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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 

 

Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó 

gyermekotthoni kapacitások létrehozása 

EFOP-2.1.1-16 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 01-től 2018. 

június 01-ig van lehetőség 

 

A felhívás célja: 

A legalább 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, 

gyermekotthonok többségének állapota mára elöregedett, felújításuk és korszerűsítésük 

aktuálissá vált. A felújításra, kor-szerűsítésre szoruló gyermekotthonok/lakásotthonok egy 

része az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltéte-lek hiánya miatt határozott idejű szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú, 

elhasználódott. Az épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső 

elosztása, berendezése a szakmai feladatoknak nem felel meg. Egyes intézményekben a 

gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-20 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke:  

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 24 millió Ft – 900 millió Ft közötti vissza nem 

térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás maximális 

mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
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Kedvezményezettek: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására állami, egyházi, nem állami 

fenntartású, ér-vényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont nyújtó 

ellátást és/vagy utógondozói ellátást nyújtó intézmények fenntartói jogosultak, amelyek a 

gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel 

elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO 

besorolások valamelyikébe tartoznak:  

311 –Központi költségvetési irányító szerv  

312 –Központi költségvetési szerv  

563 –Egyéb alapítvány önálló intézménye  

565 –Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége  

569 –Egyéb alapítvány  

572 –Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

573 –Nonprofit részvénytársaság  

529 –Egyéb egyesület  

551 –Bevett egyház 

552 –Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy  

555 –Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy  

559 –Egyházi szervezet technikai kód 

Támogatható tevékenységek: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS  

I/A. Projekt előkészítés keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  

 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése  

 Lakosság tájékoztatása már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 

egy tevékeny-séggel (kivéve kizárólag gyermek- és lakásotthon korszerűsítés 

megvalósítása esetén). 

I/B. Projekt előkészítés keretében szabadon választható tevékenységek:  

 A szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények, elemzések, 

felmérések engedé-lyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, 

tervdokumentációk elkészítése  

 Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása  

 Egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás  

 Társadalmi partnerek, érintettek bevonása, felmérések készítése. 

II. PROJEKTMENEDZSMENT  
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Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a felhívásban, A projekt 

műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA  

III/1/A. Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása célkitűzés megvalósítására 

irányuló támogatási kérelem keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  

a) A Gyvt. előírásainak nem megfelelő, nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon a 

hatályos jogi szabá-lyozásnak megfelelő lakásotthonnal, kis létszámú 

gyermekotthonnal történő kiváltása  

 új épület építése/meglévő épület átalakítása, bővítése, korszerűsítése  

 az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű 
szolgáltatói nyil-vántartásba való bejegyzés megszerzése érdekében  

b) a kiváltás eredményeként létrejövő intézményben elhelyezendő gyermekek, fiatal 

felnőttek, és a velük foglalkozó szakemberek felkészítése a változásra, az új 

feladatokra felkészítő program keretében 

c) a kiváltás eredményeképpen létrejövő intézmény környezetében, az adott 

település(rész)en élő lakos-ság érzékenyítése, felkészítése az intézmény helyi, 

társadalmi környezetébe történő integrálása céljá-ból 

 legalább egy - személyes jelenléttel járó- érzékenyítő rendezvény (lakossági 

tájékoztatás, be-mutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, 

ellátottak és lakókörnyezet képvi-selőinek közös programja) szervezése, 

lebonyolítása és 

 legalább egy alkalommal intézménylátogatás (nyílt nap) megszervezése és 

 legalább egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, 

helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására. 

III/1/B. Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása célkitűzés megvalósítására 

irányuló támogatási kérelem keretében szabadon választható tevékenységek: 

 ingatlanvásárlás, telekalakítás, szükséges bontási munkálatok az új intézmény(ek) 

területén, infrastruk-túra (víz- és energiaelosztási, távközlési és úthálózatok) 

fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása 

 zöldmezős beruházás (kizárólag építési telken) 

 szakmai szempontoknak megfelelő, a gyermekellátáshoz illeszkedő berendezési 

tárgyak, eszközök beszerzése 

 sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása az NMr. előírásainak megfelelően 

 a kiváltott intézmény ellátottak fejlesztésére és használatára szolgáló informatikai 

ellátottság javítása 

 önkéntes tevékenység bevonása a lakosság érzékenyítésébe, a nyilvánosság 

elősegítésébe, a válto-zásra felkészítő képzések lebonyolításába. 

