát egyedileg
kerül megállapításra.
3. A támogatás összegének elkülönített, analitikus nyilvántartása.
Nem pályázhat:
Aki a fentebb említett pályázati követelményeknek nem felel meg.
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A támogatás felhasználása:
A támogatást csak a programok megvalósítására lehet fordítani személyi, dologi,
felhalmozási kiadások formájában, azzal, hogy működési költségek finanszírozására
legfeljebb a pályázati keretösszeg 10%-a használható fel (pl. telefon, fűtés, világítás).
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
Kötelezően csatolandó dokumentumok:
1. Pályázati felhívás 1. (pályázati adatlap), 2. (költségterv az igényelt támogatás és a
támogató által előírt saját forrás felhasználására), 3. (pályázó nyilatkozata) számú
mellékletei.
2. Hatályos és érvényes alapító okirat.
3. Alapszabály, vagy működési szabályzat egyszerű másolata.
4. A képviselői jogosultságot igazoló 30 napnál nem régebbi, közjegyző által készített
aláírási címpéldány vagy annak közjegyzővel hitelesített másolata, vagy 30 napnál nem
régebbi, ügyvéd által készített aláírási minta.
5. A programban közreműködő szakemberek szakmai önéletrajza.
6. Amennyiben releváns, együttműködési megállapodások, nyilatkozatok.
7. A pályázó önálló jogalanyiságát igazoló okirat, amely a keletkezést tanúsító, illetőleg
konstituáló bejegyzési határozat, illetőleg a képviseleti jogosultságot igazoló, a regisztráló
hatóságnál (cégbíróság, megyei bíróság) bejegyzés alapjául szolgáló okirat (cégkivonat
vagy cégmásolat, bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat) eredeti vagy közjegyző
által hitelesített egyszerű másolata. Az okirat nem lehet 30 napnál régebbi.
8. A pályázó igazolja, hogy 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű köztartozása nincs.
Kötelezően csatolandó nyilatkozatok:
1. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat az Emberi
Erőforrások Minisztériuma nyilvántartsa, kezelje.
2. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a
támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és/vagy az általa megbízott szerv
vagy személy, továbbá az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
ellenőrizzék.
3. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás elnyerése esetén neve és az elnyert
támogatás összege, a felhasználás célja nyilvánosságra hozható, mely információk üzleti
titok címén nem tagadhatók meg.
4. Ha a pályázó a pályázati program 4. Támogatható tevékenységek a). pontjában foglalt
feladatot (is) kívánja végezni: nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendelkezik a
szűrővizsgálat céljából történő vérvételre, valamint az ahhoz kapcsolódó tanácsadás
végzésére jogosító működési engedéllyel, annak száma és jogosultja megjelölésével utóbbi az Országos Tisztifőorvosi Hivatal nyilvántartása alapján ellenőrzésre kerül - vagy
ilyen szolgáltatóval kötött megállapodással (utóbbi esetben kérjük csatolni a megállapodás
másolatát).
A pályázat formai követelményei:
A pályázóknak a pályázatukat magyar nyelven, 4 példányban (1 eredeti és 3, az eredetivel
mindenben megegyező másolat); példányonként jól elkülönítetten, kötve, fűzve vagy tűzve
az alábbi sorrendben összeállítva kell benyújtaniuk:
- ellenőrző lista,
- tartalomjegyzék,
- pályázati felhívás 1., 2., 3. számú melléklete,
- nyilatkozatok, egyéb kötelező mellékletek.
Kérjük, hogy a teljes pályázati anyagot 1 példányban CD-lemezen is szíveskedjenek
megküldeni!
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A pályázati felhívás mellékleteit számítógéppel, pontosan és hiánytalanul kell kitölteni. A
mellékleteket kérjük folytatólagosan számozni. A pályázók a pályázati anyagban megadott
ellenőrzőlista segítségével győződhetnek meg arról, hogy a pályázati felhívás mellékleteit
helyesen töltötték ki, és ahhoz minden szükséges dokumentumot csatoltak. A pályázat
akkor érvényes, ha a pályázó cégszerű aláírásával hitelesíti, illetve a pályázati anyag
minden oldalát kézjeggyel látja el. A hitelesítést (cégszerű aláírást) és a szignózást az
eredeti példány minden oldalán eredetiben kérjük.
7. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye és egyéb követelmények
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma
hivatalos lapjában (Egészségügyi Közlöny) történő megjelenésétől (2013. 04. 16)
számított 30. napot követő első munkanap 24.00 óráig kell postára adni.
A pályázati eljárásba való befogadás:
A beérkezett pályázatok elsőként formai követelmények szerint kerülnek vizsgálatra.
Tartalmi értékelés nélküli elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek a megjelölt
határidőn túl kerültek feladásra (postai dátumbélyegző alapján), vagy nem jogosult
nyújtotta be a pályázatot.
Azon pályázatok kerülnek tartalmi értékelésre, amelyek tekintetében az elutasítási okok
egyike sem áll fenn.
A megjelölt elutasítási okokon túl hiánypótlás lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag postai úton, mind a 4 pályázati példányt és az 1 db CD-t
borítékban, vagy csomagolásban, ajánlott vagy térítvényes küldeményként kell elküldeni
az alábbi címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Népegészségügyi Főosztály
1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
"Civil szervezetek részvétele a HIV/AIDS megelőzésében" pályázat
A borítékon/csomagon tüntesse fel a pályázó teljes nevét és címét, a pályázat címét,
valamint az alábbi mondatot: "Tilos felbontani a bontási ülés előtt!"
A nem postai úton (pl. személyesen, faxon vagy e-mail útján) beküldött pályázatok
érvénytelenek. A határidő vonatkozásában a postabélyegző dátuma az irányadó. A
pályázati határidő módosítására nincs mód.
A pályázati felhívás mellékletei letölthetőek az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma) honlapjáról.
Pályázati csomagot postai úton nem áll módunkban küldeni.
A támogatást nyert pályázati programok megvalósításának határideje: 2014. június
30.
8. Pályázható keret
A támogatásra fordítható keret összesen: 15 000 000 Ft.
Nyertes pályázónként maximálisan adható támogatási összeg: 4 000 000 Ft.
Az elnyerhető támogatás minimális összege: 1 000 000 Ft.
A támogatásra fordítható keret forrása: 2013. évi 20/22/02 "Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok" megnevezésű előirányzat.
9. A pályázattal elnyerhető támogatás felhasználására vonatkozó előírások
- A pályázattal elnyerhető támogatás egyszeri jellegű, vissza nem térítendő.
- A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
- A nyertes pályázókkal az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződést köt, a
támogatás felhasználását a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.
- A nyertes pályázó köteles a támogatás felhasználásáról írásban részletes szakmai és
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pénzügyi beszámolót küldeni.
- A megítélt támogatási összeg a támogatási szerződés megkötését követően, egy
összegben folyósításra kerül.
10. A pályázatok elbírálása
A pályázat elbírálásának szempontjai:
1. A szükségletek pontos megfogalmazása, a program megalapozottsága.
2. A program módszertana.
3. A pályázati program kidolgozottsága és megvalósíthatósága.
4. A költségvetés kidolgozottsága, költséghatékonyság.
5. Önkéntes, térítésmentes HIV-szűrések száma.
6. A pályázó szakmai tapasztalata és felkészültsége.
7. Nyomonkövetési szempontok kidolgozottsága, indikátorok.
8. Követés és hatásvizsgálat módjai, a program fenntarthatósága.
9. Szupervízió biztosítása a pályázati program megvalósítói részére.
10. Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülése.
A pályázatok értékelését bírálóbizottság végzi el az előírt formai követelmények, és az
elbírálási szempontok alapján. A bírálóbizottság a pályázati támogatás odaítéléséről vagy
elutasításáról és a támogatás mértékéről - az értékelés során kialakított rangsor alapján javaslatot tesz az emberi erőforrások minisztere részére, aki a pályázati támogatás
odaítéléséről dönt.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázati elbírálás során hozott döntések ellen
jogorvoslati lehetőség nincs.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatási szerződést köt a pályázóval, és a támogatás felhasználását, a
program megvalósulását a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi. A támogatási
szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás összegét a
szerződési feltételeknek megfelelően vissza kell fizetni.
Hatályát veszti a támogatásról szóló döntés, ha az értesítést követő 30 napon belül a
pályázónak felróható okból nem jön létre a támogatási szerződés.
11. A pályázat eredményének kihirdetése
A pályázat beadásának határidejét követő 60 munkanapon belül a döntésről a
pályázóknak írásbeli értesítést küldünk. A támogatásban részesített pályázók nevét az
Egészségügyi Közlöny közli, valamint a nyertes pályázók nevét tartalmazó lista felkerül az
Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapjára (http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma).
12. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad
Emberi Erőforrások Minisztériuma Népegészségügyi Főosztály (1051 Budapest, Arany
János u. 6-8.; telefon: +36-1-795-1112; e-mail: krisztina.bicsak@emmi.gov.hu)
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II.
Ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjainak
támogatása; ösztöndíj pályázatok
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III.
Zöldterület, zöldfelület fejlesztés,
környezetvédelem
III. 1 Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása
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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III. 2 Zöld Forrás program 2013 (ÚJ)

