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EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 
fejlesztésével című felhívás 

 

Pályázat célja  

Alapvető célok: 

 A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált 

kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és 

aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai 

tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein, 

 Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános 

társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi 

szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása. 

 A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és 

kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom 

megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése. 

 

Pályázók köre  

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 Egyéb egyesület GFO kód: 529 

 Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528 

 Egyéb alapítvány GFO kód: 569 

 Egyéb szövetség GFO kód: 517 

 Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525 

 Bevett Egyház GFO 551 

 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552 

 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555 

 Egyházi szervezet technikai kód GFO 559 

 Közalapítvány GFO: 561 

 Közalapítvány Önálló intézménye GFO: 562 

 Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO: 563 

 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO: 599 

Kizárólag az alábbi feltételnek megfelelő támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási 

kérelmet: 

 bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 

1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek); 

 egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással 

rendelkező egyházi szervezetek (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási 

formakódú szervezetek); 

 főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 

tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek); 

 az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredmény-

kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a 

2.000.000 Ft-ot (kivéve egyházi szervezetek). 
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 rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő 

helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól arról, hogy a projekt illeszkedik 

a helyi esélyegyenlőségi programhoz. 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

 

Támogatható tevékenységek  

 Projekt szakmai megvalósítása: 

„A” tevékenységcsoport 

 célcsoport toborzása, bevonása; 

 önképzés; 

 a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, 

kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása; 

 önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, 

közvetítése; 

 kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági 

fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel 

(Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.). 

 

„A” tevékenységcsoport mellett kötelező megvalósítania a támogatást igénylőnek a „B” vagy 

„C" tevékenységcsoport közül egyet. Támogatást igénylő választhat a „B” és „C” 

tevékenységcsoport között, de kizárólag egy tevékenységcsoport megvalósítására van 

lehetősége a kötelezően megvalósítandó „A” tevékenységcsoport mellett. 

 

„B” tevékenységcsoport 

A „B” tevékenységcsoport esetében a szakmai megvalósításban kizárólag 1 (vagy 

részmunkaidőben 2) fő önkéntes-koordinátor vehet részt, aki a projekt teljes szakmai 

vezetését és a tevékenységek megvalósítását, koordinációját is ellátja. 

 közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a 

közösségi tervezés módszerével; 

 alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást 

gyakorló tervek felkarolása, koordinálása; 

 kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat 

megosztás;  

 létrejött közösségek gondozása, mentorálása. 

 

„C” tevékenységcsoport 

 helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális 

identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése; 

 szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás 

és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség 

kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében; 

 közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények 

szervezése, illetve lebonyolítása; 
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 családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása. 

 Projekt előkészítés 

 Projektmenedzsment 

 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek. 

 Horizontális szempontok 

 

Pénzügyi feltételek  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, 

maximum 25 millió Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

 

Benyújtási határidő  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 

2018. szeptember 12-ig van lehetőség. 

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  

 2016. szeptember 20.  

 2016. november 20.  

 2017. szeptember 20.  

 2018. február 1.  

 2018. szeptember 12. 

 

Bővebb információ  

 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-135-16-trsadalmi-szerepvllals-erstse-a-kzssgek-fejlesztsvel

