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A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

A továbbképzés célja: a közművelődési intézményekben, az 

önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó 

szakemberek képessé váljanak közvetítő és fejlesztő szerep 

betöltésére az egészségnevelés területén; járuljanak hozzá az 

egészséges életmód kialakításának megalapozásához, az 

egészségfejlesztéshez, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakításához és feltételeinek megteremtéséhez, korrekciójához a 

családokban és a társadalmi intézményekben, civil 

szervezetekben, a közművelődés eszközrendszerének 

segítségével.

A továbbképzésen való részvétellel elsajátítják az egészséges 

életmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerű 

szemléletét, megszerezik az egészséges emberi magatartás 

kialakításához, formálásához szükséges kommunikációs és 

szociális készségeket. 

Célzott szakembercsoportjai: települések közművelődésben 

dolgozó szakemberei, közművelődési intézmények szakmai 

munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó 

munkatársai, közgyűjteményi intézmények szakmai 

munkaköröket betöltő munkatársai, civil szervezetek 

munkatársai, önkéntesei, egyetemi és főiskolai hallgatók.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: középfokú 

iskolai végzettség és közművelődési, közgyűjteményi vagy civil 

területen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat.

A továbbképzés szakmai és vizsgakövetelményei: ismerje az 

egészséges életmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerű 

szemléletét, váljon képessé a közvetítő és fejlesztő szerep 

betöltésére az egészségnevelés témakörben.

A képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati anyag 

felhasználásával készítsen egy írásbeli záró dolgozatot 

munkatapasztalatából vett példákkal. 

A záró dolgozat lehetséges témái a tematikai egységek témakörei: 

kommunikáció – kultúra – életmód; helyi sajátosságok; 

közművelődés – közösség-egészség; tapasztalatok a 

közművelődési szakember szemével; testi – lelki harmónia – 

mentálhigiéné; konfliktuskezelés és technikái.

A továbbképzés részvételi díja: 68 375 Ft

A továbbképzést bentlakásos formában, hétvégére tervezzük. 

A továbbképzés a szükséges számú jelentkezés esetén indítjuk el.

A továbbképzés helyszíne: BKMÖ Közművelődési Intézete

6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

Jelentkezési határidő: 2011. október 14.

Nyilvántartási szám: 00646-2009

Programindítás határozat száma: Közm./I/27/2011. (VIII.17.)

A továbbképzésekkel kapcsolatban információt nyújt:

Dr. Tóthné Bodor Anita 

tel./fax: 0676/481-320, mobil: 0630/5870644, e-mail: 

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz 

Intézetünkben

A BKMÖ Közművelődési Szakmai Tanácsdó és Szolgáltató Intézete 2011. 

november 17-én, csütörtökön rendezi meg az Egészségfejlesztés és 

közművelődés konferenciasorozat, A mozgás szerepe az egészség védelmében 

című konferenciáját Kecskeméten, a Közművelődési Intézetben (Kecskemét, 

Katona József tér 8.)

A konferencia programja

8.40-től regisztráció

9. 00 Megnyitó- Dr. Hanusz Klára gyermekorvos, az EgészségPorta Egyesület 

elnöke

9.05: A mozgás szerepének változása a családok életében

előadó: Imre Károly, a Közművelődési Intézet igazgatója

9.30: Gerincdeformitások megelőzése és kezelése gyógytornával

előadó: Bártfai Anita, gyógytornász

10.00:  A shiatsu (japán masszázs) és a do-in (önmasszázs) szerepe az 

egészségmegőrzésben 

előadó: Kricskovits Marica, shiatsu terapeuta

10.30:  Mozgásprogramok, mozgásformák az egészség megőrzésben

előadó: Dr. Hanusz Klára, gyermekorvos, az Egészségporta Egyesület elnöke

11.00:  Kávészünet.  Egészséges finomságok kóstolója.

11.30: Zenés-játékos műveltető mozgásformák a prevenció jegyében

előadó: Dr. Gliedné Farkas Katalin, főiskolai adjunktus

A konferencia levezető elnöke Dr. Hanusz Klára, az EgészségPorta Egyesület 

elnöke

A konferencia résztvevői ingyenesen vehetik igénybe a következő szűréseket, 

kezeléseket, tornaalkalmakat:

9.00-15.00: Koleszterinszint, vércukorszint, vérnyomás  és testzsírszázalék 

mérés

végzi: Dr. Erdélyi Zsuzsanna, orvos

9.00-15.00: Biorezonanciás állapotfelmérés

végzi: Müller Zoltánné, természetgyógyász 

9.00-15.00: Talpmasszázs

végzi: Probstner Virág, okleveles gyógymasszőr

11.00-15.00: Siatsu testkezelés

végzi: Kricskovits Marica, siatsu terapeuta 

12.00-12.30: Nyiroktorna

vezeti: Bús Veronika, reiki mester 

12.30-13.15: Lábtorna

vezeti: Masek Anita, óvodapedagógus, tanító

13.15-13.45: Nyak-váll torna

vezeti: Bukorné Kordé Katalin gyógytornász

13.45-14.15: Gerinctorna

vezeti:  Bukorné Kordé Katalin gyógytornász

A kezelésekre, felmérésekre időpont a regisztrációkor kérhető. 

Kérünk mindenkit, hogy a konferenciára kényelmes ruhában érkezzen, mert az 

előadásoknak is lesz gyakorlati része, vagy váltóruhát hozzon magával.

A rendezvényről információ kérhető Kullai Anikótól az 

 e-mail címen vagy a 

30-7566389-es telefonszámon.

Kérjük, részvételi szándékukat is ezeken az elérhetőségeken jelezzék 2011. 

november 14-ig.
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Pályázatajánló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Társadalmi Megújulás Operatív Program

"Építő közösségek" 3. ütem - A) közművelődési

intézmények a kreatív iparral kapcsolatos

alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási

formák szolgálatában c.

pályázati felhívásához

Kódszám:

TÁMOP-3.2.3/A-11/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

Alapvető cél

Alapvető cél és háttér információ

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus 

bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő 

programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön 

létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós 

megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a 

munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal 

járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a 

gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági 

szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a 

gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza azokat 

a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása 

várható. Ezek:

1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar

2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés

3. Otthonteremtés - Lakásprogram

4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés

5. Tudomány - Innováció - Növekedés

6. Foglalkoztatás

7. Közlekedés - Tranzitgazdaság

A pályázati konstrukció - szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv 

általános céljaihoz - a Tudomány - Innováció - Növekedés kitörési 

ponthoz kapcsolódva, a kreatív iparral termékeinek összefüggő 

befogadását és előállítását elősegítő kompetenciák, hozzáállások 

(attitűdök), tudások elsajátítására kínál lehetőséget a gyermek- és 

ifjúsági korosztály számára, az iskolarendszerű, formális oktatáshoz 

kapcsolódó, valamint az egész életen át tartó tanulás új tanulási 

formáit támogató nem formális és informális tanulási alkalmak 

keretében.

