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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.
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.
A felhívás teljes szövegéért kattints ide: https://onkentespiacter.hu/docs/informalis_legyel_te_kozosseged_hose_felhivas.pdf

*Kötelező

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit
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Adatkezelési nyilatkozat
1.

Adatvédelmi tájékoztató eléréséhez kattintson ide: http://www.unp.hu/adatvedelem

Alulírott kijelentem, hogy az EFOP 1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú „Komplex ifjúsági fejlesztések – Új
nemzedék újratöltve” elnevezésű projekt keretein belül létrehozott, Legyél Te közösséged hőse! pályázatra vonatkozó
adatkezelésről szóló tájékoztatót elolvastam és megértettem, továbbá kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok, hogy a
személyes adataimat a Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. kezelje.

*

Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen

2.

Elolvastam és megértettem a Pályázati felhívásban leírtakat.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen

3.

Hozzájárulok, hogy az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. elektronikus úton információkat küldjön e-mail címemre az
ifjúságszakmai és önkéntes programokkal kapcsolatban.

*

Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Igen hozzájárulok
Nem járulok hozzá

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit
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Alapadatok
4.

Legyél Te közösséged hőse!

A későbbi adategyeztetés elősegítéséhez, kérem, töltse fel az elérhetőségeit.

A pályázó informális csoport megnevezése *
Informális csoportot alkothat önkéntesek legalább három főből álló csoportja, amely jogi értelmében nem rendelkezik jogi személyiséggel

5.

A pályázó informális csoprt tagjainak felsorolása (név, e-mail cím, születési dátum). Minimum 3 fő felsorolása szükésges! *
Amennyiben a beküldő személy harmadik személyre vonatkozó személyes adatot tüntet fel az adatlapon, akkor ezen adatokra tekintettel akképpen nyilatkozik
a beküldő, hogy a vonatkozó személyes adatok kezelése tekintetben megfelelő jogalappal, így különösen az adott személy megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulásával rendelkezik, amely jogalap meglétét szükség esetén az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. felé igazolja. Ezen adatkezelésért a beküldő
kizárólagosan felel, azért az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. felelősséggel nem tartozik.

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit
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6.

Az informális csoport részéről kapcsolattartó személy e-mailes elérhetősége *

7.

Az informális csoport részéről kapcsolattartó személy telefonszáma *

8.

A pályázó informális csoport létszáma *

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit
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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.

Befogadó
szervezet
adatai

9.

•
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 .
•
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 az onkentespiacter.hu oldalnak.
A regisztráció menetéről pontos leírás a felhasználói kézikönyvben ( https://onkentespiacter.hu/felhasznaloi_kezikonyv) található.

Befogadó és felelősségvállalási nyilatkozat:
/https://onkentespiacter.hu/docs/befogado_es_felelossegvallalasi_nyilatkozat.docx

*

Az aláírt befogadó és felelősségvállalási nyilatkozatot pdf formátumban töltsék fel!

Elküldött fájlok:

10.

Befogadó szervezet megnevezése *
Kérjük, hogy a közhiteles adatbázisban rögzített nevet tüntesse fel.

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit
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Legyél Te közösséged hőse!

Befogadó szervezet székhely szerinti irányítószáma *
Kérjük, hogy a közhiteles adatbázisban rögzített pontos adatot tüntesse fel.

12.

Befogadó szervezet székhely szerinti települése *
Kérjük, hogy a közhiteles adatbázisban rögzített pontos adatot tüntesse fel.

13.

Befogadó szervezet székhely szerinti közterület neve és házszáma *
Kérjük, hogy a közhiteles adatbázisban rögzített pontos adatot tüntesse fel.

14.

Befogadó szervezet hivatalos képviselőjének neve *
Kérjük, hogy a közhiteles adatbázisban rögzített pontos adatot tüntesse fel.

15.

Befogadó szervezet hivatalos e-mail címe *

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit
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16.

