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A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél
AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA FEJLESZTÉSE A
KÖZMŰVELŐDÉSBEN AKKREDITÁLT
TOVÁBBKÉPZÉS
Program alapítás határozat száma: Közm./A/24/2011. (VIII.
17.)
Program indítás határozat száma: Közm./I/27/2011. (VIII.17.)
A továbbképzés célja:
A közművelődési területen dolgozó szakemberek képessé
tétele közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az
egészségnevelés területén. A továbbképzésen részt vevők
elsajátítják az egészséges életmód és életminőség, valamint a
rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik az egészséges
emberi magatartás kialakításához, formálásához szükséges
kommunikációs és szociális készségeket. A tanfolyam végén
záródolgozat elkészítésével adnak számot megszerzett
tudásukról
A képzés célcsoportja: közművelődési szakemberek,
önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai,
közgyűjteményi intézmények szakmai munkaköröket betöltő
munkatársai, civil szervezetek munkatársai, önkéntesei,
egyetemi és főiskolai hallgatók
A képzésre jelentkezés feltétele
Érettségi és közművelődési, közgyűjteményi vagy civil
területen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat
A tervezett össz. képzési idő: 40 óra
Kimenet: tanúsítvány megszerzése
A képzés módszerei
A továbbképzés bentlakásos formában, hétvégén
A képzés helyszíne
6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4.
A képzés kezdési időpontja
Igény szerint létszámtól függően
Követelmények
Záró dolgozat készítése
A képzés díja: 100 000.Ft, amely 3 napra a szállás és az
étkezés költségét is tartalmazza.
További információ kérhető: Polyák Alberttől az
intezet@bacskultura.koznet.hu email címen, a 76/481320
as telefonszámon,

ESEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS
Programakkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I.
29) FAT: PLB0255
A továbbképzési program célja:
A közművelődési intézményekben, az
önkormányzatoknál közművelődési területen
dolgozó
szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai
képessé váljanak virtuális közösségek építésére,
meglévő közösségek virtuális térben való
megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve
közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek
legyenek az eszolgáltatások igénybevételének
segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap
alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására.
Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a
közművelődési intézmények klienseinek
motiválására, önálló problémamegoldó képességük
növelésére.
A tervezett össz. képzési idő: 90 óra
A képzés célcsoportja közművelődési intézmények
szakmai munkatársai, kulturális és oktatási
intézmények, civil szervezetek, közművelődési
tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek
közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó
munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel
foglalkozó munkatársai
A képzésre jelentkezés feltétele
Érettségi és ECDL Start tanfolyammal egyenértékű
tudás (bemeneti szintfelmérés alapján)
Kimenet: tanúsítvány megszerzése
A képzés módszerei
Csoportos képzés heti egy alkalommal vagy
megegyezés szerint,
A képzés helyszíne:6000 Kecskemét, Katona József
tér 8. I. emelet 4es terem
A képzés kezdési időpontja: Igény szerint
létszámtól függően
Követelmények: a továbbképzési költség teljes
befizetése, továbbképzési órák 80%án való
jelenlét, esegítő gyakorlaton való részvétel (5 óra)
teljesítése. 3 db 8 oldalas elfogadott írásbeli
dolgozat elkészítése
A képzés díja: 100.000, Ft,
További információ kérhető Petőfi Sándor
Lászlótól a hirlevel@bacskultura.koznet.hu, e
mail címen, vagy a 76/481320as telefonszámon
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PÁLYÁZATI KIÍRÁSA nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok2013. évi költségvetési támogatására(Kategória kódja: NEMZKUL13)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) a "Nemzetiségi és össznemzetiségi kulturális
kezdeményezések támogatására" közzéteszi az alábbi pályázatot.
A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma
biztosítja a "Nemzetiségi támogatások2 elnevezésű fejezeti kezelésű
előirányzat (ÁHT: 243678) terhére.
Az Előirányzat felhasználása során kizárólag az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint kell eljárni.
I. A pályázat célja
A magyarországi nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és
szellemi kulturális kincseinek megőrzése, méltó folytatása, értékhordozó
tevékenységei, közművelődése feltételeinek javítása érdekében a
nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és
kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos
kezdeményezések támogatása. Az előirányzatból támogatás nyújtható
anyanyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek
hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését
szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység támogatására
(nyomdakész alkotások kiadása, publikálása).
Az előirányzatból kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének
megvalósítására, vagy önállóan megvalósítható részére nyújtható
támogatás.
A pályázati programmal megcélzott nemzetiség(ek): bolgár, görög, horvát,
lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén,
ukrán, interetnikus (több nemzetiséget érintő)
II. A pályázat jellege
A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.
III. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
 nemzetiségi önkormányzatok,
 a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális és oktatási
intézményei,
 létesítő okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségek tudományos,
oktatási, kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei
(egyesületek, alapítványok);
 nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi intézmények által alapított
nonprofit gazdasági társaságok.
 a magyarországi nemzetiségek muzeális és közgyűjteményi
tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális
gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári
tevékenységet folytató intézmények);
 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.

törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz
tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló
bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55)
 alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó közoktatási és
kulturális intézmények.
Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra,
azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet, pályázatot nem
nyújthat be.
Nem pályázhatnak a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.
évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
IV. A rendelkezésre álló keretösszeg
Jelen pályázat megvalósítására, rendelkezésre álló keretösszeg: 85 000 000
Ft, azaz nyolcvanötmillió forint.
V. A pályázatban igényelhető támogatás formája, módja, összege
A nyertes pályázó vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül,
melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a
nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás
felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
A támogatás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását és elfogadását
követően történik a folyósítás).
Kivételesen, különösen indokolt esetben az egyösszegű utófinanszírozástól
eltérő folyósítást a pályázó megfelelő indokokkal alátámasztott írásbeli
kérelemmel kezdeményezheti a pályázat benyújtásáig. Az előfinanszírozás
formájában nyújtott támogatás esetén a támogatás a záró beszámoló
benyújtását megelőzően folyósítható.
A pályázatban igényelhető támogatási összeg:
 alsó határa: 100 000 Ft
 felső határa: 500 000 Ft
Egy programra csak egy pályázat nyújtható be. Egy programnak számít a
programtervben rögzített egy feladat vagy tartalmilag összefüggő
programfolyamat is.
Ha egy programot két vagy több természetes személy vagy szervezet
közösen kíván megvalósítani, a személyek, szervezetek közös
megegyezéssel döntsenek, hogy melyikük nyújtja be a pályázatot. Az
adatlapon a pályázó adatainál a megegyezésnek megfelelő személy vagy
szervezet adatai szerepeljenek. A pénzügyi elszámolásban kizárólag a
támogatási szerződésben Kedvezményezettnek megjelölt szervezet nevére
és címére kiállított számviteli bizonylatok számolhatóak el. (Amennyiben
a pályázó kötelezettségvállaló közreműködésével kötötte meg a támogatási
szerződést, úgy a kötelezettségvállaló nevére és címére kiállított számlák
és számviteli bizonylatok is elfogadhatóak.)
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is
megállapíthatja, azonban a megállapított támogatási összeg nem lehet
kevesebb 100 000 Ftnál.
