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Budapest Józsefyáľosi Onkormá nyzat

Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A) Képzések' szakképzések

A Képviselő-testiilet 2013. jarnár I4-én tźrgya|ta a Koľmĺány 1649/2012. (KI.19.) számil
Koľmányhatározattú, melýen a Budapest-Józsefuĺáros, Magdolna-negyed Progľam III. (a
továbbiakban: MNPItr.) projekt 3'8I9'57f.953 Ft támogatásban részesült. A Képviselő-testtilet a
2lf0|3' (I'l4.) számú határozatźlban elfogadta a Kormányhatározat a|apjźn kidolgozott Támogatási
Szeľződést és annak mellékleteit.

Az MNPIII. vonatkozó Támogatási szerződést és annak mellékleteit (azonosító szám: KMOP.S.1.liB-
If-k-20|2-0001) a Nemzeti Fejlesztési Ugynökség, mint támogató képviseletében eljaró Pľo Regio
Közép-Maryarorczági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság' mint kozreműködő szervezet és a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zat, mint kedvezmény ezettközott 2013 . januźr 30-án irtź.k a|á.

Az MNPIII Teljes Akcióterületi Terv 3/b. kötetében a ,,Gl/I Képzések, szakképzések'' pľojektelem
keretében háľom felé munkanélküliek képzésének megvalósítását vállalta az onkormányzat 2075.
május 30-ig, amelyek a következők: 1) festő, mázo|ő, tapéttnő, f) vi||anyszeľelő és 3) szociális
gondozó, ápoló.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ; Egry Attila alpolgáľmesteľ; Kaiseľ József
képviselő; Balosh István Szilveszteľ kénviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2014. március 5. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat dtintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogľam III. megvalósításával
kancsolatban

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Hu mánszol gá|tatási Bizottság v é|emény ezi

HaÍár ozati i avaslat a bizottsźĘ, sztĺmár a: -



A sza|d<épzési szolgáltatások beszerzésére haĺom részes nyílt közbeszerzési eljarás keriilt lefolýatásľa.
A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 899lf0|3.(vII.3 1.) sz. határozata a|apján a Polgármesteľ
dontése értelmében az e|jźrás nyeľtese az OKTAV Továbbképző Központ Zrt. |ett. A kdzbeszerzési
eljárás során 3 részajźln|attételre volt lehetőség, a nyertes ajánlattevő 1) festő, mtizo|ő, tapétáző,z)
villanyszerelő képzésre tett ajánlatot. Felek a megbízási szerződéseket f0I3. auguszĹus f8-án a|áirtźtk.
A festő, mź.zollő éstapéttző képzés, valamint a villanyszerelő képzés esetén aképzés időtartama max.
2 félév. A kurzusok 2013' augusztus végén elindultak.

A közbeszerzési eljárás 3. része tarta|mazta a maximum 4 félévesľe tervezett,,szociális gondozó, ápoló
képzést'', amely ľész esetében a közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szőlő 2011. évi CVil.
törvény 76. $ (1) bekezdés a) pontja alapján eľedménýelenül zárult, mivel nem nyújtottak be ajánlatot.

Tekintettel arra, hory a ,,szociális gondozó, ápo|ő képzés'' az MNP III befejezéséig ismételten mĺár

nem valósítható meg, a Képviselő testiilet a 1425/2013. (XII. 20.) szátműhatározatźtban úgy döntött,

hogy a ,,szociális gondoző, źqolrő képzés'' helyett az ,,ővodai dajkaképzés'' megvalósíŁását fogadta el.
A szakmai tartalom móđosulása miatt a Támogatási Szeľződés módosítĺásáľa volt szükség, mely
benyrijtásra keriilt a Közreműködő Szeľvezet felé.