Legyél Te közösséged hőse!

Befogadó szervezet hivatalos telefonszáma *

A pályázat keretében az alábbi szakmai elvárásoknak megfelelő program megvalósítása szükséges:

Az informális csoport és
az önkéntes program
bemutatása

17.

•
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
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 (
https://onkentespiacter.hu/felhasznaloi_kezikonyv) meghatározott módon igazolja, hogy a program megvalósult.

Mutassa be általánosságban a pályázó informális csoportot! (maximum 1000 karakter terjedelemben) *
Kérjük, hogy kellő részletességgel mutassa be a csoportot, mivel foglalkoznak alapvetően, milyen céllal jött létre, milyen módon végzi tevékenységét.

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit
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18.

Legyél Te közösséged hőse!

Önkéntes program megnevezése *
Kérjük, adja meg a jelen pályázatban beadni kívánt projekt megnevezését, hogy az azonosítható legyen esetleg más, hasonló nevű projektek mellett.

19.

Kérjük, adja meg az önkéntes program kezdő- és záró dátumát! *
Az önkéntes program megvalósítására a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül van lehetőség. A 2022. augusztus 31-i beadási határidő esetén
legkésőbb 2022.11.15-ig.

20.

Kérjük, adja meg az önkéntes program helyszínét (település neve). *
Amennyiben az önkéntes program az online térben valósul meg, úgy a program hasznosulásának helyszínét (település neve) tüntesse fel.

21.

Kérjük mutassa be részletesen, milyen önkéntes tevékenységet kíván megvalósítani! (maximum 1000 karakter
terjedelemben)

*

A bemutatás térjen ki az önkéntes program céljára, célcsoportjára, arra, hogy milyen pozitív hatást kíván elérni az önkéntes programmal, a választott
tevékenységek hogyan járulnak hozzá a célok eléréséhez. Továbbá a leírásában egyértelműen jelenjen meg, hogy a pályázati felhívás 4. pontjában
megfogalmazott szakmai elvárások hogyan jelennek meg a programban.

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit
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22.
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Milyen helyi szükségletekre fókuszál a projekt? *
A csoport a saját, vagy a saját tagjainak igényein túl, a projekt megvalósításával figyelembe vesz-e helyi szükségleteket?

23.

Kérjük mutassa be, hogy hány fő önkéntest tervez bevonni a programba. Milyen erőfeszítéseket tesz a potenciális
önkéntesek bevonása érdekében? Hogyan biztosítja a program nyilvánosságát és a programhoz történő csatlakozás
lehetőségét bárki számára? (maximum 1000 karakter terjedelemben)

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit

*
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Előnyt jelent a pályázat elbírálásánál

24.

Legyél Te közösséged hőse!

1.
o
o
o
o

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

2.
o
o
o
o

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

3.
o

Önkéntesség
a projektnek multiplikációs hatása van, további hasonló tevékenységekre ösztönöz

4.
o

Társadalmi hasznosulás
a projektnek hosszú távú hatása van

A pályázati felhívásban megadott előnyt jelentő szempontok bemutatása, amennyiben releváns. (maximum 1000
karakter terjedelemben)
Amennyiben a programban relevánsan megjelennek a fenti szakmai szempontok, úgy leírásában egyértelműen jelenjen meg, hogy a pályázati felhívás 5.
pontjában megfogalmazott előnyt jelentő elvárások hogyan jelennek meg a programban.

Költségvetés
https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit

A támogatási összeg személyi jellegű juttatásokra nem fordítható.
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25.

Legyél Te közösséged hőse!

Kérjük, tételesen mutassa be az önkéntes program költségvetését és azt, hogy a támogatási összeg felhasználása
hogyan szolgálja a program megvalósulását.

*

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/1kNfDLba8jLnVBgftp5cYXA1AXCbL3i0yAR7-3xck3AQ/edit
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