A pályázat benyújtásához legalább az igényelt összeg 10%ának megfelelő
elvárt önrészt kell biztosítani.
Az önrész lehet: saját forrásból származó készpénzes és nem készpénzes
(személyes közreműködés (társadalmi munka), tárgyi feltételek vagy
szolgáltatás biztosítása). Nem tekinthető önrésznek a központi költségvetés
nemzetiségi előirányzataiból kapott egyéb támogatás.
A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések és a
százezer forint egyedi értéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadások
csak a vonatkozó szerződések, megállapodások kedvezményezett hivatalos
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képviselője által hitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt másolatai
alapján támogathatóak.
A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által
képviselt más szervezet részére a támogatás terhére  akár megbízási vagy
vállalkozási szerződés útján  nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a
támogatás teljes összegének 20%át.
VI. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek köre
Támogatandó tevékenységek:
 nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák,
 kutatói programok szervezése és az azokon való részvétel,
 nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
 kulturálisközéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos
nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos
nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
 konferenciák anyagai;
 a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi anyanyelvű hírlevél, iskolai
újság;
 egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet,
prózai, színpadi, drámai művek);
 a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok publikálása;
 tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott
kutatások eredményeinek publikálása;
 képzőművészeti katalógusok, egyegy nemzetiség életét fotókkal
reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
 naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek);
 CDROMok, DVDk, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő
egyéb kép és hanghordozók.
 az adott nemzetiség anyanyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép és
hanghordozók beszerzése;
 múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak
kiállítási anyagának archiválása, gazdagítása;
 a közgyűjtemény elektronikus adatbázisának elkészítése,
 internetszolgáltatás igénybevétele a nemzetiségi kultúra merítési
bázisának bővítésére
 kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint
a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő
elmélyítését szolgáló programok.
Elszámolható költségek:
Támogató bizonyos költségvetési tételeket nem támogat. A támogatás
kizárólag olyan tételekre igényelhető, amelyek nem esnek a nem
támogatott költségek közé.
Nem támogatott költségek:
Pályázó bér és járulékköltsége; közüzemi díj típusú kiadások,
karbantartások, javítások; építési és felújítási költségek; jövedéki termékek
(kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak; szerzői jogdíj
(beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás díja, felhasználási díj);;
ösztöndíj; bútor, felhalmozási (beruházási költségek), továbbá az adók,
vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság),
valamint az előre nem tervezett költségek.
Elszámolható költségek:
 A konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások
díja (így különösen: terembérlet, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény
reklámköltségei, előadók díja.)
 Nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés,
tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz) kapcsolódó
szolgáltatások
 Kép és hanghordozók esetében sokszorosítás költségei, valamint

honorárium (ezen tétel igényléséhez külön indoklást kérünk)
 A kulturális és hitéleti program megrendezése során felmerülő költségek,
így különösen az útiköltség, étkezés, terembérlet, hangosítás, és szállásdíj.
Az elbírálás szempontjai:
Tudományos rendezvény esetén a rendezvény célja és várható eredménye;
a megcélzott réteg, a résztvevők száma; a rendezvény
helyszíne; a meghívott előadók köre; a lebonyolítandó előadások témája,
nyelve. A pályázat elbírálása során előnyt élvez a nemzetiségi nyelv
használata.
A kiadandó alkotás jellege, témája, tartalma, a megcélzott réteg; a
megjelenés indoka, a kiadvány célja; a kiadvány paraméterei (oldalszám,
terjedelem, példányszám, terjesztés módja, folyóiratok esetében:
megjelenési gyakoriság); a folyóiratok írásainak szerzői, munkatársak;
hanghordozók kiadása esetén a közreműködő művészek, együttesek
megnevezése.
A közgyűjtemény anyanyelvű állományának gyarapításához kapcsolódó
beszerzés indokai; a már meglévő nemzetiségi nyelvű könyvek aránya az
állományban; a könyvtár, a kiállítás látogatottsága, vendégköre; a
beszerzés, gyűjtés módja; a feldolgozandó állomány, adattömeg
nagysága/jellemzői; az állományban meglévő nemzetiségi művek aránya, a
készítendő adatbázis erre vagy az egész állományra koncentrál; a
kialakítandó adatbázis struktúrája (tartalmi elemek), célja, a megcélzott
használói kör: munkatársak, látogatók; az adatbázis megjelenítése: pl. helyi
hálózaton az intézményben, Interneten; adatbázisfrissítés; a látogatóknak
ajánlott nemzetiségi Internethonlapok felsorolása.
Anyanyelvű kulturális és hitéleti program esetén az anyanyelv
használatának módja és mértéke; a rendezvény célja és várható eredménye;
a rendezvény indokai; a célcsoportja, a résztvevők száma; a program
helyszíne; az esetleges meghívott előadók, művészek; a lebonyolítandó
előadások témája, a szertartások lebonyolításának helyszíne; hagyományok
ápolása az adott nemzetiségi közösségben.
A program mellékleteként kötelezően csatolandóak:
Tudományos rendezvények esetén:
 Szakmai referenciák, a szervezésben részt vevő szervezet/vállalkozó
költségekre vonatkozó árajánlata (útiköltség, terembérlet, szállás stb.)
Anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység esetén:
 Árajánlat;
 A támogatás feltétele az ISBN, ISSN, ISMN regisztráció, melyet a
beszámoló ellenőrzésekor, a Kedvezményezett által megadott
tételhivatkozás alapján a Támogatáskezelő ellenőriz a http://www.nektar.hu
oldalon.
Közgyűjtemény anyanyelvű állományának gyarapítása esetén:
 a közgyűjtemény nyilvántartásba vételéről szóló határozat kivonata;
 a megvásárolandó könyvek, hanghordozók címlistája, árajánlat;
 a szállítást lebonyolító szervezet/vállalkozó árajánlata;
 adatbáziskészítésre és Internetszolgáltatásra vonatkozó árajánlat.
Anyanyelvű kulturális és hitéleti programok esetén:
 a rendezvény programja, hitéleti programok esetén a hitéleti vezető
részvételi szándéknyilatkozata;
 árajánlat
VII. Felhasználási és elszámolási időszak
A pályázat megvalósításának határideje: 2013. január 1jétől december 31
ig. A támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának határidejét a
támogatási szerződés tartalmazza.
Előfinanszírozás esetén csak a beszámoló elfogadása előtt keletkezett
költségek számolhatók el. A beszámolással kapcsolatos részletes
előírásokat a Pályázati útmutató tartalmazza.
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VIII. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje, a pályázati
díj
A pályázatot elektronikusan kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a
http://www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, melyhez rendelkeznie
kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (email cím). A regisztrációval
és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati Útmutató tartalmazza.
Az internetes pályázati űrlapot a pályázati kiírásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati programűrlap
minden kérdésére választ adva és a IX. pontban megjelölt mellékletek
elektronikus becsatolásával kell benyújtani.
A benyújtott pályázatokat az EPER automatikusan iktatja, és pályázati
azonosítóval látja el.
A 2013. évi nemzetiségi pályázatok benyújtása során minden pályázónak
egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 3000 Ft. A
pályázati díjat a nemzetiségi pályázatokra vonatkozóan egy szervezet csak
egyszer köteles megfizetni! Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati
díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető.