B) Pľogľama|ap

A Képviselő-testĺilet a 34O/2O13.(IX.18.) és a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság l33gl20|3.
(XII.02.) szátműhatźLrozata a|apjarl2013. december 2-áĺ kiírásra került a Magdolna Negyed Pľogram
III iiteme keretében elktilonített Progľamalap pźiyźľ;ati felhívásai nonpľofit szervezetek tészéte az
alábbi témakĺjrökben:
- Közösségi Zö|ditési Akciók (MNP III _PA/01)

- Sport, szabadidő, egyéb lakossági progľamok (MNP III _ PA/03)
- Családmegtaľtó Motivációs Csomag biztosítása (t\ff{P III _ PA/04)
- Családfejlesztési Motivációs Csomag biztosítása (MNP III _ PA/05)
- Szociális Lakhatási Technikai segítségnyújtás (MNP III _ PA/06)
A PA/01, PA/03, PN04, PA/05 kódszámú pä|yźnati felhívásokľa a beadási határidő 2014. januźlr 20., a

PA/06 jelű pá|ytaati felhívás esetében 2013. decembeľ 18. volt.

II. A beterjesztés indoka

A) Képzések, szakképzések

A Támogattsi Szerződés módosításának jőváthagyását követően a közbeszerzési eljárás |ezaj|ott,
azoĺban a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 85/2014. (II'03.) sz. hatźrozatában az eljaľást
eredménýelenné nyilvánította, tekintettel aľra, hogy nem nyrijtottak be ajtn|atot.

A dajka képzés szo|gä|tatás esetében közbeszerzési eljáľás megindítására ismételten nincs lehetőség,

tekintettel arľa, hogy a 2013.09' 01-jétól hatá|yba lépett jogszabźiyvá|toztĺs (Az országos Képzési
Jegyzékben szereplő képzéseket szabáiyoző, a szal<képzésľől szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény)
miatt a képzés már nem bonyolíthatő |e az MNP III befejezéséig, mivel a minimális képzési idótartam
meghaladná a projektzźrás idopontját (f0I5' 05. 30.) Ennek megfelelően a képzési pĄektben új

szakképzés neves ítése szüksé ges.

Fentiekre való tekintettel a dajkaképzés helyett _ a 27lf0l2. (VIII. 27.) a Nemzetgazdasági miniszter
hatáskörébe tartoző szakképesítések szakmai és vizsgakcivetelményeiľől szóló NGM rendelet alapjtln _
az ,,E|e|miszer-, vegyi tlru és gyógynövény eladó képzés'' megvalósítását javasoljuk 15 fő
részvételével.

B) Pľogľamalap
A 2Ol3.december \f-án kiírt pályázatok benyujtási hatáľidejéig összesen 13 darab pá'|yázat került
benyújtásľa, melyekből eddig a benyújtott hianypótlási felhívások teljesítése után 9 db pźiyźaat fete|t

meg a pályźnati felhívás kritériumainak.4 pá|yázat hiánypótlása még jelenleg folyamatban van.



Az ,,IJtmltató közvetett támogatások lebonyolítĺásźlhozvźrosrehabilitáció keretében'' c. iltmutatő 4.2.
fejezet a|apján pźůyźľ;ati kötelezettség a Progľamalap mĹĺködtetése a városrehabilitáció projektet
lehetőség szerint végigkísérően, de legalább L7hőnapig. Szintén pźůyźvati kötelezettség' hogy 50

millió forint összegben közvetett támogatást sztikséges biĺosítani nonproťrt jelleggel miĺködő
szervezetek sztĺmttt a.

A pźiyél;lati kötelezettségek teljesítése érđekében a pźlyázatokat szĹikséges kiírni. A PA/02 jelű
pä|yánatok esetében az e|so pźůyźuati felhívás esedékes, a többi témát illetően a felhívások ismételt
meghiľdetésére kerül soľ.

201.4. januá' 23-árr rrródosult a Pľogľamalap pźiyáľ:ati dokumcntáciőjĺ, czélt a módosítósokot oz rij
kiírások megjelentetése előtt szükséges áfrezetni apźiyázati kiírások részétképező dokumentumokon.