III/2/A. Gyermek- és lakásotthon korszerűsítés célkitűzés megvalósítására irányuló támogatási 

kérelem keretében kötelezően elvégzendő tevékenységek: 

 az NMr. előírásainak megfelelő férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok és 

gyermekotthon-ok fejlesztése 

o meglévő épület átalakítása, bővítése, korszerűsítése 
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 az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói 

nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges feltételeknek megfelelően. 

III/2/B. Gyermek- és lakásotthon korszerűsítés célkitűzés megvalósítására irányuló támogatási 

kérelem keretében szabadon választható tevékenységek: 

 a szakmai szempontoknak megfelelő, a gyermekek eredményes gondozását-

nevelését, fejlesztését, önálló életre való felkészítését, illetve a fiatal felnőttek 

foglalkoztatását segítő tárgyak, eszközök be-szerzése 

 sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása az NMr. előírásainak megfelelően 

 közművesítés, közmű felújítása 

 a korszerűsítésre kerülő intézményben az ellátottak fejlesztésére és használatára 

szolgáló informatikai ellátottság javítása 

 a korszerűsítésre kerülő intézményben elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek, és a 

velük foglalkozó szakemberek felkészítése az új körülményekre, változó feladatokra 

felkészítő program keretében 

 önkéntes tevékenység bevonása a lakosság tájékoztatásába, a nyilvánosság 

elősegítésébe, a válto-zásra felkészítő képzések lebonyolításába 

 a korszerűsítés idején indokolt esetben az ellátottak időszakos elhelyezésének 

biztosítása külső szol-gáltató által biztosított helyszínen 

 a korszerűsítendő intézmény környezetében az adott település(rész)en élő lakosság 

tájékoztatása a fejlesztésről az intézmény helyi, társadalmi környezetébe való 

integrációjának fejlesztése céljából. 

III/3/A. Speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése 

célki-tűzés megvalósítására irányuló támogatási kérelem keretében kötelezően elvégzendő 

tevé-kenységek: 

Speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése a 

meglévő férőhe-lyek bázisán 

 új épület építése / meglevő épület átalakítása, bővítése, korszerűsítése 

 az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói 

nyilván-tartásba való bejegyzés megszerzése érdekében. 

A fejlesztés eredményeként létrejövő férőhelyeken elhelyezendő gyermekekkel foglalkozó 

szakembe-rek felkészítése az új feladatokra felkészítő program keretében. 

A fejlesztéssel érintett intézmény (telephely) környezetében, az adott település(rész)en élő 

lakosság érzékenyítése, felkészítése az intézmény (telephely) helyi, társadalmi környezetébe 

történő integrálása céljából. 

 legalább egy - személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági 

tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak 

és lakókörnyezet kép-viselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása, és 

 legalább egy alkalommal intézménylátogatás (nyílt nap) megszervezése, és 

 legalább egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi 

sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására. 
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III/3/B. Speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek kialakítása 

célki-tűzés megvalósítására irányuló támogatási kérelem keretében szabadon választható 

tevé-kenységek: 

 ingatlanvásárlás, telekalakítás, szükséges bontási munkálatok az új intézmény(ek) 

területén, közmű-vesítés, közmű felújítása 

 zöldmezős beruházás (kizárólag építési telken) 

 a szakmai szempontoknak megfelelő, a speciális, illetve kettős ellátási szükségletű, 

valamint befogadó gyermekotthoni gyermekellátáshoz illeszkedő berendezési tárgyak, 

eszközök beszerzése 

 sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása az NMr. előírásainak megfelelően 

 a fejlesztésre kerülő intézményben az ellátottak fejlesztésére és használatára szolgáló 

informatikai ellátottság javítása 

 gépjármű beszerzése a gyermekellátás céljához kapcsolódóan 

 önkéntes tevékenység bevonása a lakosság tájékoztatásába, a nyilvánosság 

elősegítésébe, a válto-zásra felkészítő képzések lebonyolításába. 

IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK 

A tevékenységeket részletesen lásd a felhívásban, A projekt műszaki-szakmai tartalmával és 

a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete 

tartalmazza. 

Előleg:  

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de 

legfeljebb maximum 1 milliárd Ft, köz-szféra szervezet, civil szervezet, egyházi jogi személy, 

nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén 50 %-a, de legfeljebb maximum 1 

milliárd Ft lehet. 

Igénylés 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 állá-sát, 

 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. 