A pályázati díjat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000
0145146100000000 számú számlájára kell befizetni. A pályázati díj
befizetésekor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott
felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a kiírás kódját
(NEMZ13) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. A pályázati
díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell az Támogatáskezelő
számlájára befizetni.
A pályázat beadási határideje: 2013. január 10.
A beadás határidejénél a véglegesítés időpontját vesszük figyelembe.
(Azon pályázatok, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, státuszuk
"megkezdett" maradt, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott
pályázatnak, s már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.)
További információ a Támogatáskezelő internetes honlapján
(http://www.emet.gov.hu) található, elérhetőségeken kérhető.
IX. Az elektronikus adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek:
A pályázat benyújtásakor az elektronikus adatlapon az alábbiakat kell
kitölteni, illetve csatolni:
1. az igénylőnek a pályázat célja szerinti programot érintő eddigi
tevékenységének ismertetése,
2. az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetése a
költségvetés szöveges indoklásával együtt
3. részletes programterv, megvalósítani tervezett tevékenységek,
4. az előirányzat igénybevételéhez csatolandó továbbá az EPER
rendszerből letölthető Pályázati nyilatkoztat;
5. az igénylő jogi helyzetét igazoló dokumentum másolata (bírósági
nyilvántartásba vételről a megyei /fővárosi bíróság által kiállított, a civil
szervezet bírósági nyilvántartási adatairól szóló kivonat; nemzetiségi
önkormányzatok törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló kivonat);
6. civil szervezet (alapítvány, egyesület) esetében létesítő okirat
(alapszabály, alapító okirat), amennyiben a pályázó azt az előző évi
nemzetiségi pályázathoz elektronikusan nem csatolta, illetve, ha a
korábban benyújtottban változás történt;
7. amennyiben releváns, előfinanszírozási kérelem, indoklással
8. amennyiben releváns, közzétételi kérelem

A támogatási szerződés megkötéséhez a nyertes pályázónak az alábbi
dokumentumokat is csatolnia kell:
9. a pályázatnál alacsonyabb összegű megítélt támogatás esetén szükséges
a ténylegesen megítélt támogatási összegnek megfelelően az eredeti
költségvetési terv módosítása és szöveges indoklása az EPER rendszerben,
10. ha azt jogszabály előírja, a támogatott tevékenységhez szükséges
jogerős hatósági engedély másolata,
11. közjegyző vagy ügyvéd által kiállított aláírási címpéldány eredeti, vagy
közjegyző illetve ügyvéd által hitelesített másolata vagy a számlavezető
pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető
pénzintézet által hitelesített példánya,
12. Előfinanszírozás esetén a támogató javára szóló, csak a támogató
írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó
nyilatkozat, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás
esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására
vonatkozó rendelkezéssel együtt, a bankszámla nyilatkozatban feltüntetett
bankszámlákra vonatkozóan.
13. Nyilatkozat a bankszámlákról
X. A pályázat érvényessége
A határidőre beérkező pályázatokat a Támogatáskezelő formai bírálatnak
veti alá, mely során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi
szempontok szerint:
 a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (kizáró
okok vizsgálata),
 megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek megléte,
 a kitöltöttség, megfelelőség, valamint a regisztrációs nyilatkozat
megfelelősége és benyújtásának dátuma,
 pályázati díj megfizetése,
 köztartozás fennállása.
Amennyiben a Támogatáskezelő pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az
adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus
értesítésben 5 munkanapos hiánypótlási határidő tűzésével, a hiányzó adat,
vagy dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által
történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a Támogatáskezelő által
meghatározott időben kerülhet sor. Amennyiben a Támogatáskezelő által
meghatározott hiánypótlási határidőben pályázó nem tesz eleget a
hiánypótlási felhívásnak, a pályázat érvénytelenné válik. A
Támogatáskezelő a hiánypótlási határidő lejártát követő 5 munkanapon
belül elektronikus értesítésben tájékoztatja a pályázó szervezetet a
hiánypótlás eredményéről.
A pályázat érvénytelen, ha
1. nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy
tartalmi követelményeknek,
2. a IX. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok,
nyilatkozatok bármelyikét nem tartalmazza,
3. a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát,
4. a pályázót korábban  meghatározott időre  kizárták a támogatási
rendszerből és a kizárás időtartama még nem telt el
5. a pályázó a pályázati díjat a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig
nem fizette meg.
Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
XI. A pályázat tartalmi elbírálása
A benyújtott pályázatokról  a nemzetiségpolitikai célú előirányzatokból
nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
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szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. Rendelete értelmében  a Nemzetiségi
Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a
Támogató dönt.
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, melyek
részletesen kifejtik a programtervet, amelyekből az anyanyelv használata
egyértelműen kitűnik, amelynek nemzetiségi közösségen belüli ismertsége
nyilvánvalóvá válik, és amelyek nemzetiségi közösségmegőrző és építő
hatása, valamint a 28/2012 (III. 6.) Korm. rendeletben meghatározott
egyéb nemzetiségi célok érvényesülése egyértelműen alátámasztott.
Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 60 nap.
A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási
összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét
a döntést követő 10 munkanapon belül, legkésőbb 2013. 03. 10.ig a
http://www.kormany.hu, valamint a http://www.emet.gov.hu internetes
honlapján közzéteszi, ezt követően írásban tájékoztatja a pályázókat a
pályázat eredményéről.
XII. Szerződéskötés
A Támogató nevében a Támogatáskezelő a nyertes pályázóval (a
továbbiakban: Kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról írásbeli
támogatási szerződésben állapodik meg. Érvényét veszti a támogatási
döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézbesítésétől
számított 60 napon belül a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön
létre a szerződés. A kivételesen különösen indokolt esetben
előfinanszírozásként nyújtott támogatás esetén  a jogosulatlanul igénybe
vett támogatás visszafizetése biztosítékaként támogató előírja a
kedvezményezett valamennyi  jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető  fizetési számlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás
alkalmazásához történő hozzájárulás megadását.
XIII. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósításának feltétele a hatályos és érvényes támogatási
szerződés. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és
tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza. Amennyiben a
szervezet korábban azonos célú támogatásban már részesült, a 2013. évi
pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi azonos célú támogatással már elszámolt, és a
Támogató az elszámolást elfogadta. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha a Támogatáskezelő az előző évi támogatás beszámolóját
elutasította és Kedvezményezett az előírt visszafizetési kötelezettségét
határidőre nem teljesítette.