III. Tényállási adatok

A) Képzések, szakképzések

Az MNP III keretében új, a projekt időtaľtamába beleféľő, az eredeti|eg vźilla|t szakképzéssel
egyenértélaí (női szakmai képzés) képzés megvalósítrísa érdekében a Támogatási Szerződés
módosítása szükséges.

A miĺszaki, szakmai taľtalom helyettesító módosításáró| az 2612012. (X. f4.) szálmű, az egységes
miĺködési kézikönyvről szóló NFM utasítás 419. $-a rendelkezik, mely szerint:

,,A projeh, projeWelem értékelése sordn elfogadott műszaki, szahnai tartalmának eglenértélcíÍ
változtątása akkor engedéIyezhető, ha a helyeuesítő műszaki, szaĺĺľnai tartalom minden
szempontból legalább olyan paraméterekkel rendelkezik, mint a hatáIyos szerződés részét képező
tartalom Qartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitas, hőátbocsótási tényező,

alkalmasság stb.) és
a) a módosítós okn jogszabólyváltozĺźs, (szak)hatósógi előíras vagy az igénybe vett - a jogszabóIy-

vagy szerződésszeriÍ teljesítéséértfelelős - személy yag) szervezet (pl. tervellenőr, műsząki ellenőr)
kotelező előírása'
b) céIja a beruházás és mtikodtetés, illetve egyéb fejlesztés szempontjából osszességében
ka lts é ghat ékonyab b me gol dós alkalmaz ás a, v a gl
c) egłéb esetekben akkor, ha nem változik negatív irányba a pólyázat benýjtasakor vallalt
monitoring-mutatók, output és eľedményindikótorok, valamint egléb vállalások értéke.''

A Támogatási Szerződés módosítás oka részben jogszabályvźitozás, illetve egyéb eset, amennyiben
nem vtitozik negatív iranyba a pá|yázat benyújtásakor vállalt monitoring-mutatók, output és

eľedményindikátorok, valamint egyéb vállalások éľtéke.

B) Pľogľamalap

Az MNP-il-PA/01 kódszámmal kiíľt páiyázat célja: Köztisségi Akciók
Apźiyázat benyujtási határidejéig (2014. január 20.) az eddig benyújtott hiánypótlásokat is figyelembe

véve 2 db pá|ytvat keľĺilt értékelésre az alábbiak szerint:

1. minĹpľojekt címe: Gyeľmekjátszó a Kálváľia téľen
pźiyázó szervezet neve: Magyaľ emberi Jogvédő Központ Alapítvány
megvalósítás időtatama:2074. 03. 17 . _ 2014. 09. 30.

összköltség: 1 860 115 Ft, igényelt támogatás: 1 800 000 Ft, oneľő: 60 1i5 Ft
mini-projekt konkrét célja: A marginális he|yzeťll gyerekeknek _ a nappali intézményi

ellátásokon kívül _ is legyen lehetőségük jttszani' A jźúszőházi progľamokban, eltérően a

gyeľmekintézmények gyakorlatátó|, arľa törekszik a megvalósító, hogy a szülők közvetlenül

bekapcsolódjanak, aktívan résztvevőkkévá|janak, így kĺizos, családi együttlétekľe teľemtsenek

lehetőséget. A játszőhźn működése különösen is fontos az inténnényi szünetek időszakában.

A pľojekt célcsoportját a Magdolna-negyedben élő, a Jőzan Babák Klub Alternatív



Teľhesgondozás és Családgondozás pľogľamjában ismert nők, éđesanyrák gyermekei alkotjĺík.
A projekt megvalósítása során ĺisszesen 49 alkalommal kerül meglartásta a jźúszőhźz.

megvalósulás helyszíne: Budapest, VIII. keriilet Baľoss u. 118.

2. minĹpľojekt címe: Multifunkciós kłiztisségi színpad
pá|yázć: szewezet neve: Reflekt Studio Nonpľofit Kft.
megvalósítás idótaĺama:2014' 04. 01. _2014.09. 30.