A Vidékfejlesztési Minisztérium közzétette a 2013. évi Zöld Forrás program pályázati
felhívását, a támogatás keretösszege 85 millió forint, a pályázatokat május 31-ig lehet benyújtani.
A pályázat célja
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és
egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok
támogathatók, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP III.)
célterületeihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.
A fentieknek megfelelően az alábbi NKP III. célok megvalósítására lehet pályázatot beadni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
Éghajlatváltozás
Környezet és egészség
Települési környezetminőség
A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
Fenntartható terület- és földhasználat
Vizeink védelme és fenntartható használata
Hulladékgazdálkodás
Környezetbiztonság

A támogatás formája és a finanszírozás módja
•
•
•

A támogatás intenzitása 100%.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás
A támogatás finanszírozási módja: egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett

Az igényelhető támogatás mértéke: A támogatási igény nem lehet kisebb 400.000 Ft-nál, továbbá
400.000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. május 31. 24:00 óra.
Letölthető dokumentumok
pályázati csomag
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
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Vidékfejlesztési
Minisztérium
Parlamenti
és
Társadalmi
Kapcsolatok
Főosztálya
1055
Budapest,
Kossuth
tér
11.
Tel: (1) 795-1568, (1) 795-3798, (1) 795-2530, vagy ugyanezek a számok (30)-as előhívóval, email: zoldforras@vm.gov.hu

13/25

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
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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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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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