XIV. Jogorvoslat
Az államháztartáson kívüli szervezetként igénylő vagy kedvezményezett
kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés
meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, vagy a támogatói
szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására,
visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A
pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag
jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §ában
meghatározott kifogást nyújthat be írásban a Támogatáskezelőhöz címezve
a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról tudomásszerzéstől számított 8
napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a
mulasztástól számított 45 napon belül. A kifogást a fejezetet irányító szerv
vezetője a kézhezvételtől számított harminc napon belül érdemben
elbírálja. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

Társadalmi Megújulás Operatív ProgramKisközösségi ifjúság nevelés támogatásac.Kiemelt Pályázati FelhívásáhozKódszám:TÁMOP 5.2.8121
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTEREA1. Alapvető cél és háttér információAz Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatásdinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság éstársadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió újés adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Afoglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához avállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható amunkahelyteremtés. Az állami fejlesztés és támogatáspolitikaazzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosanlátható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, azállam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakítottsúlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az ÚjSzéchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat,amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:1. Gyógyító Magyarország  Egészségipar2. Megújuló Magyarország  Zöld gazdaságfejlesztés3. Otthonteremtés  Lakásprogram4. Vállalkozásfejlesztés  Üzleti környezet fejlesztés5. Tudomány  Innováció  Növekedés6. Foglalkoztatás7. Közlekedés  TranzitgazdaságHelyzetleírás:A TÁMOP 5. prioritáshoz illeszkedve, melynek egyik fontosfeladata, hogy "támogassa az önszerveződést, a civiltársadalmat a bizalom, az együttműködés, a társadalmirészvétel és a szolidaritás erősödése, az önkéntességelterjesztése érdekében, (...) azért, hogy a közösségek tagjai ésszervezett csoportjai részt és felelősséget vállaljanak aközösség fejlesztésében", jelen konstrukció az ifjúságtársadalmi részvételét kívánja erősíteni egymással országosméretben összekapcsolódni képes ifjúsági közösségekhálózatának létrehozásán keresztül. A konstrukció választ adgyerekek és fiatalok számára helyben, egész évben elérhetőközösségi aktivitások hiányára. A programban olyankisközösségi ifjúságnevelési módszertan kialakítása éselterjesztése valósul meg, mely helyi, regionális és országosprogramkínálattal, egész ember fejlődését támogató korszerűpedagógiai rendszer rendelkezik.A nukleáris családmodell általánossá válásával a gyermekekszámára elsődleges közösségi élményt az általános iskolajelenti, ahol már kiskamasz korban számos devianciávaltalálkoznak (alkohol és drogfogyasztás, dohányzás, erőszak.)A lányok 6, a fiúk 12%a 12 havonta erősen ittas állapotbakerül, marihuánát az ifjúság 12%a próbált ki az Ifjúság 2008Gyorsjelentés1 szerint. Ezen élmények feldolgozásábantöbbnyire sem a szülők, sem a pedagógusok nem nyújtanakszakképzett támogatást. A nagyvárosi életforma terjedésénekfelgyorsulása és ennek következtében a kisvárosi és falusitelepülések kiürülése a helyi közösségek széthullásához vezet,így mind a közösség, ahová csatlakozni lehet, mind acsatlakozást támogató biztos háttér hiányzik a fiatalok mögül.A fiatalok 1,5%a tölti közösségi helyeken szabadidejét, aközségekben élők 40%ának nincs baráti társasága. Azönkéntes munkát fontosnak tartó fiatalok aránya mindössze51%, habár az önkéntesség segíti a fiatalok aktívállampolgárra válását, szolidaritásuk fejlesztését, annakérdekében, hogy helyi szinten erősödjön a társadalmiösszetartás. A család és az intézmények szerepe a fiatalokintegrációja tekintetében egyre csökken, miközben a 1 Ifjúság2008 gyorsjelentés, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet,Bp., 2009 harmadlagos szocializációs terepek, mint az ifjúságiközösségek, nem tudják minden esetben megfelelően betölteni
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szerepüket annak ellenére, hogy a települési ifjúsági közösségimunka nagy támogatást igényelne országos szinten. Egyországos hálózati együttműködésben a fiatalokkal foglalkozókortárs vezetők a hálózat adta szakmai támogatáson kívülrészei egy országos közösségnek. A támogató környezet léteés a szakmai közösséghez tartozás alapvetően tudjabefolyásolni a helyi munka sikerét és tartósságát, ugyanakkora településen élő fiatalok számára motiválóbbprogramkínálatot nyújt.Ha gyermek vagy fiatal korban az érintett korosztálynaknincsenek saját élményen alapuló tapasztalatai a közösségilétformáról, az önszerveződésről, akkor a közösségi mentalitása legtöbb esetben nem fog megszületni felnőtt korukban sem.A közösségi létforma az önmagukért és másért vállaltfelelősség kialakulása, közösségi teljesítmény egyéni sikerekelé helyezésének képessége, tapasztalati tanulás képességénekfejlődése, társadalmi problémák iránti érzékenység. Mindezekhiányában azonban a gyermekek felnőve nem tudnakhozzájárulni a civil társadalomban való aktív részvételhez AzIfjúság 2008 Gyorsjelentés1 kimutatása értelmében a fiatalok71%a semmilyen szervezethez sem kapcsolódik, azonban atársadalmi megújuláshoz elengedhetetlen a közösségi éstársadalmi kapcsolatok pozitív irányú változása, egymás és aközösség iránti felelősségvállalás kialakulása.A kisközösség, mint megtartó és nevelő erő, több más(oktatási, kulturális) kezdeményezés mellett egy lehetségesválaszt ad a fent vázolt problémára. A jól működő helyigyermek és ifjúsági kisközösségek képesek hozzájárulni alokális identitás kialakulásához, a településhez való mélyebbkötödés megalapozásához. Így amennyiben a településen vanelérhető munkahely az itt élő fiataloknak; nagyobbvalószínűséggel maradnak helyben. Így a kisközösségeklétrejöttének támogatása hozzájárul a településeknépességmegtartó képességének megerősödéséhez. Aprojektben elsősorban olyan tevékenységek kapnaktámogatást, melyek a fiatalok elérését és kisközösségbetörténő bekapcsolódását segítik elő, ezáltal erősítik bennük azönszerveződés képességét, az önkéntes munka értékként valóelismerését, a közösségért való felelősségvállalás szándékát.Az önkéntesség elterjesztésének fontossága is megjelenik aprojektben, ugyanis a felkészítettek önkéntesen végzikközösségvezetői tevékenységüket, tehát a projekt mintegykatalizálja az önkéntesség elterjesztését célzó folyamatot amelynek eredményeként jelentős humán erőforrás foghasznosulni. A projekt célja ezen túlmenően országosmédiakampányban népszerűsíteni a gyermekek és fiatalokaktív társadalmi szerepvállalását, ezáltal növelve az ifjúságikisközösségek láthatóságát, tevékenységüket országosanmegismertetve a családokkal, oktatásinevelésiintézményekkel, egyházakkal.A projekttevékenységek támogatják a kisközösségszervezésépítő gyermek és ifjúságnevelés megerősödését a hazaipedagógiai kultúrában. Ennek nyomán a projekt különféleközösségfejlesztést megalapozó és követő kutatások,módszertani anyagok, kézikönyvek, közösségképzésrevonatkozó felkészítési segédletek elkészítését célozza, melyeka jövőben a közösségfejlesztés minden korábbinálhatékonyabb alapját képzik. A kiemelt projekt lehetővé teszi afejlesztés eredményeinek hatékony gyakorlatba ültetését és amegfelelő visszacsatolások feldolgozása után az egységesmódszertanok optimalizálását. A későbbiekben a módszertani,gyakorlati szervezési elemek, leírások, standardok szabadonfelhasználhatók és elérhetők lesznek a közösségetalapítani/működtetni szándékozók számára.Mivel ezek a kérdések hosszú távon az egésztársadalomszerkezetet érintik, továbbá a projekt tevékenységeiországos hatáskörűek, indokolt kiemelt projekt keretébenfoglalkozni a közösségi ifjúságnevelés támogatásával. Fontostovábbá az is, hogy a meglévő tapasztalatokra és hálózatokraépülve, és ne újrakezdve, szórványosan erősödjön meg aközösségre nevelés hazánkban. A hálózat egyes elemeitől