összköltség:2 950 585 Ft , igényelt tĺámogatás: 2 950 585 Ft, önerő: 0 Ft
minĹprojekt konkľét célja: A Teleki tér a tervek szerint egy közösségi parkká alakul át a20I4-
es év folyamán és ilyen módon a ,,közösségi színpad projekt'' - mint új közösségi funkciót
ellátó tér illetve létesítmény - elengedhetetlen rész a megujítas folyamatának, hiszen a
közösség összefogása szempontjából a park egyik legfontosabb eleme és a park
fókuszpontjttban ta|źůható. A színpad közösségi programoknak ad majd teľet, amelyeket a
Táľsak a Teleki téréľt Eryesület szervez, valamint mind szimbolikus, mind a gyakorlatban is a
közösség ,,keľekasztalakénť' is funkcionál majd. A színpad tervezése és építése közösségi
munkában készül, a Reflekt Studió szakemberei segítségével, mely a közĺlsség további
erősödését és kötődését idézi elő. A szinpadra rendezett leendő programok szeľvezése és

lebonyolítasa is a közösségi élet és a közösség erősĺjdését szo|gźija, eľeđményeként a tér
élettel telivé válik. A színpad helye a fesztiváltéren lett kijelölve. A színpad a|apozása mźr a
tér felújítása során elkészül, így a felépítmény közösségi tervezése és kivitelezése a projekt
elsődleges célja, mely a közösségi pľogramok helyszíneként, valamint a Tĺársak a Teleki téľén
Egyesiilet találkozópontjaként is funkcionálna, mint a projekt hosszti távűfó cé|ja.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Teleki tér _fesztivá|tér

Az MI\P.il.PA/O3 kódszámmal kiírt pá'Jyázat cé|jaz Spoľto szabadidő' egyéb lakossági
pľogľamok
Apźiyźnat benyújtási határidejéig(2014. janaáľ 20.) az eddig benyújtott hiánypótlásokat is figyelembe
véve 6 db pá|yźnat keľült értékelésľe az a|źbbiak szerint:

1. minĹpľojekt címe: A Giusto Kamaľazenekar hangveľsenyi a Kesztyűgyárban
pźiyáző szęrvezet neve: Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonpľofit Kft.
megvalósítás időtaľtama : 2014. 04. 0 1. _ 2014. 06. 30.

összköltség: 320 000 Ft , igényelt támogatás: 300 000 Ft, önerő: 20 000 Ft
mini-projekt konkrét célja: A Giusto Kamatazenekar a KesztJnĺgyárban e|hangző húsvéti és

ptinkösdi hangveľsenyeivel szeľetné gazdagabbá tenni a köľnyéken lakók mindennapjait. A
kétszer két órás hangversenyeken a teÍvezett művek az alźlbbiak: Albinoni: B-dúr Concerto,
Handel: Concerto grosso op. 6, Nr. 9., J. S. Bach: d-moll hegedűverseny BWVR 1052,

Brahms: B-dúr szextett op. 18, Dvorák: Szextett op.48.
megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. keľület Mátyás tér 15., Kesz$igyár Közösségi Ház

2. minĹpľojekt címe: Mozdutj Mátyás téľ!
pźÄytaő szervezet neve: Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonproťrt Kft.
megvalósítás időtaľtama: f074.03. I7. _2014.05. |2.
összköltség:299 817 Ft , igényelt támogatás: 299 8I7 Ft, önerő: 0 Ft
mini-projekt konkľét céLja: 2014. április f5-én, pénteken egy spoľt napot kíván a Józsefuárosi
Közösségi Házak NKft. megrendezni a ľendőľséggel közös együttműködésben. Egy vidám
hangulatu, spoľtos, játékos veľsengés keľül megrendezésre egész napos szabadidős
progľamként a gyerekek és sztileik sztlmára, lakóhelyi közösségüknek. A veľsenyzők, a
csapatok különféle - zömében nem hagyományos - sportágakban mérhetik össze ereji'iket,

