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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja” projekt keretében
támogatott
„Közösség - Fejlesztés”
és
„Az élhetőbb Meggyesi-telepért!”
című programokhoz

Közvetítő Szervezet:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2013. szeptember
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(hirdetmény)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
a „Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja” városrehabilitációs projekt
keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások,
tanfolyamok, képzési programok kialakítására
és
Integrált településfejlesztési tevékenységekhez, akcióterület rendbetételéhez
kapcsoló társadalmi akciók lebonyolításához
témakörökben mini-projektek támogatására.
Háttérinformációk
szervezeteknek

a

városrehabilitációs

projektről

a

pályázó

non-profit

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Meggyesi-telep megnevezésű
területen közel fél milliárd Forint értékben szociális városrehabilitációs projektet
valósít meg 2013 és 2015 között.
A projekt átfogó célja a nyugati városrészben, azon belül is a kilenc utcát magában
foglaló lakóövezet akcióterületen, összefoglaló nevén „Meggyesi-telepen” élő
emberek biztonságos élet- és lakókörnyezetének megteremtése és azoknak a
feltételeknek a létrehozása, amelyek képesek segítséget nyújtani az egyénnek
saját fejlődéséhez, társadalmi kapcsolatainak kiépítéséhez, megteremtve
életlehetőségeinek és lakhatási körülményeinek javítását. Az itt élők bevonásával
vonzó városrész kialakítását, az épületek lakhatóvá tételét, új közösségi-kulturálisszociális hely létrehozását, közbiztonság növelését tervezi a program.
A komplex
fejlesztés egymást erősítő hatásaként a fejlesztés segít megállítani az itt lakók társadalmi
leszakadását, a szegregációt, elősegíteni egy élhetőbb városrész kialakítását és a
közbiztonságot. A városrehabilitációs programban az infrastrukturális fejlesztések mellett
hangsúlyt kapnak társadalmi célú, a helyi közösséget erősítő elemek is.
Mindezek a fizikai és társadalmi környezet megújítását támogató tevékenységek
együttesen tehetik a Meggyesi-telepet élőbbé, élhetőbbé.
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1. A pályázat célja
Jelen pályázat átfogó célja a helyi és a területen aktívan működő non-profit
szervezetek bevonása, aktivizálása a helyi társadalom közösségfejlesztésének
erősítése és terület rendbetétele érdekében a Meggyesi-telep akcióterületen
megvalósulva.
2. A pályázók köre
Helyi, a Szolnok városban bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit
szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen
bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat
végrehajtottak).
Az alábbi non-profit 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;
 Társasházak, lakásszövetkezetek;
 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
Az 1. pontban bemutatott célkitűzés elérésére a „Szolnok, Nyugati városrész
szociális rehabilitációja” című projekt társadalmi célú (soft) tevékenységei között
szerepel két, helyi non-profit szervezetek számára megpályázható, összesen
42.500.000.- Ft keretösszegű Programalap az alábbiak szerint:
1.) „Közösség – Fejlesztés” (Programalap 1.) – ÉAOP-5.1.1/B2-13/PA-1
Támogatható: közösségfejlesztés és a szabadidő hasznos eltöltését segítő
szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok, rendezvények, akciók kialakítása az
akcióterületen élő emberek szükségletére, igényeire reagálva, különös
tekintettel a kiskorúak érdekében végzett tevékenységekre (pl. felzárkóztatás,
tehetséggondozás, rendezett életvitelre nevelés, stb.). Pályázni lehet például közösségi
programok, rendezvények, tanfolyamok, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és
sport rendezvények, kiállítások, civil programok, szűrővizsgálatok, hátrányos helyzetű
gyermekek részére felzárkóztató programok, életviteli-, munkaerőpiaci elhelyezkedést
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segítő tréningek, stb. megvalósításával, kizárólag az akcióterületen megvalósulva.
Keretösszeg: 32.500.000.- Ft
2.) „Az élhetőbb Meggyesi-telepért!” (Programalap 2.) - ÉAOP-5.1.1/B2-13/PA2
Támogatható: Az integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi
társadalmi akciók megszervezésének és lebonyolításának támogatása (például fásítás,
parkosítás, virágosítás, szemétszedő akciók, elgazosodott területek, árkok rendbetétele,
parlagfű irtás, stb.) kizárólag az akcióterületen (azon belül is kizárólag közterületen vagy
önkormányzati tulajdonú területen) megvalósulva.
Keretösszeg: 10.000.000.- Ft
Egy pályázó szervezet, amennyiben megfelel a jogosultsági kritériumok mindegyikének,
mindkét fő témakörben pályázhat és akár több pályázatot is benyújthat témánként,
azonban egy pályázó egy Programalapból maximum bruttó 3 millió Ft (ÉAOP5.1.1/B2-13/PA-1), illetve bruttó 2 millió Ft (ÉAOP-5.1.1/B2-13/PA-2)
támogatást nyerhet el, és mindösszesen 3 millió Forintot (amennyiben több
Programalapra is pályázatot kíván benyújtani).
Amennyiben a Programalap nem merül ki a megadott határidőig, a Közvetítő Szervezet
várhatóan egy módosított tartalmú pótkiírást is megjelentet.
Mivel a non-profit szervezetek többsége nem feltétlenül rendelkezik komoly tapasztalattal
uniós projektek tervezésben és megvalósításban, jelen pályázat több könnyítést és
gyakorlati szakmai segítséget is tartalmaz.
Ezek közül egyik legjelentősebb, hogy a területen működő, érdeklődő non-profit
szervezetek számára a pályázat kiírását megelőzően információs napokat
szervezünk, ahol a pályázni kívánó civil szervezetek pályázati elképzeléseikhez
megerősítést, további ötleteiket és hasznos gyakorlati tanácsokat is kapnak.
A Programalaphoz kapcsolódó minden lényeges információ
www.tiszafovarosa.hu és a www.szolnok.hu internetes oldalakon.