érkező tapasztalatok 1 Ifjúság 2008 gyorsjelentés,Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Bp., 2009 egymásterősítik és egészítik ki, valamint kihasználható az országoshálózatok működéséből adódó, rendszerszemléletű, egységesfejleszthetőségben rejlő potenciál. A fejlesztés hiánypótlómódon, országos hálózatban járul hozzá az ifjúság társadalmirészvételének erősítéséhez, ezáltal a fejlesztés hatékonysága ismagas.A prioritás keretében eddig meghirdetett hasonló célúkonstrukciók (pl.: TÁMOP 5.2.5) "Gyermekek és fiataloktársadalmi integrációja" fő célja a civil, önkormányzati ésegyházi szervezetek helyi megerősítése, fejlesztése volt,amelynek nem volt célja kihasználni az országos szervezetek,hálózatok működéséből adódó, rendszerszemléletű, egységesfejleszthetőségében rejlő potenciált, valamint az ilyenfejlesztések hatékonyságát nagy volumenű támogatásokesetén.A konstrukció  összhangban ezekkel a célokkal, valamint aKormány által elfogadott Új Nemzedék Jövőjéért Program ésa Nemzeti Ifjúsági Stratégia céljaival és a kisközösségiifjúságnevelés támogatása kiemelt projekt nevesítéséről szólóKorm. határozatban foglaltakkal  a fenti célokat egy kiemeltjelentőségű országos ifjúsági szervezet fejlesztése által kívánjatámogatni.Alapvető cél:A kisközösségi rendszerben megvalósuló; önkéntes (kortárs)vezetőkre épülő ifjúsági munka pedagógiai és módszertanifejlesztése. Önkéntes alapú és társadalmi felelősségvállalásterősítő kisközösségek megerősítése, továbbiak létrehozása. Azifjúság negatív társadalmi folyamatokkal szembenivédekezőképességének, öngondoskodásának fejlesztése. Akisközösségi rendszerben megvalósuló gyermek ésifjúságnevelési módszerek szakmai és társadalmielismertségének növelése.A2. Részcélok Gyermekek és a fiatalok minél szélesebb körben történőelérése. Az elért fiatalok kisközösségekbe való bekapcsolódása:Gyerekek és fiatalok tömegei számára élményközpontúközösségi nevelés biztosítása kisközösségek megerősítésén, újközösségek létrehozásán keresztül. Az ifjúsági munka megújulásához nélkülözhetetlenmódszertani fejlesztés kutatómunka által, a fejlesztéseredményeinek gyakorlatba ültetése és a megfelelővisszacsatolások feldolgozása után az egységes módszertanokoptimalizálása. Helyi kisközösségi, önkéntes kortárs vezetőkre épülő nemformális pedagógia minél szélesebb körben történőelterjesztése. Szakmai együttműködések kialakítása, fejlesztése azifjúságfejlesztés területén dolgozó szervezetek, intézményekés fenntartóik között.A3. Rendelkezésre álló forrásA kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor az elszámolhatóközkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 1 071 800 000forint.A KözépMagyarországi Régióban felhasználható forrásaránya 10,2%, azaz 109 323 600 Ft.A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közöttiátjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetéreaz elszámolható költségek összegének maximum 5%a, azaz53 590 000 forint fordítható.Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és aMagyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.A4. Támogatható projektjavaslatok várható számaA támogatott projektek várható száma: 1 db.
B. PROJEKTGAZDAK KÖREJelen kiemelt projekt felhívás keretében csak az a szervezetnyújthat be projektjavaslatot, amely rendelkezik az érintett
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miniszter írásos támogatásával. Az írásos támogatás tartalmielemeit jelen Útmutató E. pontja tartalmazza.B1. Jogi formaJelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezeteknyújthatják be projektjavaslatukat (gazdasági szervezetekgazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikaiszámjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.)KIM rendelt alapján): nonprofit részvénytársaság (GFO 573), mint főpályázó egyéb egyesület (GFO 529) mint konzorciumi partnerA projekt megvalósításához együttműködő partner bevonásaszükséges a TÁMOP7.2.1 (Komplex, integrált szemléletűifjúságpolitikai fejlesztések szakmai módszertanimegalapozása) TA projekt, valamint a TÁMOP3.3.12.(Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért  Átfogó ifjúságiszolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákokesélyegyenlőségének növelése érdekében)kedvezményezettjeinek személyében.Az együttműködő partnerek támogatásban nem részesülnek, aTámogatási Szerződést nem írják alá.A jelen felhívás keretében a fent felsorolt szervezetekkonzorciuma nyújthat be projektjavaslatot, amelyhezkonzorcium létrehozására irányuló együttműködésimegállapodást kell kötni a jelen Útmutató 7/A. számúmellékletét képező megállapodás minta alapján. Akonzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arravállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatásaesetén a projektdokumentációban meghatározott módonközösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyanszervezet lehet, amely a kiemelt projekt felhívásban és a jelenÚtmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel,részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában éstámogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírtkonzorciumi együttműködési megállapodást szkenneltformában kell a projektjavaslatot tartalmazó elektronikusadathordozón szerepeltetni).A konzorciummal szemben támasztott feltételek: Konzorciumi tagok száma 2 lehet (egy konzorciumvezető ésegy konzorciumi tag), Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételek,o A konzorciumvezető olyan szervezet lehet, amelynek: közhasznú tevékenységi körei között szerepel tudományostevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, közhasznú szervezetekszámára biztosított szolgáltatások; 100%os állami tulajdonban van (mely elősegíti aszakpolitikai stratégiák érvényesítését). amelynek Alapító Okirata tartalmaz az ifjúságiközösségekkel kapcsolatos kutatási és módszertani fejlesztésifeladatokat, illetve annak hiányában az arra irányulómódosítás folyamatban van. Kötelező konzorciumi tagok megjelölése:o A konzorciumi partner olyan országos ifjúsági szervezetlehet: amelynek a pályázati kiírás megjelenésének napján hatályosalapszabályában közhasznú tevékenységi körei közöttszerepel a nevelés és oktatás, képességfejlesztés,ismeretterjesztés; a hátrányos helyzetű csoportok társadalmiesélyegyenlőségének elősegítése; és a gyermek ésifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, amely a pályázati kiírás megjelenésének napján legalább1000 fő rendes taggal, ezen felül legalább 5000 fős regisztráltműködő (a szervezet életében, céljainak megvalósításábanaktívan részt vevő) tagsággal rendelkezik, továbbá, amely a pályázati kiírás megjelenésének napján nemzetköziifjúsági szervezetben legalább 15 éve tagsággal rendelkezik,és amely a pályázati kiírás megjelenésének napján legalább 20éve országos lefedettséggel rendelkező ifjúsági nevelőmunkátvégez. Egy szervezet kizárólag egy konzorciumban vehet részt és

egy projektjavaslatban lehet csak konzorciumvezető vagy tag, A konzorcium köteles egy közös projekt irányító testület ésegy szakmapolitikai egyeztető tanács létrehozására és ProjektIrányítási Kézikönyv megalkotására. A Testület és a Tanácseljárásrendjét a Kézikönyvnek kell tartalmaznia;Finanszírozás módja: partnerenkénti finanszírozás.B2. MéretJelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns.B3. SzékhelyDevizajogszabályok alapján belföldinek minősülő,Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat.A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnakmeg kell felelnie ennek a kritériumnak.