A konstrukció átfogó célja a kreatív iparhoz kapcsolódó elméleti 

ismeretek és gyakorlati tevékenységek körének bővítése, a 

támogatások felhasználása során a személyes aktivitás által 

létrejövő hozzáadott érték maximalizálása, a TÁMOP-3.2.3 korábbi 

kiírásainak tapasztalatait is felhasználva, ám ezekhez képest új 

fejlesztési irányt kijelölve. Az Európai Unióhoz hasonlóan, 

Magyarország versenyképességi esélyeit többek között a magas 

hozzáadott értékű, lokális értéktartalmat hordozó márkák, 

emblémák felépítésével lehet tartósan növelni. Ehhez 

nélkülözhetetlen a kreatív ipar hatékony működtetése, társadalmi 

beágyazódásának, gazdaságfejlesztő hatásának elősegítése.

Különös jelentősége van annak, hogy azokon a településeken, ahol a 

formális képző intézmények nem, vagy csak rossz hatásfokkal 

működnek, a közművelődési intézmények, a közérdekű muzeális 

gyűjtemények és a kiállítóhelyek (tájházak, irodalmi emlékházak) 

jelentik a reális alternatívát a hátrányos helyzetű csoportok 

bekapcsolására az egész életen át tartó tanulás folyamatába, ezzel a 

kreatív iparral összefüggő ismeretek, tudások, képességek 

megszerzésének a gyakorlatába.

A konstrukció további célja, hogy az iskolarendszeren belül 

megszerzett képességeket, kreativitást továbbfejlesztő közösségi 

szolgáltatások az országban arányosan és minél teljesebb körben 

legyenek elérhetők. Ezt elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek 

és települések előnyben részesítése szolgálja. A beavatkozás 

hozzájárul a térségek és települések népesség-megtartó erejének, 

helyi életminőséget javító képességének növekedéséhez is. A helyi 

hagyomány kreatív felhasználása, az ehhez szükséges ismeretek és 

kompetenciák birtoklása hosszabb távon hozzájárul a térség 

gazdasági növekedéséhez, a foglalkoztatás javításához egyaránt. A 

helyi hagyományalkotó értelmezése szerencsésen bővíti a kreatív 

ipar európai vertikumát, valódi növekedést és munkahelyteremtést 

szolgáló lehetőség, igazi hungarikum.

A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele a 

kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható 

működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására, a környezeti 

nevelés elősegítésére a gyermek és ifjúsági korosztály számára. A 

fejlesztések hatásaként a régiók, kistérségek és települések, illetve a 

hozzájuk kapcsolódó közművelődési programok és kreatív szektor 

szerves együttműködéséből jönnek létre az új típusú innovációk - 

melyek megfelelő megalapozással, együttműködéssel és a 

szükséges kompetenciák birtokában hosszabb távon 

hozzájárulhatnak a térség gazdasági növekedéséhez, a 

foglalkoztatás javításához.

Elsősorban a területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség 

számára a közművelődési intézmények olyan kompetencia- és 

képességfejlesztő, akár egyénre szabott programok nyújtására 

lesznek képesek, amelyeket ezek a csoportok máshol nem érhetnek 

el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható. A 

programok révén a résztvevők megismerkednek a kreatív iparban 

rejlő lehetőségekkel, az ezek birtoklásához szükséges tudások, 

kompetenciáik elsajátításával egyúttal a munkaerő-piaci 

alkalmazkodóképességük javulása is várható.

Rendelkezésre álló forrás

A TÁMOP-3.2.3/A pályázati konstrukció támogatására a 2011-13 

évi akciótervi időszakban összesen 1 500 000 000 Ft áll 

rendelkezésre, melyből 2012. január 13-ig 700 000 000 forint 

pályázható, míg 800 millió Ft 2012. II. félévében1 lesz elérhető. A 

2012. január 13-ig pályázható összeg a következők szerint kerül 

megosztásra: a keret 70%-a B1.1 pont 1. alpontjában meghatározott 

közművelődési intézmények illetve fenntartóik, további 30%-a 

pedig B1.1 pont 2. alpontjában meghatározott irodalmi emlékházak, 

tájházak, illetve ezek fenntartói támogatására kerül elkülönítésre. 

Amennyiben a B1.1 pont 1. alpontjában meghatározott 

közművelődési intézmények illetve fenntartóik részéről nem 

érkezik be elegendő számú pályázat, illetve a beérkezett pályázatok 

nem érik el a támogatáshoz szükséges ponthatárt, a fennmaradó 

keret a B1.1 pont 2. alpontjában meghatározott irodalmi 

emlékházak, tájházak, illetve ezek fenntartói támogatására is 

felhasználható.

Ugyanígy amennyiben a B1.1 pont 2. alpontjában meghatározott 

irodalmi emlékházak, tájházak, illetve ezek fenntartói részéről nem 

érkezik be elegendő számú pályázat, illetve a beérkezett pályázatok 

nem érik el a támogatáshoz szükséges ponthatárt, a fennmaradó 

keret a B1.1 pont 1. alpontjában meghatározott közművelődési 

intézmények illetve fenntartóik támogatására is felhasználható.

Kizárólag Magyarország területén, de a Közép-magyarországi 

régión kívül megvalósuló projektek támogathatók.

A projekt keretében átjárhatóság alapján az ERFA típusú 

tevékenységek fedezetére a rendelkezésre álló forrás maximum 

10%-a, azaz összesen maximum 70 000 000 forint fordítható.

...

C. PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében az alábbi - kreatív iparhoz kapcsolódó - hét 

kreatív területen megvalósuló kompetenciafejlesztés támogatható.

1. építészet:

Az épített környezet, emblematikus adottságainak, 

jellegzetességeinek (beleértve a helyi védett értékeket is) kutatása, 

majd bemutatása. A helyi sajátosságokat tükröző építészeti stílusok, 

műrészletek, épület-típusok, anyaghasználat feltárása, számba 
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vétele, jövőbeni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése.

