„Legyél Te közösséged hőse!”
Pályázati felhívás önkéntes program megvalósítására
informális közösségek 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 „Legyél Te közösséged hőse!” címmel.

1. Támogatás célja és összege
A pályázat célja azon közösségek, informális csoportok 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 pályázat célja továbbá az önkéntes piactéren (www.onkentespiacter.hu ) regisztrált aktivitás
elismerése és ösztönzése azáltal, hogy díjazza azon informális csoportok erőfeszítését, amelyek
a www.onkentespiacter.hu weboldalt aktívan használják.
A pályázati felhívás keretében 4 hónapon keresztül havonta a 4 leginnovatívabb pályázatot
benyújtó informális csoport önkéntes projektje kerül elismerésre.
A támogatás keretösszege összesen 880 000 Ft.
A támogatás összege pályázatonként 55 000 Ft, azaz ötvenötezer forint, amely a támogatott
programot befogadó bejegyzett civil szervezet, non-profit intézmény (jelen felhívás 2. pontja:
befogadó szervezet) részére kerül kifizetésre. A támogatás kizárólag az informális csoport
(jelen felhívás 2. pontja: informális csoport) által benyújtott program megvalósítására
fordítható, erről a befogadó szervezetnek a támogatási szerződésben külön nyilatkoznia kell.
A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeni támogatás, amely személyi jellegű
juttatásra nem fordítható
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2. A pályázók köre - tudnivalók az informális csoportokról és a
befogadó szervezetről
Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek nyújthatnak
be pályázatot:
Informális csoportok:
•
•
•

•
•

informális csoportot alkothat önkéntesek legalább három főből álló csoportja, amely nem
rendelkezik önálló jogi személyiséggel,
az informális csoport tagjai a 16. életévüket betöltötték,
a program megvalósításában együttműködik egy, a www.onketnespiacter.hu oldalon érvényes
regisztrációval rendelkező, bejegyzett civil szervezettel, non-profit intézménnyel, aki vállalja az
önkéntes program megvalósításának jogi és pénzügyi felelősségét (a szervezet „befogadja” a
projektet – „befogadó szervezet”).
a támogatás a bejegyzett civil szervezetnek, intézménynek ítélhető meg, kizárólag az informális
csoport projektjének megvalósítására.
Az informális csoport tagjai a pályázat beadásakor regisztrált felhasználói az
www.onkentespiacter.hu oldalnak
Befogadó szervezet lehet:
A támogatás felhasználására csak akkor van lehetőség, ha a befogadó szervezet a Támogatási
Szerződés részeként kötelezettséget vállal arra, hogy az informális csoport által nyert
támogatási összeget az általuk megvalósítandó projektre fordítja.
Amennyiben a támogatásban részesülő, nem közhasznú szervezet, úgy a Társaság felé
nyilatkozatot köteles tenni arról, hogy a támogatást nem a vállalkozási tevékenységhez
használja.

•
•

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);
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•

nonprofit gazdasági társaság;
• önkormányzat;
• egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.
• A befogadó szervezetnek 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.
• A
befogadó szervezet a pályázat beadásakor regisztrált felhasználója a
www.onkentespiacter.hu oldalnak.
A regisztráció menetéről pontos leírás a Felhasználói kézikönyvben található.
Az Erzsébet ifjúsági Alap Nonprofit Kft. munkavállalói és azok közeli hozzátartozói nem nyújthatnak
be pályázatot.

3. Kiválasztási eljárás és támogatási feltételek
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

A Támogató megjelenteti a pályázati felhívást a www.onkentespiacter.hu oldalon.
Az informális csoport hiánytalanul kitölti az elektronikus pályázati űrlapot és beküldi. A
pályázat benyújtásakor mind az informális csoportot alkotó magánszemélyek, mind a befogadó
szervezet regisztrált felhasználója a www.onkentespiacter.hu oldalnak.
Minden hónap utolsó napjáig az elektronikusan beérkezett pályázatok kerülnek értékelésre
egy szakmai zsűri által, támogatásban az értékelés alapján a 4 legjobbnak ítélt pályázat
részesül.
Minden hónap 15. napjáig megtörténik az eredményhirdetés, de legkésőbb a 3.11 pontban
rögzített napig.
A Támogató az eredményhirdetéstől számított 2 munkanapon belül hivatalosan értesíti a
nyertes pályázót és a befogadó szervezetet a pályázati űrlapban megadott e-mail címen
keresztül, továbbá a nyertes pályázók listáját a pályázatra benyújtott program megnevezésével
megjelenteti a honlapon.
A befogadó szervezettel támogatási szerződés kerül megkötésre az eredményhirdetéstől
számított 14 napon belül, de legkésőbb a 3.11 pontban rögzített napig.
A támogatási összeg a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül kerül folyósításra.
A támogatott (nyertes informális csoport) a támogatási összeget kizárólag szerződés hatályba
lépésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a 3.11 pontban rögzített napig, a pályázatra
benyújtott és értékelt program megvalósításával összefüggésben felmerült költségek
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finanszírozására használhatja fel, az augusztusban benyújtott pályázatok esetében legkésőbb
2022.10.31-ig.
9. A támogatásból megvalósítandó önkéntes tevékenység(ek)et a befogadó szervezet az
önkéntes piactéren köteles meghirdetni legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének
napjáig. A program akkor tekinthető megvalósultnak, ha az abban támogatott önkéntes
program a www.onkentespiacter.hu oldalon rögzítésre került és a befogadó szervezet a
felhasználói kézikönyvben meghatározott módon igazolta, hogy a program a pályázatban
elvárt önkéntes létszámmal (min. 10 fő) megvalósult.
10. Az önkéntes program megvalósítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a 3.11 pontban
rögzített napig, a támogatás felhasználásáról a befogadó szervezet köteles egy rövid
beszámolót készíteni és a Támogató felé benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott
módon.
A pályázat keretében 4 hónapon keresztül, 2022. május. 1 és 2022. augusztus 31. között
benyújtott, havonta a 4 leginnovatívabb önkéntes program kerül elismerésre.
11. Ütemezés:
beadási határidő