C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMAA projekt célcsoportjai: a kisközösségi ifjúságnevelésbenérintett szakemberek, pedagógusok, a kedvezményezettkonzorciumi partner leendő önkéntesei, 6 25 évesgyermekek, fiatalok, kiemelten azok, akik működő ifjúságikisközösségbe való bekapcsolódás lehetőségénekszempontjából hátrányos helyzetűek.C1. Támogatható tevékenységek köreI. Projekt előkészítés1. megvalósíthatósági tanulmány elkészítése;2. előtanulmányok a támogatott tevékenységek(helyzetfeltárás) megvalósítására vonatkozóan;3. közbeszerzés előkészítése, feltételes közbeszerzés.II. Projekt megvalósítás1. A kisközösségi nevelés módszertani elméleti keretkidolgozására irányuló kutatások, módszertani kutatások,(nemzetközi) jó gyakorlatok felmérése és adaptálása;2. kisközösségi nevelés társadalmi ismertségének éselismertségének vizsgálata;3. a közösségi nevelés stratégiaiszakmai pozícionálásátelősegítő tanulmány elkészítése;4. nemformális nevelési programok megújítása, az ifjúságikisközösségek szervezésének szakmai támogatásáhozszükséges szakmai, módszertani fejlesztések kidolgozása,módszertani anyagok, kézikönyvek, szakmai dokumentumokelkészítése;5. a megújult nem formális nevelési programok kisközösségimegvalósítása, gyermekek és az ifjúsági korosztálybevonásával6. a létrejött tudás disszeminációja:a. szakmai rendezvények: szakmai programok, műhelyek,szemináriumok, konferenciák;b. hazai és nemzetközi szakmai együttműködések kialakításaés működtetése;c. kiadványok készítése;d. informatikai fejlesztések a tudásmegosztás érdekében7. szervezetfejlesztés: a szükséges szervezeti háttérkialakítása, tanácsadások igénybevétele, tréningek,kapacitásbővítés8. vezetők felkészítése: a kedvezményezett konzorciumipartner hálózatába tartozó, meglévő és újonnan létrejövő helyiifjúsági kisközösségek szervezését és vezetését vállalómajdani önkéntes közösségvezetők7 és munkát támogatóönkéntesek bevonása, felkészítők megvalósítása, felkészítésrendszerének tartalmi megújítása, módszertani fejlesztése,felkészítő kapacitások növelése.9. a kisközösségek vezetőit segítő, valamint az új közösségekmegalakulását elősegítő hálózat kialakítása, működtetése; újifjúsági közösségek létrehozása és szakmai támogatásaműködő ifjúsági kisközösségbe való bekapcsolódáslehetőségének szempontjából hátrányos helyzetű fiatalokszámára is elérhetően;10. tagnyilvántartó rendszer továbbfejlesztése és fenntartása;11. célcsoportok számára elérhető adatbázisok fejlesztése ésfenntartása;
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12. kapcsolódási lehetőségek feltárása, szakmai knowhowmegjelenítése a pedagógusképzésben, továbbképzésben;13. hálózati együttműködés szervezeti és szakmai kereteinekkialakítása, civil szervezeti együttműködés kialakításaországos és helyi szinten;14. kommunikációs tevékenységek:a. kommunikációs stratégia kialakítása;b. országos és helyi médiakampányok megvalósítása agyermekek és fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásanépszerűsítése és az ifjúsági kisközösségek láthatóságanövelése érdekében, tevékenységük országosanmegismertetése a családokkal, oktatásinevelésiintézményekkel;c. a szervezeti vezetők kommunikációs képzése;d. a célcsoport elérését szolgáló, a projekt tevékenységeivelkapcsolatos kommunikáció15. gyerekek és fiatalok elérése, a meglévő közösségekmegerősítése élményközpontú programok, rendezvényeksegítségével;16. a módszertani fejlesztések szakmai kísérése és gyakorlatikipróbálása által a gyakorlati tapasztalatok visszacsatolásánakelvégzése, és ez alapján a módszertani anyagok nyomonkövetése, értékelése, megújítása;17. kedvezményezettek részére eszközbeszerzések,informatikai fejlesztések, felújítások.A megvalósításhoz kapcsolódó további tevékenységek:18. projektmenedzsment és adminisztráció;19. közbeszerzési eljárások lefolytatása;20. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása;21. rendszeres belső szakmai és pénzügyi monitoring;22. könyvvizsgálat.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSISZABÁLYOKD1. Támogatás formájaVissza nem térítendő támogatás.D2. Támogatás mértékeA projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%a.D3. Támogatás összegeA jelen projektjavaslat keretében igényelhető támogatásösszege legfeljebb 1 071 800 000 Ft lehet.D4. Az önrész összetételeJelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns.D5. Egyéb pénzügyi eszközökJelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns.D6. Biztosítékok köreBiztosítéknyújtás tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet 33. §ban foglaltak szerint kell eljárni.A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásbanmeghatározottak szerinta) bankgarancia,b) ingatlan jelzálog kikötése,c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofitszervezet cégjegyzésre jogosult  vezető tisztségviselőjének,vagy többségi tulajdonosának kezességvállalásad) garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagye) biztosítási szerződés alapján kiállított  készfizetőkezességvállalást tartalmazó  kötelezvény lehet.Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet33.  (5) bekezdése alapján a támogatási összeg  ideértve azelőleget is  első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha abiztosítékok a Támogatási Szerződésben foglaltak szerintrendelkezésre állnak.Nem köteles biztosítékot nyújtani az a Projektgazda, aki, vagyakinek a projektje a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33.  (8)bekezdésében meghatározott kitételek valamelyikénekmegfelel.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓKFelhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslatokkalkapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I. 28.) Korm.

rendelet és az EMK szabályozza.E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetéseJelen pályázati kiírásra nem vonatkozik.E2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye éshatáridejeA projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a Kiemelt ProjektAdatlapon, a Kiemelt Projekt Felhívásban, valamint jelenÚtmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújthatóbe.Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiíráskeretében a Kiemelt Projekt Adatlapot nem kitöltő programsegítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikusbenyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word,Excel, illetve Pdf, Tif formátumban történő elektronikusadathordozóra másolását jelenti. A Kiemelt Projekt Adatlap ésegyes mellékleteinek formátumára vonatkozó elvárásait jelenútmutató F8. pontja tartalmazza. A Kiemelt Projekt Adatlapsem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbáhiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt kikell tölteni.Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen Útmutató 2.számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, ahivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetettmódon aláírva kell benyújtani.A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és afelhívásban, valamint az jelen Útmutatóban előírtmellékleteket) elektronikus adathordozón a pályázati kiírásrészét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt eredetinyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlottküldeményként vagy gyorspostai9 /futárposta10 (garantáltTársadalmi Megújulás Operatív ProgramKódszám: TÁMOP 5.2.8121 (Kisközösségi ifjúság neveléstámogatása)Közreműködő Szervezet:ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA NonprofitKft.)1385 Budapest, Postafiók 818.Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, acsomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft(ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épületcímzést kell feltüntetni.Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóantüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP5.2.8121), a Projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizzea kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltéssikerességéről, az adathordozó épségéről!A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok azhttp://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:Nemzeti Fejlesztési ÜgynökségTel.: 0640/638638Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 2022.honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalatFelhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet21.  (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. aprojektjavaslatok benyújtásának határidejét megelőző tizediknapig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdésekettehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb akérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7napon belül tájékoztatást kapjanak.
