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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tagszervezeti Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele
2016. augusztus 8.

Tisztelt Tagszervezeti Vezetők!
Összegyűjtöttünk néhány aktuális pályázatot, melynek rövid leírását küldjük nektek. A
pályázatokról teljeskörűen, a megadott linkeken lehet tájékozódni.

Pályázat fogyatékkal élőket digitális megoldásokkal
segítő személyek és szervezetek elismerésére

A pályázat célja
Az UNESCO pályázati felhívásának célja a fogyatékkal élőket digitális megoldásokkal segítő
személyek és szervezetek elismerésére. A pályázat keretében a fogyatékkal élőket digitális
megoldásokkal

segítő

magánszemélyek,

civil

szervezetek,

vállalkozások,

intézmények,

önkormányzatok 20.000 dollárra pályázhatnak.
A pályázók köre
Magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozások, intézmények, önkormányzatok. A díjat olyan
személyek és szervezetek nyerhetik el, akik legalább 5 éve segítik a fogyatékkal élőket (tehát
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nem egy projektet vagy programot díjaznak) és mindezt digitális megoldásokkal, azok
hozzáférhetőségének növelésével teszik.
Témakörök
irányelvek megfogalmazása, pártfogás, kooperáció, partnerség megvalósítása
a fogyatékkal élők életét segítő digitális megoldások fejlesztése
a digitális fejlesztések használatának elterjesztése költséghatékony és fenntartható
módon
Bírálati szempontok
fenntarthatóság
költséghatékonyság
hatás nagysága és intenzitása
hozzáférhetőség
felhasználóbarát design
monitorozás és értékelés
használat egyszerűsége
innováció
Díjazás:
20.000 USD (egy magánszemélyt és egy szervezetet díjaznak, mindkettejük díja 20.000 USD)
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. szeptember 15.
További információ, pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumentumok
Pályázat fogyatékkal élőket digitális megoldásokkal segítő személyek és szervezetek elismerésére

Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére  EFOP
1.3.516
A pályázat célja
A pályázat keretében civil és egyházi szervezetek közösségépítő tevékenységek 1825 millió
forintos támogatására pályázhatnak.
A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált
kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és
aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai
tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein.
Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános
társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi
szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat
javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése,
társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése
A pályázók köre
Egyéb egyesület GFO kód: 529
Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
Egyéb alapítvány GFO kód: 569
Egyéb szövetség GFO kód: 517
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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
Közalapítvány GFO: 561
Közalapítvány Önálló intézménye GFO: 562
Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO: 563
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO: 599
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A pályázat keretösszege
14 milliárd Ft. A támogatás összege: 1825 millió forint.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke: 100% A
támogatott pályázatok várható száma: 560 – 777 db. Támogatás a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a
benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.
Támogatható tevékenységek
„A” tevékenységcsoport:
1. célcsoport toborzása, bevonása;
2. önképzés;
3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást,
kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása;
4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése,
közvetítése;
5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP1.2.3VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések
– új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék
Központ Nonprofit Kft.).
Közvetlen célcsoport: a magyarországi kevésbé fejlett régiókban élő hátrányos helyzetben élő
1435 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek
életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.
„A” tevékenységcsoport mellett kötelező megvalósítania a támogatást igénylőnek a „B” vagy „C”
tevékenységcsoport

közül

tevékenységcsoport

között,

egyet.
de

Támogatást

kizárólag

egy

igénylő

választhat

tevékenységcsoport

a

„B”

és

„C”

megvalósítására

van

lehetősége a kötelezően megvalósítandó „A” tevékenységcsoport mellett.
„B” tevékenységcsoport: 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.
1. közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a
közösségi tervezés módszerével;
2. alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást
gyakorló tervek felkarolása, koordinálása;
3. kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat
megosztás;
4. létrejött közösségek gondozása, mentorálása.
„C” tevékenységcsoport:
1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális
identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
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2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és
érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának
erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése,
illetve lebonyolítása;
4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.
A pályázat benyújtásának határideje
2016. szeptember 1. – 2018. szeptember 3.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
2016.
2016.
2017.
2018.
2018.

szeptember 15.
november 15.
szeptember 15.
február 1.
szeptember 3.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
48 hónap
A projekt területi korlátozása
Magyarország kevésbé fejlett régiói
Forrás, kapcsolódó dokumentumok
Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére a közösségek fejlesztése révén

Jó pályázást kívánunk mindenkinek!

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu Kérjük erre a hírlevélre ne válaszoljon! A
hírlevekkel kapcsolatban a komm@esoember.hu e‐mail címen várjuk az észrevételeit.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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