eredményhirdetés

szerződéskötés
határideje

2022.május 31.

2022. június 15.

2022. június 30.

2022. július 15.

2022. június
27.
2022. július 25.

2022. július 29.

2022. augusztus 15.

2022. augusztus
31.

2022.
15.

szeptember

2022.
augusztus 25.
2022.
szeptember 26

program
megvalósítás
időszaka
2022 július 1-31.
2022. augusztus
1-31.
2022. szeptember
1-30.
2022. október 131.

beszámoló
beküldésének
határideje
2022. augusztus
15.
2022. szeptember
15.
2022. október 17.
2022.november
15.

4. Az önkéntes program elvárt szakmai tartalma és formai
követelménye
A pályázat keretében az alábbi szakmai elvárásoknak megfelelő program megvalósítása
szükséges:
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•
•

•
•
•
•
•
•

•

a támogatott önkéntes program karakterazonosan meghirdetésre kerül a
www.onkentespiacter.hu oldalon legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének napjáig,
a program megvalósításában legalább további 10 fő önkéntes részvételét vállalja a támogatott,
akik az www.onkentespiacter.hu oldalon keresztül csatlakoznak a meghirdetett önkéntes
programhoz,
a program önkéntes tevékenységet valósít meg, mely a különböző társadalmi szereplők és a
helyi közösség együttműködésre épít,
a program helyi szinten pozitív hatást ér el,
népszerűsíti az önkéntesség társadalmi fontosságát,
a program reális célokat fogalmaz meg, és a tevékenységek ezt a célt közvetlenül szolgálják,
az önkéntes program költségvetése reális, jól megtervezett és közvetlenül a program
megvalósítását segíti,
a pályázati anyagból egyértelműen kiderül, hogy mi a célja az önkéntes tevékenységnek, hány
önkéntest kíván bevonni, milyen tevékenység által valósítják meg céljait, milyen költségigénye
van
A program megvalósítását követően a befogadó szervezet az oldalon keresztül a Felhasználói
kézikönyvben meghatározott módon igazolja, hogy a program megvalósult.

5. Formai követelmények és bírálati szempontok
Formai követelmények:
•
•
•

A pályázatot a felhívásban megadott pályázati űrlapon hiánytalanul kerül benyújtásra
Az önkéntes program megvalósításának időszaka a jelen pályázati felhívás 3. pontjában
leírtaknak megfelel.
Mind a befogadó szervezet, mind az informális csoport tagjai felhasználói az
www.onkentespiacter.hu oldalnak

Szakmai bírálati szempontok:
A projektötlet megfelel a 4. pontban felsorolt szakmai elvárásoknak.
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Előnyt jelent a pályázat elbírálásánál:
1.

Innovativitás
o kreatív ötlet
o önkéntesség területén új célcsoport elérése
o új megszólítási mód/kommunikációs csatorna használata
o újszerű eredmények a társadalmi hasznosulás szempontjából

2.

Együttműködés
o lokalitás: helyi szükségletekre helyi válaszok megfogalmazásra kerültek
o különböző szektorok között teremt kapcsolatot
o generációk közötti kapcsolatot segít elő
o olyan megmozdulást valósít meg, mely közösséget épít,

3.

Önkéntesség
o a projektnek multiplikációs hatása van, további hasonló tevékenységekre
ösztönöz

4.

Társadalmi hasznosulás
o a projektnek hosszú távú hatása van

6. Pályázat benyújtásának határideje és módja
a) A pályázati űrlap benyújtása 2022.05.01-től 2022. augusztus 31. 23:59-ig lehetséges a jelen
felhívás 3. pontjában található ütemezés szerint
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja:
A pályázati űrlap linken található elektronikus pályázati űrlap kitöltésével lehet pályázni.

7. 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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