Javasolt tevékenységek: épített környezetre koncentráló 

helytörténeti, földrajzi, rajz- vagy művészeti foglalkozás, valamint 

ezekhez kapcsolódó településmarketing ismeretek átadása.

2. kézművesség

A kézművesség, játékkészítés helyi hagyományaival, jellemző 

jegyeivel, területeivel, funkciójával, fejlesztési lehetőségeivel 

kapcsolatos kompetenciafejlesztő programok létrehozása, az egyéni 

alkotó képességek társadalmi hasznosulásának módszertani 

kidolgozása.

A kompetenciafejlesztésbe beépíthető a formatervezés 

hagyományaival, funkciójával, gazdasági szerepével, esztétikai 

követelményeivel kapcsolatos hozzáállások, kompetenciák 

kialakítása, fejlesztése.

Javasolt tevékenységek: ismeretátadás kézműves 

tevékenységekhez: élelmiszer, fa, bőr, egyéb növényi és állati 

alapanyag feldolgozás, fém, agyag, kő, üveg megmunkálása, egyéb 

népi mesterségek.

3. képzőművészet

A képzőművészet szerepének bemutatása a helyi társadalom 

életében, a jellemző műfajaival kapcsolatos esztétikai ismeretek 

elsajátítása. A képző- és iparművészet társadalmi funkciójának, 

fejlesztési lehetőségeinek alternatíváit bemutató, a művészeti 

területek termékeinek befogadását és létrehozását elősegítő kreatív, 

kompetenciafejlesztő programok módszertani kidolgozása, 

megvalósítása.

Javasolt tevékenységek: a képzőművészettel kapcsolatos esztétikai 

alapismeretek elsajátítása, képzőművészeti alkotások (festmények, 

sokszorosított grafika, plasztika, szobor, dombormű stb.) 

készítéséhez szükséges tudás elsajátítása.

4. fotográfia

A fényképek dokumentáló szerepének, jelentőségének tudatosítása, 

a bennük rejlő információk használata; a fotográfia elméleti és 

gyakorlati lehetőségei a civil közösségek, a település értékeinek, 

életének, történeti folyamatainak dokumentálásában, a helyi értékek 

megőrzésében és népszerűsítésében, az oktatásban, 

ismereterjesztésben, tudományban, a hétköznapi munkában, és a 

művészetekben.

Javasolt tevékenységek: fotózási alapismeretek elsajátítása, és egy 

vagy több helyi téma feldolgozása, dokumentálása és bemutatása 

(pl. épített és természeti környezet értékei, kulturális értékek, helyi 

események, helyi mindennapok) 

5. film

A fotográfiához hasonlóan a film hatása, dokumentáló szerepének 

lehetőségei a helyi társadalom életében, lehetőségei a fejlesztési 

programok megvalósulásában.

Javasolt tevékenységek: filmkészítési alapismeretek elsajátítását 

segítő kompetenciafejlesztés, egy helyi téma (pl. épített és 

természeti környezet értékei, kulturális értékek, helyi események, 

helyi mindennapok) film keretében történő feldolgozásával, és 

bemutatásával, közzétételével Jelen pályázatban filmklub 

szervezése és lebonyolítása nem tartozik a támogatható 

tevékenységek közé.

6. előadóművészetek (zene, tánc, drámajáték, vers- és prózamondás, 

színjátszás, bábjáték)

A művészetek lehetőségeinek feltárása és használata a kreatív 

személyiségfejlesztésben, a nevelés folyamatában, a kidolgozott és 

megvalósított művészeti programok bemutatása.

Javasolt tevékenységek: előadóművészeti tevékenység során, a 

komplex személyiségfejlesztés szolgáló tematikus egységek 

feldolgozása, létrehozása (művek, koreográfiák, darabok, 

bemutatók), és az ezek létrejöttét szolgáló alkalmak szervezése.

7. elektronikus sajtó

A rádiós és televíziós riporteri munka, valamint az internet által 

kínált on-line felületek szerkesztésére és gyakorlati fogásaira 

irányuló ismeretek: az egyes műsorok és on-line felületek műfaji 

sajátosságainak, a tervezés, az elkészítés és a rögzítés szakmai 

fogásainak elsajátítása mellett a helyi, regionális, országos, 

kisebbségi, illetve kereskedelmi műsorszolgáltatás sajátosságainak 

feldolgozása, a helyi értékek, érdekességek leíró jellegű bemutatása, 

illetve a helyi események napi szintű feldolgozása és 

megismertetése.

Javasolt tevékenységek: rádiós, televíziós és újságírói riporteri 

munka alapismereteinek elsajátítására irányuló 

kompetenciafejlesztés és ennek eredményének on-line 

megjelentetése.

Valamennyi terület esetében támogatható vagy kiegészítő jellegű 

tevékenységek

- A helyi adottságok felmérése, felismerése, erőforrásként való 

felhasználása.

- A projektben választott kreatív területen a partnerség és 

hálózatosodás szakmai kohéziót erősítő formáinak megismerése és 

ilyen típusú rendezvényeken való részvétel, hálózatok felkeresése, 

létrehozásuk és működési mechanizmusaik megismertetése, 

részvétel ezek működtetésében (maximum 4 db, 1-3 napos 

program).

- A választott kreatív terület(ek)re kiterjedő helyi értéktár 

összeállítása papíralapú kiadvány formájában.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

A pályázó számára kötelező:

A) A pályázat előkészítése során:

A projekt tevékenységeit megalapozó tanulmány valamint a kreatív 

területekhez kapcsolódó tematikák elkészítése (a 14. számú 

melléklet alapján).

Megalapozó tanulmányból egy darab készítendő a pályázat 

keretében, mely tartalmazza az összes megvalósítani kívánt 

tevékenységet és folyamatot.

B) A C1.1 pontban meghatározott kreatív területek közül a pályázó 

által kiválasztott kreatív területekhez kapcsolódó, kreatív 

területenként legalább két kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat 

megvalósítása. A pályázatban minimum két kreatív területen kell és 

maximum négy kreatív területen lehet a pályázónak fejlesztést 

megvalósítani. (A kötelezően előírton felül megvalósított 

foglalkozássorozatok az értékelésnél többletpontot jelentenek.)

Amennyiben a pályázó a 7. kreatív területhez kapcsolódó 

kompetenciafejlesztést választja, kötelező még legalább két, azaz 

összesen legalább három kreatív terület vállalása.