elérhető

lesz

a

A pályázó civil szervezeteknek ki kell tölteni a Jelentkezési lapot és a hozzá
tartozó Mellékleteket, és egy egyszerűsített költségtervet kell elkészíteni.
Összegezve, arra bíztatunk minden érintett szervezetet, hogy ismerkedjen meg
a pályázati dokumentációval: figyelmesen, többször is olvassák át!
Felmerülő kérdéseiket info@szvf.hu e-mail címen vagy kedden és csütörtökön
ügyfélfogadási időben (10.00-12.00 óra között) a 56/372-865 telefonszámon tehetik fel a
program referenseinek.
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Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához /
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és
eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek
szerint).
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2014.01.01., záró
időpontja legkésőbb: 2014.12.31. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet
korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: 42.500.000 Ft, melyből
Programalap 1. rendelkezésre álló keretösszege: 32.500.000.- Ft
Programalap 2. rendelkezésre álló keretösszege: 10.000.000.- Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%, azaz a projekthez önerő biztosítása nem szükséges
Támogatás összege:
Programalap 1.: minimum 1.000.000.- Ft, maximum 3.000.000.- Ft
Programalap 2.: minimum 500.000.- Ft, maximum 2.000.000.- Ft
A két Programalapból mindösszesen 3.000.000.- Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.10.07 napjától 2013.11.08. napjáig
Amennyiben az adott Programalapra (célterületre) nem érkezik elegendő számú és
forrásigényű pályázat a megadott határidőn belül, úgy a fennmaradó keret
átcsoportosítható, illetve újra meghirdethető.
4. Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető Szolnok MJV Önkormányzatának
hivatalos honlapján, a www.szolnok.hu internetes oldalon, illetve www.tiszafovarosa.hu
oldalon, valamint nyomtatott formában a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. irodájában (5000
Szolnok, József Attila út 83. „D” épület).
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével és a kötelező
mellékletek csatolásával nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs
lehetőség.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további
egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban személyesen
az alábbi címen lehet benyújtani:
Szolnoki Városfejlesztő Zrt., 5000 Szolnok, József Attila út 83. „D” épület
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos adatait: a
pályázati felhívás címét és a mini-projekt témáját és számát az alábbiak szerint:
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Pályázat címe:
„A Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja” című projekt keretében
Programalap felhasználásával megvalósuló társadalmi célú, non-profit miniprojektek támogatása pályázat
Figyelem! Az alábbi két pályázati téma közül csak azt az egyet válassza ki és
írja a borítékra, amelyikre pályázik!
Mini-projekt száma és témaköre:
„Közösség – Fejlesztés” - ÉAOP-5.1.1/B2-13/PA-1
vagy
„Az élhetőbb Meggyesi-telepért!” - ÉAOP-5.1.1/B2-13/PA-2

A pályázatok benyújtása 2013. október 07-től 2013. november
folyamatosan lehetséges, munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között.

8-ig

Ezt követően pályázati pótkiírás meghirdetésére csak akkor kerül sor, ha pályázat
benyújtására nyitva álló határidő lejártával a befogadott pályázatok forrásigényével nem
merül ki a Programalap keretében rendelkezésre álló összeg. A Közvetítő Szervezet
dönthet a pályázati feltételek módosításáról.
Egy pályázó szervezet, amennyiben megfelel a jogosultsági kritériumok mindegyikének,
mindkét fő témakörben pályázhat és akár több pályázatot is benyújthat témánként,
azonban egy pályázó egy Programalapból mindösszesen maximum bruttó 3 millió Ft
illetve maximum bruttó 2 millió Ft támogatást nyerhet el, de a két Programalapból
mindösszesen 3 millió Forintot (amennyiben több Programalapra is pályázatot kíván
benyújtani).
A pályázat benyújtásának 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
különböző
programalapokra
benyújtandó
csomagolásban/borítékban szükséges benyújtani.

pályázatokat

külön-külön

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-56-372-865-ös telefonszámon
tehetik fel keddi és csütörtöki munkanapokon délelőtt 10 – 12 óra között, vagy az
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info@szvf.hu e-mailre küldhetik el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázattal
kapcsolatos kérdéseket elsősorban elektronikus levélben várjuk.
5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3. Létesítő okirat másolata, a társasházak esetében a hatályos létesítő okirat és a
hatályos szervezeti-működési szabályzat benyújtása kötelező.
4. Igazolás / Referenciaigazolás
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések
6. Nyilatkozat kizáró feltételekről
Nem kötelezően benyújtandó: Referenciaigazolás(ok) az akcióterületen megvalósult,
korábbi tevékenységekről.
6. Információs napok
A Közvetítő Szervezet a potenciális címzettek számára minkét fő témakörben
információs napokat szervez, ahol a pályázni kívánók részletes szóbeli tájékoztatást
kapnak a pályázati feltételekről, és személyesen feltehetik kérdéseiket.
Az információs napok pontos dátumai és helyszínei elérhető lesz a www.tiszafovarosa.hu
és a www.szolnok.hu honlapokon.
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