Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével (EFOP-1.3.5-16)
Támogatást
igénylők köre

Támogatási kérelmet benyújtani jogosultak:








Egyéb feltételek








Elsődlegesen vallási tevékenységet
végző belső egyházi jogi személy
Egyházi szervezet
Közalapítvány
Közalapítvány Önálló intézménye
Egyéb alapítvány önálló intézménye
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet

Kizárólag az alábbi feltételek mindegyikének megfelelő támogatást igénylők nyújthatnak be
támogatási kérelmet:







Támogatható
tevékenységek

Egyéb egyesület
Nemzetiségi egyesület
Egyéb alapítvány
Egyéb szövetség
Vallási tevékenységet végző szervezet
Bevett egyház
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső
egyházi jogi személy

Bírósági nyilvántartásba vételére 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi
szervezetek)
Egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással rendelkező
egyházi szervezetek
Főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499
tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek)
Az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a
2.000.000 Ft-ot (kivéve egyházi szervezetek).
Rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő
helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól arról, hogy a projekt illeszkedik a
helyi esélyegyenlőségi programhoz.

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. „A” tevékenységcsoport (célcsoport toborzása, önképzés, generációk közötti
együttműködést támogató események szervezése, önkéntes tevékenységek keretében
biztosított szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt
kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.)
„A” tevékenységcsoport mellett kötelező megvalósítania a támogatást igénylőnek a „B” vagy „C"
tevékenységcsoport közül egyet. Támogatást igénylő választhat a „B” és „C” tevékenységcsoport között, de
kizárólag egy tevékenységcsoport megvalósítására van lehetősége a kötelezően megvalósítandó „A”
tevékenységcsoport mellett.

2. „B” tevékenységcsoport (közösségi együttműködést támogató helyi összefogás
erősítése, kisközösségek, önszervezeződések mélyítése, létrejött közösségek gondozása)
A „B” tevékenységcsoport esetében a szakmai megvalósításban kizárólag 1 (vagy részmunkaidőben 2) fő önkénteskoordinátor vehet részt, aki a projekt teljes szakmai vezetését és a tevékenységek megvalósítását, koordinációját
is ellátja

3. „C” tevékenységcsoport (helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, identitást
elmélyítő programok szervezése, szakmai fórumok szervezése, közösségi aktivitás
erősítése, családok megerősítését és fiatalok életre nevelését célzó események
szervezése és lebonyolítása)
II.
III.
IV.
V.

PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS
PROJEKTMENEDZSMENT
KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. „A” csoporthoz kapcsolódóan: helyi közösségek formális szervezeti létrehozása,
képzések, tréningek lebonyolítása, nélkülözhetetlen eszközök bérlése
2. „B” csoporthoz kapcsolódóan: különböző generációs közösségek együttműködésének
koordinálása
3. „C” csoporthoz kapcsolódóan: a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség
összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzeti identitás megőrzése
érdekében, valamint nélkülözhetetlen eszközök bérlése
Támogatás
összege

minimum 18 M Ft – maximum 25 M Ft

Támogatás
mértéke

100 %

Előleg

Igényelhető

Területi
korlátozás

A projekt megvalósításának helyszínét mindenképpen úgy kell megválasztani, hogy az
Magyarország kevésbé fejlett régiójába essen.

Projekt
időtartama

A projekt végrehajtására legalább 36 hónap, legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.

Beadás

2016. szeptember 15.