A C1.1 pontban meghatározott kreatív területenként a megvalósítás 

szakaszában kötelező (minden terület esetében külön-külön):

a) Kreatív kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat (kreatív 

területenként legalább két db megvalósítás kötelező)

1. (elméleti) szakasz: minimum összességében 10 óra időtartamú 

kompetencia-fejlesztő elméleti (ismeretszerző) alkalom 

megszervezése és megvalósítása. (Egy kompetenciafejlesztő 

alkalom minimum 45, maximum 180 perc.) Ezeken a résztvevők 

száma alkalmanként minimum 7 fő; az alkalmak a kreatív ipar 

projektben választott területének hiteles megismerését, 

tapasztalatszerzést, adatgyűjtést, dokumentálást szolgálják, 

elsősorban helyi, vagy a helyi folyamatokra hatással lévő alkotók, 

műhelyek bevonásával. Amennyiben a foglalkozásba bevont 

személyek száma szükségessé teszi, úgy a csoport bontható.

2. (kreatív) szakasz: az előző fázisra építve, az abban részt vevők 

szükség esetén csoportokra való osztásával kreatív alkalmak 

megtartása (csoportonként) minimum összességében 30 óra 

időtartamú egyéni, vagy maximum 7 főből álló - kiscsoportos 

attitűd gondozást/fejlesztést szolgáló foglalkozás megvalósításával. 

(Egy foglalkozási alkalom minimum 45, maximum 180 perc.)

Az első két szakasz részeként kötelező a projekt nyilvánosságát 

folyamatosan biztosító, korábbi szakaszokban megszerzett 

ismeretekre épülő szintetizáló alkalmak (szintetizáló gyakorlatok, 

tréningek) megszervezése és megvalósítása (a két szakaszra 

összesen min. 2 alkalom, egy alkalom 2-től max. 6 óra, összesen 10 

óra).

3. (produktív-marketing) szakasz: a programban választott kreatív 

ipar területére jellemző termék (márka, védjegy, brand) létrehozása, 

megismertetése (a kreatív ipar területeinél C.1.3 pontban felsorolt 

példák, speciális elvárások alapján, min. 4 alkalom, egy alkalom 2-

től max. 6 óra, összesen 20 óra)

b) A kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő 

tevékenységek - A felsorolt szakaszokhoz kapcsolódóan a helyi 

Pályázatajánló
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adottságoknak megfelelő kreatív termék(ek)hez kapcsolódó 

munkaerő-piaci és továbbtanulási, pályaválasztási lehetőségek 

feltárása és megismertetése (bemutatók, börzék, találkozók), a 

projekt során minimum 8 alkalom szervezése a célcsoporttal, a 

kreatív ipar többi szereplőjével.

- A projekt során megvalósuló kompetenciafejlesztés nyomon 

követése, mérése (a módszer az előkészítés során a megalapozó 

tanulmányban meghatározandó).

- Kreatív projekt honlap fejlesztés. Előírt minimum tartalma: Rövid 

összefoglaló a programokról. Fényképek a kreatív műhelyről. 

Foglalkozást tartók bemutatása. Linkgyűjtemény a kreatív ipar 

adott területének releváns témáihoz. A projekt során létrehozott 

produktumok publikációs felülete, ahova a képzések, foglalkozások 

részvevői a produktumaik digitálisan rögzített verzióját kötelezően 

felteszik. Tájékoztatás az újabb foglalkozásokról, a csatlakozás 

lehetőségét és feltételeit is feltüntetve.

Projekt megvalósítással összefüggő projektmenedzsment 

tevékenység

A pályázatok benyújtása 2011. november 14-től 2012. január 13-ig 

lehetséges, legkésőbb 2012. január 13-i postabélyegzővel. A 

pályázatok elbírálása a benyújtást követően egyszeri alkalommal 

történik.

Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a 

pályázatot postára adták.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az 

 honlapról 

tölthetőek le. További felvilágosítás az 

 e-mailcímen, illetve a 06-

40/638-638 telefonszámon kapható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § 

(7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok 

benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a 

támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű 

határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 

napon belül tájékoztatást kapjanak.

A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a részletes pályázati 

útmutató, valamint a pályázati adatlap és kitöltési útmutató, 

amelyek együtt tartalmazzák a pályázathoz szükséges összes 

feltételt.

ERDÉLY ARCAI FOTÓPÁLYÁZAT 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum "Erdély arcai" címmel 

fotópályázatot hirdet.

Küldje el legkedvesebb fotóit és hozzá tartozó rövid 

történetét erdélyi útjáról!

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fotópályázatot hirdet 

"Erdély arcai" címmel, amelyre amatőr fotósoknak az 

elmúlt 3 évben, Erdély területén készült fényképeit várjuk.

A Skanzen 2006 óta végez kutatásokat Erdélyben, amely 

munka során a régió néprajzi és építészeti (Kutatási 

program) értékeit kutatja. Kiállításainkban azonban 

nemcsak a magyarországi magyarok, hanem a határainkon 

belül élő nemzetiségek, és a határainkon túl élő magyarok 

kultúrájával egyaránt foglalkozunk. Így kapnak helyet a 

múzeumban a svábok, a horvátok, a Magyarországra 

telepített bukovinai székelyek, vagy a ma már 

Szlovákiához tartozó Nemesaradnótról származó magyar 

család életét bemutató tárlatok. A határainkon túl élő 

magyarok összefogott kutatására most először, az Erdélyi 

kutatómunkánk során nyílik lehetőségünk. Választásunk 

pedig azért esett e régióra, mert építészeti, néprajzi 

jellegzetességeit, ennek nyomán pedig életmódbeli 

sajátosságait tekintve egy különálló egységet képez a 

néprajzi tájak között. Gyűjtőmunkánk során több ezer fotót 

készítettünk erdélyi vidékekről, emberekről, olyan 

épületekről, amelyeket sok esetben már csak a fényképeink 

őriznek. Több száz órányi felvételünk van ahol idős 

emberekkel beszélgettünk az életükről, hagyományaikról, 

szakmájukról, amelynek ma már egyedüli ismerői. 

Munkánk során arra törekedtünk, hogy a múlt felkutatása 

mellett a mai Erdély falusi világát is dokumentáljuk, a 

változást, aminek nyomán a festett bútor a kamrába kerül, 

a régi viseletek a piacon válnak áruvá, a lovas szekereket, 

amelyek a közúton, ma már gumi kerekekkel, de 

megtalálják a létjogosultságukat a közlekedési eszközök 

között. A másik oldalon pedig az állandóság feltárására 

törekedtünk, hiszen sok helyen máig kézzel rakott 

szalmakazlakat lehet látni, azokat a településeket is 

felkerestük, ahova aszfaltút nem vezet, és a vezetékes víz 

még tervben sincs, láttuk az állatait legeltető juhászt, aki 

mintha tudomást sem venne a világról, a forgalmas úton 

hajtja át a nyájat.

Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy nemcsak mi 

járunk Erdélybe, hanem Önök között is sokan vannak, akik 

szeretik ezt a vidéket, mert megragadta az érintetlen táj, 

először ittak igazi tehén tejet a havasokban, lenyűgözve 

látták a gazdagon faragott, eredeti székely kapukat, az 

erdélyi városok csodás műemlékeit. Vagy éppen 

ellenkezőleg, megdöbbenve tapasztalták a nehéz 

közlekedési viszonyokat, elcsodálkoztak a hatalmas 

bádogtetős giccs palotacsodákon, mellettük pedig a romos 

régi épületeken.

Fotópályázatunk célja, hogy a régióval kapcsolatos 

információink körét mindazokkal az élményekkel, 

gondolatokkal, történekkel, fotókkal bővíthessük, 

amelyekkel Önök gazdagodtak erdélyi kirándulásuk, útjaik 

során. Pályázatunkra azoknak az amatőr fotósoknak a 

képeit várjuk, akik az elmúlt 3 évben, Erdélyben járva 

készítettek fényképeket. A fotók mellé rövid történeteket, 

leírásokat is várunk, ahol arról mesélnek, hogy az adott 

fotó, a megörökített pillanat miért volt fontos az Önök 

számára. 

Szeretnénk ha, a mi kutatómunkánk nyomán kialakuló 

Erdély kép mellé az ÷Önök élményei, gondolatai által 

kirajzolódó Erdélyt is odailleszthetnénk és 
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megmutathatnánk, hogy milyen árnyalat gazdag, milyen 

sokarcú, sokszor ellentmondásos ez a vidék.

A legjobb fényképekből és történetekből havonta 

megújuló válogatást közlünk az Erdély sokszínű, 

változatos világát bemutató fotókiállításon, amelyben 

eddigi kutatásaink eredményeit tárjuk a látogatók elé.

Az adott hónap legjobb fotóit elkészítő alkotót múzeumi 

kiadványokkal és ajándékokkal jutalmazzuk, a kiállítás hat 

hónapos nyitvatartása alatt (2011. november 11-2012. 

április 10) beérkező legjobb fotókat beküldő alkotók közül 

két főt meghívunk a 2012 nyarán szervezendő néprajzi 

kutatótáborunkba, ahol lehetőségük lesz a múzeumi 

kutatómunka kulisszái mögé is bepillantani.

Pályázati feltételek:

Témakörök:

- Emberek, események

- Tájak

- Épületek

Pályázók köre:

Amatőr fotósok (néprajzzal, műemlékvédelemmel 

szakmaszerűen foglalkozók jelen felhívásunkra, nem 

pályázhatnak)

Egy személytől legfeljebb 10 fotót és történetet fogadunk 

el.

Fotók és hozzá kapcsolódó történetek beküldési határideje:

2011. november 4. (erre a határidőre beküldött fotók közül 

a kiállítás megnyitójára készítünk válogatást

2011. december 9.

2012. február 4.

2012. március 2.

Cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Kovács Zsuzsa, 

Kreatív osztály, 2000 Szentendre, Pf. 63

Pályázati anyag formai követelményei:

Postai úton kérjük beküldeni a pályázati anyagot, mely 

tartalmazza:

- a digitális képeket CD-n vagy DVD-n vagy a 

hagyományos fotókat 

- fotókhoz kapcsolódó történeteket

- kitöltött jelentkezési lapot.

Digitális fotók technikai adatai:

Min. 300 dpi felbontású, A4-es méretű, tif vagy jpeg 

formátumú CD-n, vagy DVD-n leadott fotó

Hagyományos fotó

A4-es méretű fotónagyítás

Fotókhoz kapcsolódó történetek 

Max. 1000 karakter.

Bővebb felvilágosítás: Kovács Zsuzsa, 30/232-2060; 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON 

TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI 

PROJEKTJEIKHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ TÁMOGATÁSÁRA 

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KüM) a Nemzetközi 

Fejlesztési Együttműködési (NEFE) program keretében a 

Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok 

felhasználásának szabályairól szóló 4/2011. (IX. 6.) KüM rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 4. §-ának (1) bekezdése valamint 32. § (1) d) 

pontja alapján pályázati felhívást tesz közzé civil szervezetek NEFE 

programjaihoz önrész biztosítására, az Európai Unió által meghirdetett 

pályázatokon való eredményes részvétel elősegítése érdekében. 

1. A pályázat célja: 

1.1. A Külügyminisztérium az előirányzatból azon hazai civil 

szervezeteket kívánja támogatni, melyek az Európai Unió által pályázati 

úton meghirdetett nemzetközi fejlesztési projektjeihez nem 

rendelkeznek a pályázat megvalósításához szükséges önrész teljes 

összegével. Az elnyert támogatási összeg kifizetésének feltétele az 

ugyanarra a projektre vonatkozó európai uniós pályázati támogatás 

elnyerése. 

1.2. A projekt más EU tagállamok civil szervezeteivel 

együttműködésében is megvalósítható, de támogatás csak a hazai 

partnerekre eső önrész biztosításához adható. 

1.3. A hazai civil szervezetek azon nemzetközi fejlesztési projektjei 

részesülhetnek támogatásban, melyek a magyar NEFE tevékenység 

partner országaiban valósulnak meg. A megvalósítás célországai: 

Afrika szub-szaharai régiójának országai, Afganisztán, Bosznia-

Hercegovina, Irak, Jemen, Kambodzsa, Kirgizisztán, Koszovó, Laosz, 

Macedónia, Moldova, Mongólia, Montenegró, Palesztin Hatóság, 

Szerbia, Ukrajna, Vietnam. 

2. A pályázók köre: 

2.1. Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 2. § a) pontjában 

meghatározottaknak megfelelő magyarországi székhelyű civil 

szervezetek, amelyeket a bíróság közhasznúként vagy kiemelkedően 

közhasznúként vett nyilvántartásba a pályázat kiírása előtt legalább 2 

évvel és az alapszabálynak, alapító okiratnak megfelelő tevékenységet 

ténylegesen folytatják. 

