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

Nagy Bettina

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő
florika.andras@edc.debrecen.hu
+36 20 396 6538

Vállalkozásfejlesztési munkatárs
nagy.bettina@edc.debrecen.hu
+36 20 231 2772

Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése –
intézményi férőhely kiváltás
EFOP–2.2.2–17
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év február hó 27.
naptól 2019. év február hó 28. napig van lehetőség.

A felhívás célja:
A projekt célja a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában
engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók
igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák
kialakítása.
Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:
- legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy
- hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.
A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális
törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás
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szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában
foglaltakkal.
Emellett elengedhetetlen, hogy a fejlesztés eredményeként az adott település(rész), ahol a
lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások,
valamint foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő
mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4 - 50 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 446.250.000 Ft,
maximum 7.546.875.000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek
számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50
főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói, amelyek az
alábbi GFO szerinti besorolással rendelkeznek:


















GFO 311 – Központi költségvetési irányító szerv
GFO 312 – Központi költségvetési szerv
GFO 321 - Helyi önkormányzat
GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv
GFO 327 – Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
GFO 525 – Vallási tevékenységet végző szervezet
GFO 529 – Egyéb egyesület
GFO 551 –Bevett egyház
GFO 552 –Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
GFO 555 –Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
GFO 559 –Egyházi szervezet technikai kód
GFO 561 – Közalapítvány
GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
GFO 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
GFO 569 – Egyéb alapítvány
GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség. Amennyiben a támogatást igénylő saját fenntartásában nincs szociális
alapszolgáltatás és/vagy foglalkoztatás, azok fejlesztése kizárólag konzorciumi formában
valósítható meg.
A konzorcium vezetője kizárólag a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy
szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok
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vonatkozásában engedélyesenként 50 férőhelynél nagyobb bentlakásos intézmények állami5,
egyházi és nem állami fenntartója lehet.
Konzorciumi partnerek lehetnek:














GFO 321 - Helyi önkormányzat
GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv
GFO 327 – Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
GFO 525 –vallási tevékenységet végző szervezet
GFO 529 – egyéb egyesület
GFO 551 – bevett egyház
GFO 552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
GFO 555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
GFO 559 –egyházi szervezet technikai kód
GFO 561 - közalapítvány
GFO 569 – egyéb alapítvány
GFO 572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság
GFO 573 – nonprofit részvénytársaság,

A konzorcium maximum 3 tagú lehet.
A konzorcium esetében a finanszírozás tagi szinten történik.
Egy fenntartó több támogatási kérelmet is benyújthat eltérő férőhelyek vonatkozásában.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
I. SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS
Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy támogatást igénylő
tulajdonában vagy, vagyonkezelésében levő vagy vásárolt, bérelt ingatlan, átalakításával,
bővítésével, felújításával.
Az intézményi férőhely kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:
- legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy
- hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.
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
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi
jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd
forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
és közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
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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 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.
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