ügyességüket és eközben jól szőrakozhatnak. A részvevők megismerik egymást,
kipróbálhatnak szźtmuk'ľa eddig ismeľetlen spoľtágakat, játékokat, megfapaszta|hatják az
egyllttjátsztts cjrömét. A rendezvény fó célja a kornyéken élő fiatalok, gyermekek
integľációjának elősegítése. A Józsefuárosi Közösségi Hźnak NKft. fontosnak taľtja a



3.

közösségben való együttműkodést, a kommunikációt különbozö koľosztályok közĺjtt és úgy
gondolják, hogy ez a spoľtnap tökéletesen alkalmas aľra, hogy közelebb hozza a negyedben
élőket egymáshoz.
megvalósulás helyszínei: Budapest VIII. kertilet Mátyás tér 15', KesztyÍĺgyar Közösségi Haz;
Budapest VIII. keľtilet Homok u. 7., Sportudvar

minĹpľojekt címe: Reális alteľnatíva
pá'|yáző szervęzetneve: Kapocs If úsági onsegítő Szolgálat Alapítvány
megvalósítás idótaľtama: 2014. 03. 17 . _ 2014.0ó. 09.

<isszköltség: 402 377 Ft , igényelt támogatás: f98 377 Ft, önerő: 104 000 Ft
minĹprojekt konkrét célja: osszetett segítő, fejlesztö és szociokultuľális progľamok
kialakítása az érintett fiatalok elérése, a velük teľemtett kapcsolatok erősítésére, szükség
esetén ellátásba vonásra, prevencióra, önkéntes segítő szerep erősítésére, fejlesztésére. A
progľam igazodik látogatóik szocia|izációs szükségleteihez és sajátos mentalitásríhoz' Arĺa
irányul, hogy erősödjenek a fiata||źtogatók tarsas készségei, javuljon és kifejezőbbé váljon a
kommunikációjuk, kaphassanak ismeretet aĺľa, hogy eligazodni tudjanak. Szabad interakciós
tevékenység lehetőségek, amelyek során kezdeményezésiek, táĺsas kapcsolataik erősítése,
önkifejezési töľekvéseik t.ámogatás zajlik. Tarta|ma változatos lehet, énekben, zenében,
táncban, képek készítésében, szerkesztésében, jelenetek bemutatásában jelentkezhet, amely a
fiatalok megnyilvánulási, kedve szerint zajlik. Spontán ismeretbővítő foglalkozások,
amelyeknek a tarta|ma alapvetően fiata| |źttogatóink aktuális élethelyzetével, jelentkező
problémáival összefiiggésben kerül kialakításra. Előzetes az a|źlbbi tárgykörökkel szükséges
foglalkozni: szexualitás, nemi betegségek, AIDS és a kapcsolódő mege|őzés, egészség és
betegség, a betegség jelei, megelőzés lehetőségekkel, elsősegély ismeretek, sürgősségi
segítség, dľogfogyasztás konzekvenciái és a segítés lehetőségei, hivatalos ügyek intézése,
pénzbeosztás, egyéni gazdálkodás, kultura, cigźny kultura. A foglalkozások mindig spontán,
egy aktuális helyzet átbeszélésével indulnak, aktivizźiő' szemléltető módszerek gazdag
a|ka|mazásáva|, arésffievők figyelmi, kooperációs kapacitásának keretein belül.
megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. keľület Máýás tér I4., Kapocs Ifirisági onsegítő
Szolgálat

minĹpľojekt címe: Míĺvészetteľápiás nyáľi táboľ a Kálváľia téľen
pá|ytać: szervezetneve: Magyaľ Emberi Jogvédő Központ A|apitváĺy
megvalósítás időtaĺtama: fll 4' 06. 0 1. _ 2014, 08. 3 1