2.2. Az Afganisztánban megvalósuló projektek esetén kizárólag olyan 

pályázónak nyújtható támogatás, amely rendelkezik a pályázatában 

tervezett tevékenységek végzéséhez szükséges afganisztáni bejegyzéssel 

vagy megfelelő afganisztáni bejegyzéssel rendelkező partnerszervezettel 

hajtja végre programját. 

3. A pályázattal elnyerhető támogatás: 

3.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keret: 10 millió Ft 

(tízmillió forint), amely a Külügyminisztérium költségvetési 

előirányzatán rendelkezésre áll. 

Az egy pályázattal elnyerhető támogatás legkisebb összege 1 millió Ft 

(egymillió forint), legnagyobb összege 10 millió Ft (tízmillió forint). 

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Az igényelt 

támogatásnak a pályázó teljesítményével arányosnak kell lennie. 

3.3. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. 

3.4. A támogatás felhasználása: A támogatás felhasználásának, azaz a 

támogatás felhasználásáról készített beszámoló és tartalmi jelentés 

megküldésének határideje 2012. június 30. 

Nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtásakor már megvalósult 

tevékenységre, projektre vagy programra. 

3.5. A Kormány 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó 

intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX.19.) határozatának megfelelően az 

előleg és a támogatás összegének kifizetésére legkorábban 2012. 

januártól kerülhet sor. 
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3.6. A támogatott tevékenység összköltségvetésének legalább 10%-át a 

pályázónak saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó 

tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. 

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből 

nyújtott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó 

pályázó költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési szerv 

felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott 

összeget. 

4. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: 

a) aki saját forrással nem rendelkezik, 

b) akit a miniszter írásbeli döntésével kizárt az előirányzat támogatási 

rendszeréből, a kizárás hatálya alatt, vagy 

c) aki a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási 

szerződésében foglaltakat megszegte és emiatt a minisztérium elállt a 

támogatási szerződéstől, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését 

a minisztérium nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi 

jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy 

d) akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban 

meghatározott, vagy a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött 

szerződésből eredő akadálya van, vagy 

e) aki az igényében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott, 

vagy 

f) aki végelszámolási, csőd-, felszámolási eljárás, vagy a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott egyéb eljárás 

alatt áll, vagy 

g) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt 

esedékességű, meg nem fizetett tartozása van, vagy 

h) aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. §-ában 

meghatározott követelményeinek, vagy 

i) aki nem felel meg a jelen pályázat kiírásában foglalt feltételek 

bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek 

bármelyikének, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek. 

5. A pályázat tartalmi elemei 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó azonosító adatait, így különösen nevét/cégnevét, 

székhelyét/címét, telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus 

elérhetőségét (több elérhetőség esetén annak megjelölését, hogy az 

értesítéséket melyik elérhetőségre kéri), 

b) a pályázó adószámát (adóazonosító jelét), 

c) a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét, 

d) a projekt leírását: az Európai Unióhoz benyújtani tervezett projekt 

leírását, külön kiemelve a külügyminisztériumi támogatásból 

megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetését, 

e) a KüM támogatásból megvalósítandó programszakasz leírását, 

ütemezését a kezdő és befejező időpont megjelölésével, 

f) megvalósítási ütemtervet: a projekt tevékenységek és monitoring 

tevékenységek időbeni ütemezését és a költségek együttes bemutatását, 

g) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, a részletezett 

költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni kell az áfa összegét és a 

saját forrás mértékét, valamint a saját forrás felhasználási módját), 

h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül: 

1. a központi és a fejezeti kezelésű előirányzatokból, alapokból, illetve 

jogszabály alapján igényelt, kapott egyéb támogatásokból, valamint az 

államközi szerződés alapján külföldi segélyekből kapott támogatások 

összegét, 

2. az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv 

által alapított és támogatott alapítványtól, közalapítványtól, 

köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól a pályázatban 

szereplő programhoz, projekthez igényelt, illetve kapott hozzájárulás 

összegét és formáját, szervezetenként felsorolva, 

i) a pályázó szervezet bemutatását (fő célkitűzések, tevékenységi 

körök), 

j) referencia projektek rövid bemutatását a nemzetközi fejlesztés 

területén, különös tekintettel a választott célországban megvalósított 

projektekre, 

6. A pályázathoz csatolni kell: 

a) hiteles másolatban a pályázó harminc napnál nem régebbi 

cégkivonatát vagy igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, 

b) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási 

címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját, 

c) eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet 

harminc napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám 

megjelölésével - a pályázó bankszámlájának vezetéséről, 

fizetőképességéről, 

d) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétéről, 

e) saját forrás meglétét igazoló bankszámlakivonatot, hitelígérvényt 

vagy szerződést 

f) a pályázó létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot, 

g) Pályázati adatlapot - minden pályázó által kitöltendő - (1. számú 

melléklet), 

h) Adatlapot (1/A. vagy 1/B. számú melléklet), 

i) Részletes tételes költségvetést (4. sz. melléklet), 

j) a pályázó képviselője által cégszerűen aláírt pályázói nyilatkozatot (2. 

sz. melléklet), 

k) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot, (a 

közzétételi kérelmet csak abban az esetben kell kitölteni, ha a 

pályázónak a hivatkozott törvény szerinti érintettsége illetve 

összeférhetetlensége fennáll) (3. sz. melléklet). 

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja: 

A pályázatok beérkezése folyamatos, a benyújtás határideje: 2011. 

november 7. 

azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje a Külügyminisztérium 

internetes honlapján történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb 

nem lehet. Amennyiben jelen pályázati felhívásban megjelölt határnap a 

Külügyminisztérium internetes honlapján történő közzétételtől számított 

30 napnál rövidebb, úgy a pályázat benyújtásának határideje az 

internetes közzétételtől számított 30 nap. 

A 2011. november 7-i postai bélyegzővel feladott pályázatok 

szabályszerűen beérkezettnek tekintendőek, abban az esetben, ha 2011. 

november 9-ig megérkeznek a megadott címre. 

A 2011. november 7-ét követően postára adott vagy 2011. november 9-

ét követően beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 

A pályázók a pályázati anyagot személyesen is leadhatják. Az ily módon 

beérkező anyagokat kizárólag 2011. november 7-én, 14 és 16 óra között 

a Külügyminisztérium Nagy Imre tér 4. alatti épületének portáján van 

lehetőség leadni. 

