Ifjúsági programok támogatása - (EFOP-1.2.2-15)
Pályázók köre:

Támogatott
tevékenységek:

Olyan szervezetek amelyek:
 főtevékenysége TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, kivéve egyházi
szervezetek,
 bírósági nyilvántartásba vétele 2014. január 1-ét megelőzi, (kivéve egyházi
szervezetek),
 rendelkezik támogatói nyilatkozattal a projektmegvalósítás fő helyszíne
szerinti illetékes önkormányzattól, hogy a projekt illeszkedik az adott térségi
esélyegyenlőségi programhoz,
 a felhívást megelőző két teljest lezárt üzleti évének adózott eredménye
pozitív,
Gazdálkodási forma szerint:
 Egyéb szövetség (GFO 517)
 Egyéb egyesület (GFO 529)
 Egyéb alapítvány (GFO 569)
 Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
 Bevett egyház (GFO 551)
 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO
555)
 Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
I.
PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
1. A projekt szakmai tervének elkészítése.
2. Közbeszerzések előkészítése; feltételes közbeszerzések lebonyolítása.
II.

PROJEKTMENEDZSMENT

A projektmenedzsment feladatok ellátása kötelezően megvalósítandó tevékenység,
amelyhez azonban kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
III.

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Célcsoport toborzása.
Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.
Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.
Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.
Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.
A célcsoport számára tréningek, képzések.
Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.
Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.
Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.
Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó
anyagok, kis értékű eszközök beszerzése.
11. Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.
IV.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Pályázóra
vonatkozó
feltételek:

A projekt az alábbi tématerületek közül legalább háromra ki kell, hogy terjedjen:
egyéb

Önerő:

Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása.
Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.
Egészségmegőrzés, prevenció.
Közéletben való ifjúsági részvétel.
Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.
Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok
megvalósítása.
7. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló
életkezdet sikerének érdekében.
A projekt szempontjából nem releváns

Területi korlátozás:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek.

Támogatás
formája:
Pályázat
benyújtásának
határideje:
Támogatás
mértéke:
Kötelező
vállalások:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vissza nem térítendő támogatás.
2016. március 7- 2016. április 8.





Előleg
Projekt
megvalósításának
időtartama

minimum 18 millió Ft - maximum 25 millió Ft.
(A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a)
A projekt befejeztétől számított 3 évig:
a projektben megvalósuló fejlesztések általánosítható tapasztalatait
hozzáférhetővé teszi;
- a projekt céljaihoz illeszkedő, a projekt befejezését követően
megszervezett eseményekről (például hírlevélben) tájékoztatja a
projektbe bevont, ebbe írásban beleegyező célcsoport tagokat.

A projekt teljes idő tartalma alatt projektmenedzser, pénzügyi vezető, illetve
szakmai vezető biztosítása.
 Önkéntes programok szervezése.
 Szakmai terv elkészítése.
Támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a
megítélt támogatás 50 %-a lehet.
minimum 36 hónap – maximum 48 hónap

