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Tisztelt Érdeklődő!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 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 években 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
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
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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IX. Egyéb felhívások
IX. 1. Európa a polgárokért
Pályázati felhívások: http://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert
Mi az Európa a polgárokért program célja?
Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió
történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali
folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.
Általános célok:
Segíteni a polgárokat az Európai Unió, a közös történelem és a sokszínűség jobb megértésében
Elősegíteni az európai polgárság fogalmának jobb megértését, valamint a polgári és demokratikus
részvétel feltételeit
Konkrét célok:
- megvalósításuk nemzetközi szinten, az európai dimenziót erősítve!
- a megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek fontosságának tudatosítása
hozzájárul a béke fenntartásához, az uniós polgárok jólétének erősítéséhez az eszmecserék, a
közös gondolkodás és a hálózatok fejlesztése révén
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós
szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az
interkulturális és önkéntes programokban való részvétel népszerűsítésével
FONTOS VÁLTOZÁSOK: Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a
világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, az újszerű
tevékenységekre és a disszeminációra. Továbbá fontos, hogy a projekteknek legyen úgynevezett
multiplikátor hatásuk, vagyis a közvetlenül részt vevőknél szélesebb kört érjenek el. Prioritást élvez az
alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonása.
Éves prioritások:
Az Európa a polgárokért program általános célkitűzéseivel összhangban az Európai Bizottság éves
prioritásokat is meghatároz.
A 2014-es évre vonatkozó prioritások http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
A pályázásra jogosultak köre
Alprogramoktól függően a következők vehetnek részt az Európa a polgárokért programban:
-

helyi / regionális hatóságok
városok / települések
testvérvárosi szövetségek
helyi önkormányzatok szövetségei / egyesületei
helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek
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- civil társadalmi szervezetek
- ifjúsági, oktatási és kutatási szervezetek
A program felépítése
1. alprogram: Európai emlékezet
Benyújtási határidő: március 1
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük a határidővel
megegyező év augusztus 1-je és a határidőt követő év január 31-e között
2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel
- Testvérváros-program
- Városok hálózatai
- Civil társadalmi projektek

Intézkedés

Benyújtási határidő
március 1.

Testvérváros-program
szeptember 1
március 1.
Városok hálózatai
szeptember 1.
Civil társadalmi projektek

március 1.

Támogathatósági időszak: a
tevékenységeknek kötelezően
meg kell kezdődniük
a határidővel megegyező év
július 1-je és a határidőt követő
év március 31-e között
a határidőt követő év január 1-je
és szeptember 30-a között
a határidővel megegyező év
július 1-je és december 31-e
között
a határidőt követő év január 1-je
és június 30-a között
a határidővel azonos év
augusztus 1-je és a határidőt
követő év január 31-e között

A programban részt vevő országok
Támogatható országok jelenleg: az Európai Unió 28 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus,
Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia)
Szerbia, Montenegró
Kérjük, olvassa el az Európa a polgárokért programról és a pályázás feltételeiről szóló
programismertetőt is.
Kapcsolat
Frank Nóra
nora.frank@tpf.hu
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IX. 2. PwC Civil Mentoring Program (ÚJ)
Pályázati felhívás: https://www.pwc.com/hu/hu/rolunk/cr/civil_mentoring.html
https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_3Rac8jUoearIlYV
A PwC Magyarország Pro bono csapata mentoring programot indít nonprofit szervezetek számára
2018 márciusában
Milyen elemekből áll a program?
- Öt modulból álló képzéssorozat ("ars poetica”, üzleti tervezés, szolgáltatás kialakítása,
projektmenedzsment és kommunikáció, prezentálás).
- Azon szervezetek, amelyek részt vesznek az összes modulon és sikeresen szerepelnek a záró
prezentáción, féléves mentorálásban részesülhetnek.
Mit kínál a program a jelentkezőknek?
- Egy olyan képzéssorozatot, amely segít a résztvevőknek, hogy kihasználják a bennük rejlő
képességeket.
- Tanulási lehetőséget tapasztalt szakértőktől - kollégáink az adott területek (pl.: üzleti tervezés,
kommunikáció, szolgáltatás kialakítása) gyakorló szakemberei.
- Egy olyan közösséget, ahol a tagok segítik egymást és támaszkodnak egymás erősségeire.
- A program végére egy olyan komplex és hatásos bemutatkozó anyagot magáról a szervezetről,
amely később is használható.
- 6 hónapos mentoring lehetőséget, amely alatt a PwC vezetői kísérik a szervezetek mindennapjait
és hasznos tanácsokkal segítenek a megfelelő irányok megtalálásában.
Hogyan lehet bekerülni?
Pályázat útján, melyet bármely nonprofit szervezet-egyesület, alapítvány, szociális szövetkezet stb. benyújthat 2018. február 20-ig a jelentkezési lap kitöltésével. Ezt követően a PwC Pro bono csapata
értékeli és kiválasztja a részt vevő szervezeteket.
Kérjük, hogy csak azok a szervezetek jelentkezzenek a térítésmentes képzésre, amelyek vállalják, hogy a
szervezetük képviselője minden alkalmon részt tud venni. A programba a hatékony, kiscsoportos
tanulás érdekében 15 szervezetet tervezünk kiválasztani.
A 2017-es program szervezeteit kérjük, hogy ne pályázzanak újra, lehetőséget biztosítva másoknak is.
Az, hogy melyik szervezetekkel folytatjuk a közös munkát a képzést követően minimum fél évig, a
május 18-ai záró prezentálás után derül ki.
Jelentkezési határidő: február 20.
Kontakt:
Simon Katalin
PR & CR menedzser
E-mail: katalin.simon@pwc.com
https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_3Rac8jUoearIlYV
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