„Aktív piactér”
Pályázati felhívás önkéntes program megvalósítására
szervezetek részére
Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) az
EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve projekt
keretében felhívást tesz közzé „Aktív piactér” címmel.

1. Támogatás célja és összege
A pályázati felhívás célkitűzése azon szervezetek elismerése, melyek önzetlenül cselekedve hajlandók
tenni szűkebb vagy akár tágabb környezetükért, a körülöttük lévő emberekért és erre felhívják
környezetük figyelmét, inspirálnak másokat is önkéntes tevékenységekben való részvételre.
A pályázati felhívás célja az önkéntes piactéren (www.onkentespiacter.hu) regisztrált szervezetek
aktivitásának elismerése és ösztönzése azáltál, hogy díjazza azon szervezetek erőfeszítését, amelyek a
www.onkentespiacter.hu weboldalt aktívan használják és a felhívás keretében meghirdetett önkéntes
programjain egy naptári hónap alatt legalább 30 fő önkéntes programokon való részvételét biztosítják.
Célja továbbá, hogy a nyertesek számára felajánlott pénzösszeggel további önkéntes akciók
megvalósítását ösztönözze.
A program során 4 hónapon keresztül havonta a 4 legtöbb önkéntest megmozgató szervezet kerül
elismerésre.
A pályázati felhívás keretösszege összesen 1 600 000 Ft.
A díj összege pályázatonként 100.000 Ft, azaz százezer forint, amely a nyertes szervezetek részére
kerül kifizetésre.
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A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeni támogatás, amely személyi jellegű juttatásra nem
fordítható.

2. A pályázók köre
Támogatásra jogosultak:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezet;
- egyházak, egyházi szervezet (bevett egyház, vallási tevékenységet végző szervezet, elsődlegesen
vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, egyházi szervezet);
- nonprofit gazdasági társaság;
- önkormányzat;
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet;
- minden olyan szervezet, amely a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerint fogadó szervezet lehet.
Amennyiben a támogatásban részesülő, nem közhasznú szervezet, úgy a Társaság felé nyilatkozatot
köteles tenni arról, hogy a támogatást nem a vállalkozási tevékenységhez használja.
A felhívásban kizárólag azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a www.onkentespiacter.hu
weboldalon érvényes szervezeti regisztrációval rendelkeznek, és nyilatkoztak arról, hogy részt kívánnak
venni a pályázati felhívásban, valamint elfogadták jelen felhívás feltételeit és az adatkezelési
szabályokat.
Az Erzsébet ifjúsági Alap Nonprofit Kft. munkavállalói és azok közeli hozzátartozói által képviselt
szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton.

A regisztráció menetéről pontos leírás a Felhasználói kézikönyvben található.
A pályázónak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható
szervezetnek kell minősülnie, melyről a szerződéskötés során nyilatkozni köteles.
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3. Kiválasztási eljárás és támogatás feltételei
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

