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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
RÉGIÓS/HELYI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA  

AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT 20. ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN 
 

A CSINI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda pályázatot hirdet az Európai Önkéntes Szolgálatban aktív 

(akkreditált) civil szervezetek számára az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) 20. évfordulójához kap-

csolódó ifjúsági programok megvalósítására, amelyet a régióban dolgozó civil szervezetek egyénileg 

vagy konzorciumban valósíthatnak meg.   

  

A programoknak közvetve vagy közvetlenül kapcsolódniuk kell az Európai Önkéntes Szolgálathoz.  

 

A) A PÁLYÁZAT CÉLJA 

 

A pályázat célja az Európai Önkéntes Szolgálat helyi szintű népszerűsítése, sikertörténetek és jó pél-

dák megosztása, a program eredményeinek terjesztése a fiatalok, illetve a civil szervezetek, a döntés-

hozók és más releváns szektorok képviselői körében. Az Európai Önkéntes Szolgálat megismertetése a 

fiatalokkal, az Erasmus+ Program és az európai ifjúsági mobilitási lehetőségek népszerűsítése és az 

Erasmus+ Program ifjúsági területe által képviselt pedagógiai megközelítésmód és értékek, a 

nemformális tanulás és az ifjúsági részvétel elterjedésének az ösztönzése, elősegítése. 

 

A pályázat célkitűzései 

 Új célcsoportok elérését biztosító népszerűsítő tevékenység, nagyobb nyilvánosság biztosítása 

az Európai Önkéntes Szolgálatnak. 

 A fiatalok aktív bevonásával megvalósuló helyi szabadidős és/vagy szakmai programok lebo-

nyolítása. 

 A régiókban működő ifjúsági civil szervezetek együttműködésének ösztönzése. 

 Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében megvalósuló projektek eredményeinek széles körű 

megosztása, ismertté tétele. 

 

B) A PÁLYÁZÓK KÖRE 

 

Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarországon működő, EVS-ben aktív akkreditált szervezet mint 

főpályázó – szükség esetén konzorciumot alkotva az adott régió más együttműködő szervezeteivel. A 

pályázatban pontosan meg kell határozni a konzorciumi partnerek közti feladat- és forrás-megosztást. 

 

C) A PÁLYÁZOTT TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA 

 

A programok keretében megvalósuló tevékenységek elsősorban fiatalok közösségeinek és fiatal egyé-

neknek (17-30 év közötti fiataloknak), továbbá fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, ifjúsági és más 

civil szervezeteknek és a helyi közösségnek szólhatnak.  
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Az ifjúsági közösségek lehetnek civil szervezetek, fiatalok formális és informális csoportjai - iskolai 

osztályok, egyéb iskolai vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó csoportok (pl. szakkör, sport-

klub stb.), illetve online ifjúsági közösségek is. Az ifjúsággal foglalkozó és egyéb civil szervezetek, a 

döntéshozók, valamint a helyi közösség azokban a projektekben jelenhet meg célcsoportként, ame-

lyekben a fiatalok aktív résztvevői vagy megvalósítói a tevékenységeknek. 

 

D) A PÁLYÁZAT TARTALMA 

 

A programok megvalósításának időpontja: 2016. május 5. - 2016. június 31. 

 

Támogatható tevékenységek   

A pályázók (konzorciumi partnerek) a programok során az alább felsorolt tevékenységeket és egyéb, a 

fent részletezett célok teljesülését segítő tevékenységeket valósíthatnak meg a támogatásból: 

 Akciók, események, fesztiválok, fiatalok bevonásával, közreműködésével megvalósuló zenei 

vagy más művészeti program szervezése; 

 Workshopok, beszélgetések, előadások, vitaestek, kávéházi délutánok az iskolákban, közössé-

gi házakban, művelődési házakban, ifjúsági irodákban, közösségi tereken; 

 Információ-szolgáltatás, műhelyfoglalkozások, kiállítások, aktivizáló programok és az ehhez 

szükséges eszközök beszerzése, fejlesztése; 

 Plakátkampány, vetélkedők, versenyek, installáció, kiállítás, street art vagy public art ese-

mény szervezése; 

 Közvetítők – szociális munkások, kortársak, tanárok, helyi közösségi vezetők, aktivisták – be-

vonásával megvalósuló közösségi tevékenységek; 

 Mobil szabadidős, sport és információs tevékenység; 

 Internetes kommunikációs felületek alkalmazása (különös tekintettel a közösségi oldalakra) és 

egyéb web 2.0-ás megoldások használata; 

 Helyi rádióműsorok készítése, helyi sajtótermékek megjelentetése; 

 Videoklipek készítése és vetítése, megosztása. 

 

Az alábbi tevékenységeket a pályázóknak (ill. a konzorciumi partnereknek) kötelező megvalósíta-

ni a projekt során: 

 együttműködési megállapodás feladat- és forrásmegosztással a partnerek között (konzorciumi 

projekt esetén); 

 rendszeres kapcsolattartás a CSINI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda munkatársaival a projekt elő-

rehaladása és értékelése során; 

 aktív részvétel a programok helyi és országos kommunikációjában; 

 a projekt folyamatos dokumentálása (statisztikák, nyilvántartások, jelenléti ívek, programleírások); 

 a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése. 