A projektjavaslatok benyújtása a felhívás megjelenésétőlszámított 30. napig lehetséges. A projektjavaslatok benyújtásaés elbírálása egy szakaszban történik
Teljes pályázati kiírás: http: //nfu. hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS"Építő közösségek"  B) A korszerű, többfunkciós(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseketszolgálóközösségi programok, együttműködések, új tanulásiformák kialakulásának elősegítése c.pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP 3.2.3/B12/1
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás egyes
komponensei eltérő eljárásrenddel kerül kiírásra: az A) és B)
komponensek könnyített eljárásrenddel, a C) komponens egyfordulós
eljárásrenddel. Ennek következtében az egyes komponensekre külön
Pályázati útmutató vonatkozik.
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 Széchenyi 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 fő célja  a Tudomány  Innováció  Növekedés
kitörési ponthoz kapcsolódva, szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv
(továbbiakban: ÚSZT) általános céljaihoz , a TIOP és az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban:ÚMVP)
keretében támogatott vagy létrejövő többfunkciós közművelődési
intézmények (Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek, Agórák, Agóra
Pólusok) multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének
biztosítása. Ezzel az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT
k), Agórák és Agóra Pólusok helyi társadalomba történő beágyazódását,
széleskörű használatát szolgáló programok, közművelődési, könyvtári
fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és informális
tanulási alkalmak, szolgáltatásfejlesztések létrehozása.
A pályázati kiírás másik kiemelt célja, hogy a fentiekhez megfelelő
háttértámogatást biztosítson a pályázat benyújtására jogosult IKSZT
címbirtokosok, valamint az Agóra és az Agóra Pólus intézmények
részére, hogy azok a helyi társadalom megújulásának, a vidék kulturális
fejlődésének motorjai és központjai legyenek.
Ennek érdekében a konstrukció elősegíti az IKSZTkben, Agóra, Agóra
Pólusokban a program és szolgáltatásbővülést eredményező
tartalomfejlesztést, szakmaimódszertani anyagok és programok
kidolgozását, valamint az IKSZT címbirtokos szervezetek, Agóra,

Agóra Pólus intézmények tevékenységének szakmai koordinációját,
hálózatosodását. A C komponens továbbá olyan módszertani
kezdeményezések számára kínál támogatott tevékenységeket, amelyek
elősegítik a helyi sokféleség éltetése és fejlesztése mellett a szakpolitika
egységes érvényesülését.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1
rendelkezésre álló keretösszeg 1 000 000 000 Forint a következő
eloszlásban: a keret 70%a (azaz 700 000 000 Ft) az A) és B)
komponensek, a további 30%a (300 000 000 Ft) pedig a C) komponens
támogatására kerül elkülönítésre. Amennyiben a C) komponensre
megítélt támogatás nem éri el a teljes rendelkezésre álló keretet, illetve
a beérkezett pályázatok nem érik el a támogatáshoz szükséges
ponthatárt, a fennmaradó keret az A) és B) komponensre pályázók
támogatására fordítandó. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap
és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
B. A PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatot benyújtani jogosult szervezetek
A) komponens: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján
támogatott, használatbavételi engedéllyel rendelkező IKSZTt
működtető IKSZT címbirtokos szervezetek. Az a szervezet minősül
pályázat benyújtására jogosult IKSZT címbirtokosnak, aki a 112/2009.
(VIII.29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés a)c) pontjában
meghatározott fejlesztések vonatkozásában a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal felé benyújtotta az utolsó kifizetési kérelmét a
Pályázati útmutató 17. számú mellékletében található lista szerint és az
IKSZT beruházáshoz kapcsolódóan  amennyiben a beruházás építési
engedély vagy bejelentésköteles  jogerős használatba vételi
engedéllyel is rendelkezik.
B) komponens: Az Agóra, Agóra Pólus fejlesztés keretében
létrehozott/felújított és a pályázat benyújtásakor a beruházáshoz
kapcsolódóan jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező
közművelődési intézmények, vagy azok fenntartói.
Az önállóan pályázó (de fenntartóval rendelkező) intézmények által
benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat (15. számú
melléklet) szükséges.
C) komponens:
Pályázatot nyújthatnak be
 az 1/2007 (I. 9) Korm. rendelet 1. § (2) és 2. § ában foglalt
közművelődési, könyvtári, továbbá a közösségfejlesztéssel
összefüggően módszertani feladatokat ellátó intézmények, szervezetek
vagy ezek fenntartói, önállóan vagy konzorciumi formában. (A
konzorciumban vagy az intézmény, vagy a fenntartó vehet részt,
mindkettő együttesen nem.)
Kizárólag konzorciumi tagként pályázhatnak:
Egyéb, a 2011. évi CLXXV. Törvény 2. §. 6. pontjának megfelelő
közművelődési, könyvtári, továbbá az ifjúságfejlesztéssel, illetve a
közösségfejlesztéssel összefüggően módszertani feladatokat ellátó
szervezetek és/vagy ezek fenntartói, amennyiben megfelelnek az alábbi
kritériumoknak:
 A szervezetet 2010. január 1. előtt jegyezték be
 A szervezet alapító okirata szerint országos hatáskörű.
 A szervezetnek legalább egy, általa lebonyolított, befejezett országos
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közművelődési, könyvtári vagy közösségfejlesztő program
megvalósítását kell igazolnia. A program lebonyolítását igazoló
dokumentációt csatolni kell a pályázat benyújtásakor.
Az önállóan pályázó (de fenntartóval rendelkező) intézmények által
benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat (19. számú
melléklet) szükséges. Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a
támogatás kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a projektet
megvalósító fenntartott intézmény fejlesztésére fordítható.
Jogi Forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi (a Pályázati útmutató B1.1
pontjában foglaltaknak megfelelő) szervezet pályázhat (GFO
besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló
21/2012.(IV. 16.) KIM rendelet alapján):
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri Hivatal
326 Többcélú kistérségi társulás
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
351 Országos nemzetiségi önkormányzat
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe
tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó önkormányzati költségvetési
körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
551 Egyház
552 Egyházi intézmény
555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
951 Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása
Konzorciumra vonatkozó feltételek
A jelen kiírás C) komponensének keretében a fent felsorolt szervezetek
konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium
létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az
útmutató 17/C számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A
konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak
kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a
projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják.
Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati
Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek
megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és
támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt
konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a
pályázatot tartalmazó CD/DVDn szerepeltetni).