A Támogató megjelenteti a pályázati felhívást a www.onkentespiacter.hu oldalon.
A pályázó szervezet a www.onkentespiacter.hu oldalon bejelentkezést követően a profil
oldalán nyilatkozik arról, hogy részt kíván venni a felhívás keretébenmeghirdetett pályázaton,
ezzel együtt elfogadja pályázati feltételeket és az adatkezelési szabályzatot.
A szervezet a www.onkentespiacter.hu oldalon önkéntes tevékenység(ek)et hirdet meg,
melyen keresztül legalább 30 fő önkéntes részvételét biztosítja a programján (programjain) az
adott hónapban. Egy önkéntes fogadás egy önkéntes egy programon való részvételét jelenti.
Jelen pályázati felhívás keretében egy önkéntes több különböző programon is részt vehet, de
egy programra értelemszerűen csak egyszer jelentkezhet.
A felhívás keretében az adott hónap első napjától adott hónap utolsó napjáig meghirdetett és
lezárt önkéntes programokba bevont önkéntesek száma kerül összesítésre.
A naptári hónapokon átívelő önkéntes programok jelen pályázatban csak abban az esetben
vehetők figyelembe, ha a program az adott hónap utolsó napjáig lezárásra és az azt követő
hónap első napjától újra meghirdetésre kerül. (pl. június 15. - július 15-ig tartó program
esetében a pályázatban csak akkor vehető figyelembe az önkéntes program, ha június 30-val a
program lezárásra kerül, majd július 1-vel újra meghirdetik adott hónap utolsó napjáig.)
Akkor tekinthető egy önkéntes fogadás teljesültnek, ha a fogadó szervezet a tárgyhó végétől
számított 14 napon belül az önkéntesek részvételét a www.onkentespiacter.hu felületen
meghatározott módon igazolja (Az igazolás menetéről pontos leírás a Felhasználói
kézikönyvben olvashat). Amennyiben a nyertesek közül több szervezet azonos eredménnyel
zárja a hónapot, úgy az a szervezet részesül támogatásban, amely időben előbb teljesítette az
elért eredményt (megvalósult önkéntesprogramok időpontja szerint).
Támogatásban minden adott naptári hónap hónapban a négy legtöbb, de legalább 30 főnél
több igazolt önkéntest fogadó szervezet részesül.
Minden hónap 15. napjáig megtörténik az eredményhirdetés.
A Támogató hivatalosan értesíti a nyertes pályázót a regisztráció során megadott e-mail címen
keresztül, továbbá a nyertes pályázók listáját megjelenteti a www.onkentespiacter.hu
honlapon.
A támogatás kizárólag további önkéntes akciók megvalósítására vehető igénybe, melyet a
szervezetnek a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül fel kell használnia. A
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támogatás további önkénteseket bevonó önkéntes program/esemény/kampány/rendezvény
felmerülő költségeire fordítható, mely a www.onkentespiacter.hu oldalon kerül regisztrálásra.
10. A nyertes szervezettel támogatási szerződés kerül megkötésre jelen felhívás 4. pontjában
feltüntetett ütemezés szerint.
11. A támogatási összeg a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül kerül folyósításra.
12. A pályázati felhívás nyertese a támogatási összeget kizárólag szerződés hatályba lépésétől
számított 30 napon belül, de legkésőbb jelen felhívás 4. pontjában feltüntetett ütemezés
szerint megvalósított önkéntes tevékenységei megvalósításával összefüggésben felmerült
költségek finanszírozására használhatja, a szeptemberi eredményhirdetés esetében legkésőbb
2022.10.31-ig.
13. A támogatásból megvalósított önkéntes tevékenység(ek)et a szervezet az onkentespiacter.hu
oldalon köteles meghirdetni.
14. A pályázati felhívás nyertese az önkéntes projekt megvalósítását követő 15 napon belül, de
legkésőbb jelen felhívás 4. pontjában feltüntetett ütemezés szerint a támogatás
felhasználásáról köteles a Támogatási szerződésben rögzített módon egy szakmai beszámolót
készíteni és a Támogató felé benyújtani.
15. Adott tárgyhóban a pályázati felhívás nyertese következő tárgyhóban nem vehet részt a
pályázati felhívásban, így egy szervezet a pályázati felhívás négy hónapja alatt összesen
maximum két alkalommal kaphat díjazást.
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4. Pályázat időtartama, ütemezése

A pályázat keretében 4 hónapon keresztül, 2022. május. 1. és 2022. augusztus 31. között teljesített
önkéntes programok vonatkozásában, havonta 4 szervezet kerül elismerésre.
figyelembe
vehető
önkéntes
programok
időintervalluma

eredményhirdetés

szerződéskötés
határideje

a
támogatás beszámoló
felhasználásának beküldésének
ideje
határideje

2022.május 1 - 2022. június 15.
2022.május 31.

2022. június 27.

2022. július 1-31.

2022. június 1 - 2022. július 15.
2022. június 30.

2022. július 25.

2022. augusztus 2022. szeptember
1-31.
15.

2022. július 1- 2022.
2022. július 31.
15.

augusztus 2022. augusztus 2022.
25.
szeptember 1-30.

2022. augusztus
15.

2022. október 17.

2022. augusztus 2022. szeptember 2022. szeptember 2022. október 1- 2022. november
12022. 15.
26.
31.
15.
augusztus 31.

5. Kapcsolat
Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a pályázattal kapcsolatban, forduljon kollégáinkhoz
bizalommal a modszertan@erifa.hu vagy az onkentes@erifa.hu e-mail címen.
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