A pályázat beérkezésének időpontját a Köztársasági Őrezred bélyegzője 

igazolja. 

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA MIATT IGAZOLÁSNAK HELYE 

NINCS! 

A pályázatot és valamennyi, a pályázati felhívásban előírt 

dokumentumot magyar nyelven, két példányban (egy eredeti és egy 

másolati), minden oldalon szignáltan vagy aláírtan, és egy példányban 

elektronikus (CD) formában, zárt borítékban, kódszámmal ellátva az 

alábbi címre kérjük benyújtani: 

Külügyminisztérium, Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási 

és Közbeszerzési Osztály, “NEFE EU önrész pályázat”, 1027 Budapest, 

Nagy Imre tér 4. 

A pályázat kódszáma: KüM-2011-3 - minden benyújtott anyagon kérjük 

feltüntetni. 

8. A pályázatok elbírálása és a hiánypótlás: 

8.1. A támogató munkabizottsága - a támogatási igény alapján - 

javaslatot tesz a támogatás odaítélésére. 

8.2. A pályázatok elbírálásának szempontjai, különösen: 

Relevancia: 

A projekt illeszkedik a célország fejlesztési prioritásaihoz, a helyi 

igényekhez, Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési 

prioritásaihoz és megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott 

konkrét követelményeknek. 

Komplexitás: 

A pályázat egy-egy problémára koncentrálva, annak különböző 

aspektusait kezelő, egymással összhangban lévő, egymást kiegészítő és 

egymásra épülő projektelemeket hajt végre, vagy megnyitja a 

lehetőséget további projektek végrehajtása előtt (megalapozza a további 
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fejlesztéseket). 

Hatékonyság: 

A cél eléréséhez szükséges megfelelő tevékenységek kerültek 

kiválasztásra. A projekt átfogó céljai és konkrét célkitűzései világosan 

rögzítettek és reálisak, a tervezett tevékenységek nagy valószínűséggel 

elősegítik azok elérését. 

Költséghatékonyság: 

Az adott körülmények és lehetőségek között a megvalósítási stratégia 

megfelelő és költséghatékony mód a meghatározott célok eléréséhez. 

Feasibility (megvalósíthatóság / alkalmazhatóság): 

Fennállnak-e a projekt sikeres megvalósításához és a támogatás 

felhasználásához szükséges gyakorlati feltételek. A pályázó és a 

projektben résztvevő partnerszervezetei szakmai felkészültsége 

megfelelő, rendelkeznek a megfelelő kapacitásokkal, forrásokkal és 

látható a sikeres megvalósítás iránti szándék. 

Fenntarthatóság: 

A projekt eredményei és hatásai a projekt befejezése vagy a külső 

támogatás (emberi, környezeti, intézményi, pénzügyi források) 

megszűnése után is elfogadható szinten fennmaradnak, a projekt 

társadalmi hasznossága, helyi elfogadottsága biztosítja további 

működtetését, fenntartását. 

Gender equality (nemek közti egyenlőség): 

A projekt célkitűzéséhez igazodva, a projekt keretében tervezett 

tevékenységek, illetve várt eredmények mennyiben veszik figyelembe a 

nők és férfiak sajátos igényeit és érdekeit, illetve hosszú távon 

hozzájárul-e a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez is. 

Környezettudatosság: 

A projekt milyen mértékben óvja vagy károsítja a környezetet, és ezáltal 

milyen mértékben támogatja vagy ássa alá a hosszú távú előnyök 

biztosítását. A hangsúlyt a környezetvédelmi szempontból fenntartható 

fejlődésre kell fektetni. 

Koordináció és együttműködés: 

A projektszemélyzet közötti munkamegosztás a feladatok végrehajtása 

során egyértelmű. A projektet megvalósító szervezetek, a helyi 

szereplők és a fejlesztési partnerek (donorok, beleértve a 

Külügyminisztériumot) közötti kommunikáció, együttműködés 

erősségei, gyengeségei. 

A helyi struktúrák, kapacitások igénybevétele: 

A pályázó a projektet a kedvezményezettek igényei alapján, a helyi 

közösséggel szorosan együttműködve, a helyi kapacitások 

kihasználásával, helyi eszköz- és anyagbeszerzéssel, helyi munkaerő 

maximális alkalmazásával valósítja meg. Helyi partnerszervezet 

bevonása előnyt jelent. 

Kockázatok és kockázatmenedzsment: 

Belső és külső kockázati tényezők és elkerülésük, illetve csökkentésük 

érdekében javasolt lépések bemutatottság. 

8.3. A munkabizottság a pályázat benyújtásától számított harminc, vagy 

a hiánypótlás határidejének lejártától számított tizenöt napon belül teszi 

meg a javaslatát támogatás odaítélésére, valamint egyéb kifizetések 

teljesítésére. 

8.4. A pályázat elbírálása során a munkabizottság bírálati szempontként 

együttesen figyelembe veszi, hogy tervezett tevékenység milyen 

mértékben: 

a) illeszkedik a külkapcsolati stratégiához, 

b) alkalmas az előirányzat céljának megvalósítására, 

c) felel meg a pályázati felhívásban megfogalmazott konkrét 

követelményeknek, 

d) erősíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi 

civil szféra közötti kapcsolatot, 

e) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles 

Magyarország-kép kialakításának elősegítésére, 

f) költséghatékony, 

g) biztosít saját forrást. 

8.5. A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium egy 

alkalommal a pályázót - a jelen pályázati felhívás 5. és 6. pontjában 

meghatározottak vonatkozásában - hiánypótlásra hívja fel, azzal, hogy a 

jelen pályázati felhívás 3. sz. mellékletében foglalt nyilatkozat/ 

közzétételi kérelem csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra 

nincs lehetőség. 

A nyilatkozat/ közzétételi kérelem (3. sz. melléklet) csatolása nélkül a 

pályázat érvénytelen, figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ára. (A 

nyilatkozattal/ közzétételi kérelemmel kapcsolatos segédlet a jelen 

pályázati felhívás 3/A. sz. mellékletében található). 

A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől 

számított nyolcadik nap. A hiánypótlásra biztosított határidő 

elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását 

eredményezi. 

8.6. A Külügyminisztérium az eredményről a döntéstől számított tizenöt 

napon belül írásban értesíti a pályázót. 

8.7. A minisztérium a döntés eredményét közzéteszi a minisztérium 

internetes honlapján (http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium) 

8.8. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a 

pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. 

A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni. 