összköltség: 330 000 Ft , igényelt támogatás: 300 000 Ft, onerő: 30 000 Ft
mini-pľojekt konlaét célja: A Losonci téri Általános Iskolába jź,Íő _jelenleg _ 4. oszttt|yos,
beilleszkedési és/vagy tanulási zavarra| küzdő gyermekek (6 fő) kéthetes (2*5 napos),
művészetteľápiás táborának megvalósítása. A táboľ egyes eseményein a gyermekek
családtagjai,hozzźÍartozói,tovźtbbá éľdeklődő pedagógusok is részt vehetnek. A program arra
keres választ, hogy kis létszámú gyermekkozösség fejlesztésével hogyan lehet támogatni a
ľészľvevők beilleszkedését eredményes tanulását (az oktatási intézményendszeľben a
lemoľzsolódásuk megelőzését), kommunikációs készségeik, viselkedéskulturájuk javulását,

közösségi aktivitásuk fokozását'
megvalósulás helyszíne: Budapest, V[I. kerület Baľoss u. l18.

minĹpľojekt címe: Inteľaktív színház aKá|vária téľen
pá|yáző szeryezet neve: Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány
megvalósítás időtaltama:2014.04. 01. _f014. 07 .31
összköltség: 356 000 Ft , igényelt támogatás: 300 000 Ft, ĺinerő: 56 000 Ft
mini-pľojekt konkrét célja: Megsző|ítsa és közösségi aktivitásľa késtesse a negyed |akőit. Az
előadásokon e|hangző töľténeteken keresztÍil a nézők kifejezhetik érzéseiket, azonosulni
tudnak egymással, megfapasztalhatják a kozösségi értékeket, kimozdulhatnak otthonról, új

4.



kapcsolatokat építhetnek. A pľogram járulékos eredménye, hogy a résztvevők bejáratossá
válnak az ügyfélszolgtúatra, ahol infoľmációkhoz juthatnak, segítséget kérhetnek, ha
szükséges továbbirányíthatókká válnak egyéb ellátások felé. A szinhźz alaptechnikáit 20 óľás
tľéningen lehet elsajátítani, amit általános művészetterápiás eszközökkel (kézmiĺvesség, zene,

stb.) egészít ki. A pľojektben egy alaptréninget valósítanak meg, amelyen a programokban

közreműködő gyerekek (tovább)képzését valósítják meg. Az eseméný bemutató e|oadás zttrja"

helyi szülők és pedagógusok részvételével. A progľam keretében 5 szinhźai előadás és 1
szinhźu'i tľéníng kerül megtaľtásban.

megvalósulás helyszíne: Budapest, VIII. kerĹilet Baross u. 118.

6. minĹpľojekt címe: Anyacsoport a l(ĺlváľia téren
pá|yáző szervezetneve: Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány
megvalósítás időtartama: 20| 4. 07. 0 1. _ 2014. 08. 3 1

összköltség:337 500 Ft , igényelt támogatás: 300 000 Ft, önerő: 37 500 Ft
minĹprojekt konkľét célja: A Magdolna-negyedben élő emberek között a
legkiszolgáltatottabbak csoportját az egyedij'|átlló, nemľitkán gyermekĹiket egyediil nevelő,
szívességi lakáshasználó, alacsony képzettségű anyźń< alkotják. Az ó esetükben rendkívül
nehéz a tĺáľsadalmi beilleszkedés (tanulás, munkába állás, lakhatáshoz jutĺás, stb.) kívĺánt
céljának elérése, főként mert sokuk szźtmźra a családi vagy más ,,természetes'' támogató
kapcsolatľendszer sem adott. A projekt cé|ja a többnyire egyedülálló, egzisztenciálisaĺl
kiszolgáltatott éđesanyák bevonása taľtós, önsegítő jellegrĺ közösségi munkába, ami a további
lecsúszást az źůdozattá válás (szexuális erőszak,bźnta|mazás, pľostitucióra kényszerítés, stb.)

szempontjából hatékony pľotektív tényezo. A közösség összetartásában két fő csopoľtvezető,

akik számottevő önsegítő csopoľtos gyakoľlattal rendelkeznek, valamint egy egyéni
problémákľa fókuszáló konzultáns vá||al szerepet. A projekt keretében összesen 15

alkalommal keľül sor anyacsopoľt megfartásáĺa.
megvalósulás helyszíne: Budapest, VIII. kerület Baross u. 118.