 

Nem támogatható tevékenységek  

 

 kiadványok, szóróanyagok, reklámajándékok készítése (ezeket az Erasmus+ Programiroda köz-

pontilag készíti el, és biztosítja a projekt számára). 
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E) AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI   

 

A pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre: 

 a kidolgozott programterv szakmai tartalma, kapcsolódása az Európai Önkéntes Szolgálat ér-

tékeihez; 

 a programok által elért fiatalok száma, az aktív bevonásukat célzó tevékenységek minősége, 

kreativitása, innovációja; 

 a régió földrajzi lefedettségének biztosítása (a különböző célcsoportok, azaz a bevonni kívánt 

közösségek megjelölése); 

 a pályázati partnerek aránya és szerepe, valamint a projektpartnerek közötti feladat- és forrás-

elosztás átláthatósága; 

 a pályázati kiírásban foglalt tevékenységtípusok konkrét leírása; 

 a költségvetés megalapozottsága; 

 új csoportok, közösségek azonosítása és elérése (pl. kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok, 

munkanélküli fiatalok stb.); 

 a programok hatékony kommunikációját biztosító kommunikációs terv; 

 a programok eredményességét mutató mérési eszközök beépítése és alkalmazása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek: 

 nagyszámú elérést biztosító akciók, kampányok; 

 innovatív módszereket alkalmazó programok; 

 a programoknak internetes felületen való megjelenést, kommunikációt biztosító pályázatok; 

 speciális célcsoportot elérő programok (pl. hátrányos helyzetű fiatalok). 

 

 

F) PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 

A rendelkezésre álló keretösszeg 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 3.500.000 Ft, amely egyenlő arányban osz-

lik meg a 7 régió között, tehát régiónként 500.000 Ft támogatás kerül kiosztásra. 

 

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

A pályázaton maximum 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.  

 

Az adott régióból beérkező, kisebb támogatást igénylő pályázatok esetén a szakmai szempontok 

figyelembe vételével a régiós keret (500.000 Ft) kimerüléséig több pályázat is támogatható.  

 

Támogatási időszak 

A projekt megvalósításának időtartama: 2016. május 5. –június 31.  

Amelybe beletartozik a programok előkészítése, megvalósítása, értékelése és dokumentálása. A pro-

jekthez kapcsolódóan ezen időtartamon belül keletkező költségek elszámolhatók el, amelyeket szám-

lamásolatokkal kell igazolni. A számlamásolatok részét képezik a projekt pénzügyi beszámolójának. 

 

A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítása a nyertes pályázóval kötött vállalkozási szerződések alapján több részletben 

történik.  
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A pályázat alapján kötött vállalkozási szerződésben szereplő szolgáltatás értékének maximum 80 %-a 

előlegként kifizethető. A fennmaradó 20% a beszámoló elfogadásakor kerül teljesítésre. 

 

A pályázónak kifizetendő, fennmaradó támogatási részlet összegének meghatározása a projektről 

szóló beszámoló alapján történik, amelyet a kedvezményezett köteles a programok befejezését követő 

két héten belül benyújtani.  

 

A beszámolás módja és határideje 

A beszámolót az erre a célra rendszeresített beszámoló űrlapon kell benyújtani csatolva a prog-

ram/projekt szakmai és pénzügyi dokumentációját, különös tekintettel a résztvevői nyilvántartásra. 

A beszámoló benyújtásának határideje: 2016. július 15.  

 

 

G) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
 

A pályázat benyújtásának módja és helye 

A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul kell benyújtani 

elektronikusan az info.eplus@csini-int.hu e-mailcímre. 
 

A pályázat mellékleteként kérjük csatolni a pályázó szervezet 30 napnál nem régebbi hiteles cégki-

vonatát vagy bírósági nyilvántartási lapját, valamint a képviselő aláírási címpéldányát . Kérjük, 

emellett csatolni az aláíró személyi igazolványának és lakcímkártyájának hiteles másolatát („Az 

eredetivel mindenben megegyező másolat” szignó, dátum, aláírás).  
 

Az e-mail tárgyában fel kell tüntetni: EVS20 pályázat.  

A pályázatok beadási határideje: 2016. április 21. csütörtök 12:00 óra 
 

A pályázat elbírálásának módja és határideje 

A pályázatokat a CSINI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda munkatársai bírálják el, és a pályázatok tá-

mogatásáról a CSINI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda vezetője dönt.  
 

A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A támogató a támogatá-

si döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket. 
 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. április 25. 
 

A pályázók döntést követő kiértesítése 

A CSINI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda a döntést követő 3 munkanapon belül elektronikus úton 

értesítést küld a pályázat elbírálásáról. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a CSINI Erasmus+ Ifjú-

sági Programiroda honlapján kerülnek közzétételre. A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati 

kérelem benyújtásának helye nincs. A döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit 

és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. 
 

Szerződéskötés 

A kedvezményezettel a pályázat pozitív elbírálása esetén a CSINI a pályázatban foglaltaknak megfele-

lő tartalommal vállalkozási szerződést köt. 
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További információk 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelke-

zésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, 

úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályá-

zati felhívás keretében. 

 

Jelen pályázati felhívás a pályázati adatlappal együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmaz-

zák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.  

 

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06 1 237 6731 vagy 06 1 237 6773 telefonszámon, 

valamint az ivett.karvalits@csini-int.hu és az eniko.tarjan@csini-int.hu e -mail címen kaphatnak. 
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mailto:eniko.tarjan@csini-int.hu

