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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(hirdetmény)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(mint Közvetítő Szervezet)
pályázatot hirdet
a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem”
városrehabilitációs projekt (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003) keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására
1. A pályázat célja
A városrehabilitációs célú József Attila Terv (JAT) területén élő célcsoport, illetve a helyi
közösség bevonásával a helyi társadalom kohézióját erősítő kulturális rendezvények,
sportesemények, közösségi programok stb. megvalósításának elősegítése. A program
szolgáltatásainak igénybevevőinek elsődleges célcsoportját a JAT területén élő, az
infrastrukturális beruházások által közvetlenül érintett személyek, a másodlagos
célcsoportot pedig a JAT területének közvetlen környezetében - legfeljebb KözépsőFerencvárosban - élők, tanulók, illetve a megvalósító intézmények (pl. iskolák)
fejlesztésben érintett, de nem a területen élő tanulói, munkatársai alkotják.
2. A pályázók köre
Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a IX. kerület lakosságával
kapcsolatban vannak (a kerületben bármilyen módon jelen vannak), vagy a kerületben a
korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.
Az alábbi non-profit jelleggel működő szervezetek pályázhatnak:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) –
amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs
projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabilitációs projektben;
• Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a
településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban
vannak, az alábbi kitételt is magában foglalva.
§ Egyházak abban az esetben, ha hatályos közszolgáltatási feladat
ellátására irányuló szerződéssel rendelkezik
§ Az iskolák helyett a kötelezettséget vállaló KLIK tekinthető
címzettnek, ebben az esetben rá is vonatkozik az egy címzett által
elnyerhető maximális támogatási korlát.
• Társasházak, lakásszövetkezetek;
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•

Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
városrehabilitációs projektben;

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és
gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
3. Támogatható tevékenységek
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok,
rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:
• az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások,
tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi
kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport
rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);
• munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai
felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
• helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló
akciók;
• integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek
kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók
megszervezésének támogatása;
• alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
• bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló
programok.
Elszámolható költségek: a Pályázati Útmutatóban részletezettek szerinti
forgóeszközök és kis értékű tárgyi eszközök költségei, egyes nagyértékű eszközök,
illetve helyszínek bérlése, bruttó munkabér és bérjárulék költsége – kizárólag a
mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül szükséges módon
és mértékben!
A támogatás mértéke 100%, a Címzetteknek nem szükséges önerőt
biztosítaniuk a „mini-projekt” megvalósításához, önerő vállalása az elbírálásnál
nem jelent előnyt.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja megkötött támogatási szerződés
esetén legkorábban: 2014. június 16., záró időpontja legkésőbb: 2014. december
16. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat
benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: 45 000 000 Ft, azaz negyvenötmillió Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%
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Támogatás összege: a Pályázati Útmutatóban részletezetteknek
témakörönként eltérő összegben
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18.

megfelelően,

4. Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata honlapján.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban [egy eredeti és egy elektronikus példányban (CD/DVD
lemezen)], zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Közszolgáltatási Iroda, Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás kódszámát: „JAT – miniprojekt, ED-2014 / TK-2014 / SzT-2014 / KCE-2014 / JA-2014 (a pályázati
témakörnek megfelelően).
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A
Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi
dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra,
perc megjelölésével.
A pályázatok elbírálása a benyújtás sorrendjében történik.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a (06-1-) 215-1077/227-es és (06-1-)
215-1077/298-as telefonszámon vagy a jat.miniprojektek@ferencvaros.hu	
   e-mail címen
tehetik fel.
5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
1. Jelentkezési lap
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3. Létesítő okirat másolata
4. Igazolás / Referenciaigazolás
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések
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Letölthető mellékletek
• Pályázati felhívás
• Pályázati útmutató
• Akcióterület térképe
• Jelentkezési lapok
• Referencia igazolás sablonok
• Tájékoztatási kötelezettségről szóló útmutató
• Pénzügyi elszámolás részletes szabályai
• Rövid összefoglaló a főbb szabályváltozásokról
• Pályázati adatlap kitöltési segédlet
Kérjük, hogy a www.ferencvaros.hu weboldalt a pályázat benyújtásáig
rendszeresen figyeljék az esetlegesen megjelenő pályázati közlemények miatt.
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