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Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a
digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai
szervezetek támogatásával
GINOP-3.3.3-17
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-tól 2018. március 31-ig lehetséges.

A felhívás célja:
A projekt célja végső soron az, hogy a digitális világból kimaradó állampolgárok
érzékenyítésével tegye nyitottá őket a digitális eszközökkel és szolgáltatásokkal való
megismerkedésre, és ösztönözze őket, hogy tegyenek lépéseket a digitális kompetenciáik
fejlesztése érdekében – akár a közösségi internet-hozzáférési pontok mentori
szolgáltatásának igénybe vételével, akár a családjuk, szomszédjuk, ismerőseik segítségével.
Külön figyelmet érdemel a fogyatékkal élők digitális világba való integrálásának elősegítése,
esélyegyenlőségi szempontok következetes érvényesítése.
A jelen konstrukció célja az országos és helyi szervezetek helyi szükségletekre építő
projektjeinek támogatása annak érdekében, hogy a lakosság minél tágabb köre lépjen be a
digitális világba. A felhíváson támogatást elnyerő helyi és országos szervezetek központi
koordináció, módszertani és kommunikációs támogatás mellett olyan, a helyi közösségekre és
szükségletekre építő, a célcsoport sajátosságait és a célcsoport tagok élethelyzetét is
figyelembe vevő projektekkel vesznek részt, amelyekben központi koordináció, módszertani
és kommunikációs támogatás mellett motivációs tevékenységet folytatnak.
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A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 25-100 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 millió Ft és maximum 36
millió Ft;
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon Magyarország területén
székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország
területén fiókteleppel rendelkező civil szervezetek, azon belül:
a) oktatási és kulturális közösség
b) önkormányzat által fenntartott intézmények
c) közösségi internet hozzáférési hely
d) szövetkezet
e) helyi képviselettel rendelkező országos szervezet (egyházak, kamarák)
f) nonprofit korlátolt felelősségű társaság
g) egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
h) közalapítvány
i) alapítvány
Gazdálkodási formakód szerint
a) 121 – szociális szövetkezet,
b) 123 – iskolai szövetkezet;
c) 551- egyház
d) 552- egyházi intézmény
e) 559- egyéb egyházi szervezet
f) 541- kamara
g) 572- nonprofit korlátolt felelősségű társaság
h) 599- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
i) 575- nonprofit közkereseti társaság
j) 576- nonprofit betéti társaság
k) 573- nonprofit részvénytársaság
l) 529- egyéb egyesület
m) 561- közalapítvány
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n) 562- közalapítvány önálló intézménye
o) 563- egyéb alapítvány önálló intézménye
p) 569- egyéb alapítvány
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
a) A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek:
Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt biztosító szervezet
szakmai anyagainak felhasználásával, valamint a GINOP-3.3.2–16 „Online kormányzati,
közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program
kiterjesztésének elősegítése” projekt keretében jóváhagyott projekt mentén:
- Rendezvények és kitelepülések szervezése
- Tematikus helyi rendezvények szervezése (falunapok, klubok, kulturális események,
versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások)
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:
aa) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató - munkatárs biztosítása,
legfeljebb 1 fő (projektmenedzsment)
ab) projektmenedzsment tevékenység ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése
b) A projekt szakmai és operatív végrehajtásához kapcsolódóan:
ba) a projekt lebonyolításához szükséges digitális eszközök és kapcsolódó szoftverek
beszerzése (tablet, laptop, projektor, mobil stick, stb.) – legfeljebb az elszámolható
költségek 10%-áig).
c) A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek:
ca) Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt biztosító
szervezet szakmai anyagainak felhasználásával, valamint a GINOP-3.3.2–16 „Online
kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a
Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” projekt keretében jóváhagyott
projekt mentén:
- Offline és online motivációs kampányok lebonyolítása
- Helyi kommunikációs és motivációs kampány
- Országos online és offline PR- s marketing tevékenység, országos, regionális
és helyi csatornák összehangolt elérése;
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- Szakmai napok szervezése
- Sajtótájékoztatók szervezése
- Konferencia és lakossági fórumok szervezése
- Honlap-fejlesztés, Közösségi oldalon való megjelenés
- Tematikus együttműködések kiépítése
- Térítésmentes ismeretterjesztő, nem formális IKT eszközöket népszerűsítő,
oktatási programok lebonyolítása
- Helyi PR-, és marketing tevékenység, helyi csatornák összehangolt elérése;
- Helyi sajtómegjelenések
Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő
rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az
előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában
kell igazolni az önerő rendelkezésre állását.
Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott
módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen –záró- kifizetési igénylés
keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.
Előleg:
Jelen felhívás keretében a támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének
legfeljebb
a) 50%-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság
kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 100%-a, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, vagy
közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az
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irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó
projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §a tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy egyszeri elszámolás esetében előleg igénybevételére nincs
lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani.

5

