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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

Esélyteremtő programok megvalósítása 

EFOP-1.2.12-17 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 24. naptól 

2018. január 2. napig van lehetőség. 

 

A felhívás célja: 

A Partnerségi Megállapodásban foglaltakhoz igazodva a felhívás célul tűzi ki, hogy hozzájárul 

a gyermekek esélyeinek növeléséhez, a gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolásához, a 

gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatásához, a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzéséhez, a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához és a 

társadalmi együttműködés erősítéséhez a közösségépítés élményalapú eszközeivel. 

Jelen felhívás keretében a köznevelésben részt vevő tanulók számára esélyteremtő 

programok, a programkínálat bővítése, a támogatni kívánt célcsoport létszám növelése, a 

gyermekekkel/fiatalokkal sokoldalúan foglalkozni képes pedagógusok felkészítése, 

szakemberek, gyakornokok, önkéntesek bevonása valósul meg. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-34 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000.000 Ft, 

maximum 13.500.000.000 Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
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Támogatást igénylők köre: 

Jelen felhívásra a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) 
KIM rendelet alapján az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be 
támogatási kérelmet:  

 Egyéb szövetség – (GFO kód: 517)  

 Vallási tevékenységet végző szervezet – (GFO kód: 525)  

 Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)  

 Egyéb egyesület – (GFO kód: 529)  

 Bevett egyház – (GFO kód: 551)  

 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – (GFO kód: 552)  

 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – (GFO kód: 
555)  

 Egyházi szervezet technikai kód – (GFO kód: 559)  

 Közalapítvány (GFO 561)  

 Közalapítvány Önálló intézménye (GFO: 562)  

 Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO: 563)  

 Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)  

 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599)  
 

Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek 

esetében nem releváns. 

Jelen felhívásra csak olyan szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amely rendelkezik a 

programok megvalósításához szükséges infrastruktúrával. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 

lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást 

igénylők körének és legalább egy szervezet rendelkezik a programok megvalósításához 

szükséges infrastruktúrával. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb négy lehet. Jelen 

felhívásban egy szervezet csak egy támogatási kérelemben szerepelhet. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

a. Célcsoport bevonása 

a. a célcsoport toborzása, kiválasztása 

b. adminisztrációs feladatok ellátása, 

b. A szervezett foglalkozások teljes körű lebonyolítása 

a. bentlakásos szervezett foglalkozás keretei között a gyermekek aktivitására építő 

élménypedagógiát alkalmazó, a hátrányokat közvetlenül kompenzáló programok 

szervezése és lebonyolítása. 

c. Foglalkozások megvalósításában résztvevők, önkéntesek, segítők felkészítése és 

érzékenyítése 

a. szakmai műhelyek, programok, workshopok szervezése és lebonyolítása 
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d. Programok fejlesztése és azok ismertetése 

a. Jó gyakorlatok disszeminációja jelen felhívás során projekteket megvalósítók között 

(pl. online felület segítségével) 

e. Programcsomag 

a. szükséges felszerelés biztosítása (pl. tisztasági csomag) a bentlakásos 

foglalkozásokon résztvevő tanulóknak (személyenként legfeljebb 6000 Ft) 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

a) megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

b) közbeszerzési eljárások lefolytatása 

c) együttműködések kialakítása 

d) szükséges engedélyek, tervek beszerzése 

e) célcsoport toborzása 

f) szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák 

II. PROJEKT MENEDZSMENT 

Részletesen lásd a 3.4.1.1. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával 

kapcsolatos elvárások című részben. 

III. KÖNYVVIZSGÁLAT 

A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló 

könyvvizsgálói jelentést a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. 

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok területén végzett 

tevékenységek. 

Részletesen lásd az Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével 

kapcsolatos elvárások című részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG 

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum 

10. pontja tartalmazza. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Helyi közösség felkészítése (érzékenyítés) 

b) Digitális kompetenciafejlesztés a célcsoport számára 

c) Szervezetfejlesztés a pályázati céllal kapcsolatban 

d) Gépjármű beszerzése a fogyatékossággal élő tanulók támogatásba bevonásához 

kapcsolódóan 
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e) A programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, szükséges keretek biztosítása 

 eszközök beszerzése, 

 saját tulajdonú programhelyszínek épületeinek korszerűsítése, 

 saját tulajdonú programhelyszínek akadálymentesítése beleértve az 

infokommunikációs akadálymentesítést, 

 infokommunikációs fejlesztések megvalósítása. 

Önerő: 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedezni. 

Előleg: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság 

kedvezményezett esetén, legfeljebb egymilliárd forint, 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a 

támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles 

biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 

számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 

lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító 

részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő 

mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe 

vételére is jogosult. 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 

elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni. 

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést 

időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén 

annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott 

kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – 

a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 