A támogatás folyósítása konzorciumi tagonként történik.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
 A konzorcium legalább 2, legfeljebb 4 tagú.
 A konzorcium összetétele csak a B1.1 pontban előírtak szerinti lehet.
Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.
C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
A) és B) komponensek
1. Kötelező szakmai tevékenységek
A) komponens
1. szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához (a pályázattal ennek
kivonatát kell benyújtani a 12/A mellékletben)
2. közművelődési és közösségi programok és tevékenységek szervezése
az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében
3. Olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése,
könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, és közösségfejlesztő könyvtári
programok szervezése
A Támogatható tevékenységeket részletesen az A) és a B) komponensre
vonatkozó Pályázati útmutató C1.1. pontja tartalmazza.
B) Komponens
a) Agóra
1. tevékenység: Szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához
2. tevékenység: A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális)
közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok,
együttműködések, új tanulási formák elterjedése érdekében a
pályázatban a támogatható tevékenységeket és foglalkozási formákat
úgy kell megválasztani és összeállítani, hogy ezek biztosítsák Az Agóra
célközönsége számára az Agóraprogramban megfogalmazott fő
funkciók (közösségi, élmény, szolgáltató) komplex érvényesülését (ld.
TIOP 1.2.1 Pályázati útmutató A1 és A2 pontja).
A Támogatható tevékenységeket részletesen az A) és a B) komponensre
vonatkozó Pályázati útmutató C1.1. pontja tartalmazza.
b) Agóra Pólus
1. tevékenység: Szakmai terv készítése a pályázat benyújtásához
2. tevékenység: A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális)
közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok,
együttműködések, új tanulási formák elterjedése érdekében a
pályázatban a támogatható tevékenységeket és foglalkozási formákat
úgy kell megválasztani és összeállítani, hogy ezek biztosítsák Az Agóra
Pólus közönsége számára az Agóra Pólusprogramban megfogalmazott
fő célok megvalósulását. Ezek közül különösen a pólustematika
megismerését, a modern tudománynépszerűsítést, a pályaválasztási
tanácsadás kötődését a helyi fejlesztésekhez, az önkormányzatok, az
ipar és a felsőoktatás dinamikus együttműködését (TIOP 1.3.3 08/1.
Pályázati útmutató A1, A2 pontjai).
A Támogatható tevékenységeket részletesen az A) és a B) komponensre
vonatkozó Pályázati útmutató C1.1. pontja tartalmazza.
2. Tájékoztatás, nyilvánosság
3. Horizontális elvek érvényesítése
4. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenység
C) Komponens
Az IKSZTk és Agóra, Agóra Pólus intézmények számára végzett alábbi
tevékenységcsoportok támogathatóak:
1. Kötelező szakmai tevékenységek
I. Előkészítés tevékenységei
II. Tartalomfejlesztés
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III. Módszertani támogatás
A Támogatható tevékenységeket részletesen a C) komponensre
vonatkozó
Pályázati útmutató C1.1. pontja tartalmazza.
2. Könyvvizsgálat
3. Tájékoztatás, nyilvánosság
4. Horizontális elvek érvényesítése
5. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenység Választható,
bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások
A) komponens
A projektet megvalósító intézmény munkatársainak a támogatható
szakmai tevékenységekkel kapcsolatos akkreditált képzéseken való
részvétele. A tevékenység kizárólag abban az esetben támogatható, ha a
munkatárs még nem vett részt azonos típusú támogatott képzésen.
C) komponens
IKSZT munkatársak kulturális szakmai továbbképzése
Nem támogatható tevékenységek köre
A Pályázati útmutatók C1. pontjában felsoroltakon kívül más
tevékenység nem támogatható, jelen konstrukcióban nem elszámolható
illetve azok a konkrét tevékenységek, amelyekre a pályázó az NFT I.,
ÚMFT illetve egyéb pályázati forrásból már kapott támogatást, nem
támogathatóak.
Projekt területi korlátozása
A projekt megvalósításának helyszíne kizárólag Magyarország
területén, de a Középmagyarországi régión kívül lehet.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási kategóriák:
A) és B) komponensek:
 Az IKSZTk, Agóra, Agóra Pólus intézmények szolgáltatásfejlesztése
esetében a támogatás csekély összegű (de minimis) .
 a szakmai munkatársak képzése pedig csekély összegű (de minimis),
vagy képzési támogatásként vehető igénybe.
C) komponens:
 Nem állami támogatás formájában.
Támogatás összege
A) komponens
Az igényelhető támogatás összege: legalább 3 000 000 Ft, de legfeljebb
5 000 000 Ft lehet.
B) komponens
Az igényelhető támogatás összege: legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb
30 000 000 Ft lehet.
C) komponens
Az igényelhető támogatás összege: legalább 60 000 000 Ft, de
legfeljebb 300 000 000 Ft lehet.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A) és B) komponensek
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási és jogosultsági kritériumok
2. Projektkiválasztási kritériumok
C) komponens
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási és jogosultsági kritériumok
2. Egyéb követelmények
3. Tartalmi értékelési kritériumok

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A) és B) komponensek esetén:
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. §ának (10)(11) bekezdései
alapján, amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló
kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre
jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét
felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló
tájékoztatást az NFÜ honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség
felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NFÜ honlapján való
megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés
dátuma előtt beérkezett pályázatokról hozott döntést követően a
támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést
meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
C) komponens esetén:
Jelen komponensre nem vonatkozik.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A) és B) komponensek:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati
Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel,
elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az
NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A
kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip
formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott
Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az xzip fileban
csatolt Projekt Adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell
vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható,
továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki
kell tölteni. A kitöltő program által generált egységes nyilatkozatot a
Pályázónak papír alapon kell benyújtania, melyet a
kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően kell
aláírnia!
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az
útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag
egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a kitöltő programból
generált, kinyomtatott és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási
előírásoknak megfelelően aláírt egységes nyilatkozattal együtt zárt
csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1 (garantált
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével
a következő címre kell beküldeni:
Kódszám: TÁMOP3.2.3.B12/1 (A vagy B komponens)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1134 Budapest, Váci út 45. "C"
épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a
pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a
Pályázati Felhívás kódszámát TAMOP3.2.3.B12/1 (A komponens/B
komponens), a Pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az
http: //www. nfu. hu honlapról tölthetők le.
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Hírek, aktualitások
Újból lehet pályázni a Kulturális intézményekrészvétele a tanórán kívüli nevelési feladatokellátásában című pályázatra, immár civilszervezeteknek is (TÁMOP3.2.13as kiírás).

A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb
körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük
erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül
elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók
óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és
informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési
oktatási és kulturális intézmények hosszú távú
együttműködésében, helyi és országos szinten.
Pályázati tevékenység: a nevelésioktatási intézmények óvodai
vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató,
kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális
(és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek
megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen
célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban
résztvevő gyermekek, tanulók.
Beadási határidő: 2012. november 30.
Pályázható összeg legfeljebb 30 Millió Ft.

Teljes pályázati kiírás: http: //www. nfu. hu/doc/3424