8.9. A Külügyminisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás 

feltételeiről szerződésben állapodik meg. A Külügyminisztérium 

fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kevesebb 

támogatást nyújtson. 

9. A támogatási döntés elleni jogorvoslati lehetőség, határideje és 

benyújtásának módja: 

9.1. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Korm. rendelet (Ámr.) 131. § (1) bekezdésében meghatározott kifogás 

esetében a Rendelet 20-21. §-ban foglaltak az irányadók. 

9.2. A pályázó, a támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: 

kifogást tevő) a kifogást írásban nyújthatja be a miniszternek. 

9.3. A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a kifogást tevő adatait (név, székhely vagy lakcím, képviselő); 

b) a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény, támogatás 

azonosítását (így különösen pályázat címe, támogatás célja, támogatási 

szerződés száma); 

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását; 

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket, a jogszabálysértés megjelölését; 

e) a kifogás célját; 

f) a kifogást tevő, vagy a nem természetes személy kifogást tevő 

képviselőjének saját kezű aláírását. 

9.4. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való 

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a 

kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 

harminc napon belül lehet benyújtani. 

10. Egyéb rendelkezések: 

10.1. Egyéb, a pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 

vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény (Áht.), a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 

rendelet (Ámr.), valamint a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes 

fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 

4/2011. (IX. 6.) KüM rendelet rendelkezései az irányadók. 

10.1. A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a 

Külügyminisztérium Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási 

és Közbeszerzési Osztálya ad, kizárólag írásban (fax: 06-1-458-1059, e-

mail: pako@mfa.gov.hu). 

10.2. A Külügymisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 

felhívást a beérkezési határidő előtt visszavonja. 

10.3. A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a 

Külügyminisztérium honlapjáról 

( ). 

Jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezik mellékletei 

(együttesen: pályázati felhívás). Ezek együttesen tartalmazzák a 

pályázathoz szükséges valamennyi feltételt. A pályázati felhívásban 

nem szabályozott kérdésekben a jogszabálymutatóban szereplő 

jogszabályok az irányadóak.
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„Kommunikáció és protokoll az 

oktatási és közművelődési 

intézményekben” című új akkreditált, 

60 órás képzés indul intézetünkben.

A program célja a településeken élő oktatásban, 

közművelődésben, önkormányzatokban és egyéb 

közintézményekben dolgozó munkatársak felkészítése, 

alkalmassá tétele alapvető kommunikációs és protokoll 

feladatok ellátására.

Lehetőleg minden településen legyen olyan személy, 

aki képes szakszerűen ellátni a testvér-települési, 

falunapi rendezvények, ünnepek, jeles napok 

protokolláris feladatait, tanácsot adni a tisztségviselők 

ilyen irányú kérdéseire, megoldani a protokoll-

szervezéshez kötődő problémáikat.

Célzott szakembercsoportjai: közművelődési 

intézmények szakmai munkatársai, kulturális és 

oktatási intézmények, civil szervezetek, közművelődési 

tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek 

közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó 

munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel 

foglalkozó munkatársai

A képzés követelményei: a résztvevő ismerje a 

kommunikáció, a személyközi befolyásolás fogalmát, 

alapvető modalitásait, szabályszerűségeit, a protokoll 

és kommunikáció fogalmának összefüggéseit. Legyen 

fogalma az illem, etikett protokoll alapszabályairól, és 

tudja alkalmazni azokat a gyakorlatban. Ismerje és 

alkalmazza a hétköznapi, munkahelyi protokoll 

szabályait, ismerje és képes legyen a gyakorlatban 

alkalmazni a vendéglátás, az általános 

viselkedéstechnika szabályait, legyen képes egy adott 

település protokoll-életének teljes körű szervezésére, a 

protokoll feladatok szakszerű végrehajtására.

Legyen képes az adott szakmai területen általános 

szaktanácsadásra, a hozzá fordulók segítésére.

A képzést a szükséges számú jelentkezés esetén indítjuk 

el. 

További információ: Haskó Renáta, 76-481-320, 

Értékfeltárás a helyi közösségekben című akkreditált 

tanfolyam indul Intézetünkben

A továbbképzés célja: a program olyan ismereteket közvetít és olyan 

képességeket fejleszt, amelyek segítségével érthetőbbé és 

rendszerezhetőbbé válnak a helyi társadalmak közösségi értékei és 

így hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy szakmai tudásukkal, 

értékfeltáró-közvetítő tevékenységükkel erősítsék közösségeik 

identitását és a kollektív emberi kapcsolatok minőségét.

A résztvevők képesek legyenek a településükön található természeti 

és kulturális értékek feltárására, meghatározására, rendszerezésére, 

bemutatására és népszerűsítésére, valamint megőrzésére, a 

fenntartható társadalmi fejlődéssel összefüggő hasznosítására, a saját 

szakterületükön olyan programok megfogalmazására, melyek alapján 

elősegítik a jobb, a minőségibb társadalmi létezés kialakulását.

Célzott szakembercsoportjai: települések közművelődésben dolgozó 

szakemberei, közművelődési intézmények szakmai munkatársai, 

önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai, 

közgyűjteményi intézmények szakmai munkaköröket betöltő 

munkatársai, civil szervezetek munkatársai, önkéntesei, egyetemi és 

főiskolai hallgatók.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: középfokú 

iskolai végzettség és közművelődési, közgyűjteményi vagy civil 

területen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat.

A továbbképzési program képzési idejének összes óraszáma: 40 óra

A továbbképzés szakmai és vizsgakövetelményei: ismerje a kultúra, 

érték fogalmát, a helyi kultúra és helyi identitás szerepét, 

jelentőségét. Képes legyen alkalmazni a közösségfejlesztés 

módszertanát a helyi értékek feltárására.

Képes legyen a településén található természeti és kulturális értékek 

meghatározására, feltárására, rendszerezésére. 

A záró dolgozat témája: a közösségi értékek világát strukturálisan és 

funkcionálisan rendszerező, az adott település társadalmának 

specifikumait hordozó értéktár készítési terv elkészítése.

A továbbképzés részvételi díja: 52 750 Ft

A továbbképzést a szükséges számú jelentkezés esetén indítjuk el.

A továbbképzés helyszíne: BKMÖ Közművelődési Intézete

6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

Jelentkezési határidő: 2011. november 14.

Nyilvántartási szám: 00646-2009

Programindítás határozat száma: Közm./I/26/2011. (VIII.17.)

További információ: Tóthné Bodor Anita, 76-481-320, 




