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A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén
EFOP-1.8.6-17
A támogatási kérelmek benyújtására 2017.05.02. naptól 2018.07.30. napig van
lehetőség.

A felhívás célja:
A felhívás átfogó célja, hogy egységes szakmai elvek mentén olyan egészségfejlesztő
testmozgás (HEPA) és szabadidőpsort programok valósuljanak meg Magyarországon,
melyek a kevésbé fejlett régiókban mind térségi és mind helyi szinten hozzájárulnak a
kínálat bővüléséhez, a polgárok életminőségének javulásához, a szakmai
együttműködések fokozásához, az alulról szerveződő sport és rekreációs
kezdeményezések megvalósításához.




a kiválasztott projektekben olyan egységes szemléletű, komplex lakossági
testmozgásprogramok valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak
o a napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez, és
népegészségügyi kiadások csökkenéséhez
o a lehető legtöbb ágazatközi szereplő közötti együttműködés kialakításához,
szorosabbra fűzéséhez.
olyan projektek és szakmai, fejlesztési tevékenységek támogatása, ahol
o megvalósul
az
egészségfejlesztő
testmozgáshoz
kapcsolódó
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint
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o

olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az
egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-19 db.
Támogatást intenzitása, mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:



egy kevésbé fejlett régióra vonatkozó támogatási kérelmek esetén minimum
150.000.000,- Ft, maximum 250.000.000,- Ft.
a kevésbé fejlett régiók mindegyikére vonatkozó támogatási kérelmek esetén minimum
1.000.000.000,- Ft, maximum 1.200.000.000,- Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan:
1. Köztestületi költségvetési irányító szerv GFO kód: 341
2. Köztestületi költségvetési szerv GFO kód: 342
3. Egyéb sportszövetség GFO kód: 516
4. Egyéb szövetség GFO kód: 517
5. Sportegyesület GFO kód: 521
6. Egyéb egyesület GFO kód: 529
7. Alapítvány GFO kód: 56
Jelen Felhívásra a 341 és 342 GFO kóddal rendelkező szervezetek közül a sportról szóló
2004. évi I. törvény szerinti sportköztestületek nyújthatnak be támogatási kérelmet.1
Jelen Felhívásra az 517, 529, 56, GFO kóddal rendelkező azon szervezetek nyújthatnak be
támogatási kérelmet, amelyek alapító okirata szerint cél szerinti besorolása
sporttevékenység2, vagy a TEÁOR ’08 szerinti főtevékenysége: 931 sporttevékenység.
Jelen Felhívásra az 516, 517 GFO kóddal rendelkező azon szövetségek nyújthatnak be
támogatási kérelmet, melyek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 19.§ (3) c)-e) pontja szerinti
sportszövetségeknek minősülnek.
Egy szervezet egy támogatási kérelemben megvalósítóként egy alkalommal vehet részt:
önállóan vagy konzorciumvezetőként vagy konzorciumi partnerként.

Tekintettel arra, hogy a sportköztestületek a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint a Civil tv.
szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősülnek, a támogató e szervezetek
jogosultságát a törvény erejénél fogva állapítja meg.
2 A cél szerinti besorolásnak való megfelelést a támogató a www.birosag.hu oldalon található civil
szervezetek névjegyzékében található adatok alapján ellenőrzi.
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Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség. Egy támogatási kérelem keretében a létrehozott konzorcium legfeljebb 3 tagból
állhat.
Konzorciumi tag lehet az a szervezet, amely önállóan is benyújthat támogatási kérelmet.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési tevékenységek megvalósítása
Minimum egy kevésbé fejlett régióra vonatkozóan:






egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési cselekvési terv készítése
(minőség- és szolgáltatásfejlesztés, innováció)
komplex lakossági testmozgásprogramok, szabadidősport események és
eseménysorozatok szervezése és megvalósítása a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai
elvárások pontban meghatározott feltételek szerint
szemléletformálási célú print (nyomtatott) kiadványok stratégiai és operatív (kreatív)
tervezése, gyártása, információs eszközök, felületek kialakítása
az egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok
szervezése.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Az alábbi tevékenységek abban az esetben választhatók, amennyiben a támogatást igénylő a
„Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek” között megvalósítandó
tevékenységeket a kevésbé fejlett régiók mindegyikére vállalja.
Az alábbi választható tevékenységek közül mindegyiket kötelező megvalósítani:


mérési és értékelési modell-program megvalósítása az EU PA GL 38. pontjának
megfelelően
o a kevésbé fejlett régiók mindegyikét érintő HEPA mérési, értékelési rendszer
kiépítése és működtetése, a szabadidősportot támogató, és a fizikai aktivitási szint
nyomon követését biztosító egységes információszolgáltatási rendszer kialakítása
o a kevésbé fejlett régiók mindegyikére kidolgozott HEPA minőségirányítási és biztosítási rendszer kidolgozása
Megjegyzés: a modell program megvalósításában a kedvezményezett
szervezet(ek)nek együtt kell működniük egymással és a HEPA nemzeti
kapcsolattartó pontokkal. A HEPA nemzeti kapcsolattartó pontokkal való
együttműködésre vonatkozó részletes információk a felhívás „Műszaki és szakmai
elvárások” pontjában kerülnek kifejtésre.





a modell program megvalósítását és a HEPA jó gyakorlatok megosztását támogató
szakmai rendezvények (konferenciák, vagy workshopok) megvalósítása a kevésbé
fejlett régiók mindegyikében
az egészséges életvezetési kompetencia fejlesztésével összefüggő felkészítések
megszervezése rekreációs és sportszakemberek3 részére a kevésbé fejlett régiók

Jelen felhívás tekintetében rekreciós és sportszakemberek a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V.18.) Korm. rendelet melléklete szerinti
3
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mindegyikében, különösen a speciális célcsoportok (idős polgárok, fogyatékossággal
élők) tekintetében, az alábbiak szerint
o kiválasztás
o célcsoport-specifikus oktatási módszertanok, segédletek kidolgozása
o képzők felkészítése
o a rekreációs és sportszakemberek felkészítése a lakossági szemléletformálásra és
a programban részt vevő lakossággal történő személyes együttműködés
kezelésére
o a rekreációs és sportszakemberek módszertani felkészítése a célcsoportspecifikus mozgásformákkal kapcsolatosan az élethosszig tartói fizikai aktivitás és
az adaptált fizikai aktivitás szellemében
a célcsoporthoz és a területi megvalósíthatósághoz illeszkedő szabadidősport
mozgásformákat és sportszolgáltatásokat felölelő menü meghatározása, térkép
kialakítása
egészségfejlesztő testmozgás és szabadidősport programokhoz kapcsolódó, primer
egészségi állapot és kompetencia-mérések megvalósítása (a bevont célcsoport attitűd
mérési eredményeinek felhasználásával)
átfogó kommunikációs-disszeminációs tevékenységek: a kevésbé fejlett régiók
mindegyikére kiterjedő közösségi (online) kommunikációs, közösségi média és digitális
fejlesztések, e-marketing és tartalomfejlesztés (pl. webdesign, információs
szolgáltatások bővítése, webmarketing, e-szolgáltatások bővítése, applikációk).

Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges
fedeznie.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt
támogatás
1.) 50 %-a, de civil szervezet kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
2.) 100 %-a központi vagy köztestületi költségvetési szerv kedvezményezett esetén, ha a
kedvezményezett
a) 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
b) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3)
bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős

táblázatban foglalt 2., 3., 5. 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19. sorszámú tevékenységek ellátásra jogosult
szakemberek.
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miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb
támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az
irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó
projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A.
§-a tartalmazza.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az
előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási
előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
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 és állami támogatás esetén az előleg
folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.
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.
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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.
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