Az MI\P-E-PA/06 kódszámmal kiíľt pá.lyánat célja: Szociális Lakhatási Technikai
Segítségnyrújtás
A páůyázat benýjuási hatáľidejéig (2014. decembeľ 18.) 1 db pźůyázat érkezętt be az
onkormány zathoz az a|źhbi szeľint :

1. minĹpľojekt címe: Lakhatási kiĺľülmények javítása 12 család részére Budapest V[I.
kerĺĺletében
pźůyźnő szervezet neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet
megvalósítás időtaľtama: 2014. 03. 17 . _ 2014.09. 30.

összkö|tség:2 996 910 Ft , igényelt támogatás: 2 996 9I0 Ft, önerő: 0 Ft
minĹprojekt konkrét cé|ja: If család életkörĺilményeinek, életesélyeinek tartós javítása. A
projekt keretében a Jőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és GyermekjóIéti Központ á|ta|

összeállított listából a 42/f0I3, 39/2013, 47l20I3, f5lf0I3' 43/f013, 20/2013, 2|lf013,
30/f0|3, 5/f0|3, 54120|3, 52lf013, 55/2013 szźlmű lakások kerülnek felújításra. A tervezett
felújítási tevékenységek k<jzött a penészmentesítés, ablakok és bejárati ajtók cseĘe, csaptelek
cseréje, festés, mázo|ts, bizonsági rácsok elhelyezése, csempézés, tére|vźiasztő elemek
jav ítása, parketta cseréj e, villanyboj ler beszerelése szerepel.
megvalósulás helyszíne: Magdolna negyed

A Bíráló Bizottság 2074. március 3-án megtaľtott ülésén mind a 9 benyujtott és a hiánypótlási
felhívásoknak eleget tett pá|yázatot érvényesnek és támogathatónak talrtńta, javasolta a támogatźsi
szeľződések megkötését.
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Az előterjesztés mellékletét képező Működési Kézikönyvben túvezetésre kerültek az előírások
vá|tozásáből fakadó módosulások, továbbá a|<fi;o'lrizźúásra kerĹiltęk a felhívások dátumai és az egyes
témćt|<hoz rendelt keretö s sze gek.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A) Képzések, szakképzések

A G1/1 Képzések, szakképzések projektelem módosítása keretében a ,,szociális gondozó, ápoló
képzés'' helyett a 27/2012. rym. 27.) a nemzetgazdasźęi miniszter hatáskörébe tartoző
szakképesítésęk szakmai és vizsgakovetelményeiről szóló NGM rendelet a|apjátn,,Elelmiszeľ-, vegyi
áru és gyógynövény eladó képzés'' megvalósítását javasoljuk 15 fo részvéte|éve|, az alábbi
paraméterekkel:
Szakképesítés megnevezése: Elelmis zer, v egyi áru és gyógynövény eladó
A szakképesítés oKJ számaz 31 341 01

Megfe|eltetés : Elelmiszer- és vegyiaľu-eĺadó
A szakképesítés szintje: alsó középfokú rész-szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi teľiilete: Nagy. és kiskereskedelem
A szakképesítés típusa: ľész-szakképesítés
Szakmacsopoľt: Keľeskedelem-marketing, üzleti adminisztľáciĺó
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiźnyában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyaĘ44t ngm

A szakképesítéssel leggyakľabban betiilthető foglalkozások, munkaköľiik:

FEOR szäma: FEOR megnevezése: Betölthető munkakörök:

51 13 Bolti eladó

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
Gyógynövény eladó
Zö|dsé g-, gyümölcs eladó
ABC-eladó
ĺľuĺłrĺieladd
Eladó, faszeriz|et
Eladó, szupermarket
Elelmiszeľ eladó
Élehiszeľbolti eladó

iłgazati besoľolás : Kereskedelem
Az Elelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző
|eírása: A kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja éstőjékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő
aľuk raktarozásźwa|, állagmegóvásáva|, értékesítésre töľténő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével,
éľtékesítésével kapcsolatos feladatokat|áÍ. e|. Közľerniĺködik az źrukbeszerzésének előkészítésében és

lebonyolításában. A tanfolyam sikeres elvégzése után a képzésben részt vevők źi|ami|ag elismeľt
Élelmis"er-' vegyi áru és gyógynövény eladó oKJ szakmai végzett.séget tanúsító bizonyítváný
kapnak. Elméleťgyakor|at aránya: 3D%o-e|mé|et - 70%o-gyakoľlat. A képzés maximális idotarÍama:
480-720 őra

B) Pľogľamalap
A Bíráló Bizottság javas|ata a|apjän a:

o Magyar emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (4 db szerzódés)

o Giusto-KamaraMűvészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel
o Józsefuárosi KözösségiHźnakNonpľoťrt Kft-vel
o Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvánnyal
o Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezette|

támosatási szerzódések megkötése.



A Programalap első kétpźiyźnati fordulójánaktapasna|atai a|apjźn felülvizsgálatra kerĺiltek az egyes
pźůyázati témźú<hoz tartoző keretcisszegek. A Programalap 5,5 millió forint összegiĺ taľtalékából
javasoljuk 2 millió forinttal 5 millió forintra emelni a PA/O3-jelii spoľt, szabadidő témájil kiírások
keľetösszegét, tekintette| a nagy érdeklődésre és a korábbi keľettisszeg kimeľtilésére. Továbbá
javasoljuk a PA/0l-jelű közösségi akciók témájí kiíľás keretösszegének megemelését, szintén a
jelentős éľdeklődésre való tekintettel 14 millió forintról 17,5 millió forintra.

V..Ą dłintés célja' pénzĺigyi hatása

A) Képzések, szakképzések

A döntés cé|ja aMNP III pźůyźnatban foglaltaknak megfelelő megvalósítĺísa. Az,,Élelmis"er., vegyi
áru és gyógynövény eladó szakképzés,, pénzligyi fedezete _ nettó 3 200 000 forint - aTSZ f . szźlmtl

melléklete szerint azonźú|őan nem támogatható szoft költségeken belül a,,G1 Képzési programok''
pľojektelem' Költség-besorolás és számviteli kategória szeľint a,,Pľojektmegvalósításhoz igénybe vett
egyéb szolgáltatások / 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei'' során rendelkezésre áll.

B) Pľogľamalap

Az onkormźnyzat, mint projektgazda e|egettesz az uniós forrásból megvalósuló, KMoP-5].||B-L2-
k-2012-0001 azonosító szttmu, Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Program III pá|yázatban
vá||a|tkötelezettségeinek. A döntésnek új fonást igénylő pénzigyihatźsanincs.

A Pľogramalappal kapcsolatos tlámogatási szerzódés szeľinti pá|yázati tźtmogatźs teljes összegben
elszámolható az MNP III. progľam koltségvetésében. A pályázat keretében biztosított 9 545 689 Ft
fedezete azonkormänyzat koltségvetésében a 11604 címen rendelkezésľe áll.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testtilet d<jntése aMagyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. $ (3) bekezdésén, a4f . $ 4. pontján alapul.

Kéťükaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Pólydzati kiírds
kódszdma

Keľetiisszeg
Eddigi

tómogatdsi
igény

Egtszeri
kiírós
max

ässzege

Címzettek
szóma/
kiírós

Elnyeľhető
min.

tómogatds /
Kiírds

Elnyeľhető
max.

támogatás /
Kiíľĺĺs

MNP-TII_PA/OI 17 s00 000 8 580 685 7 000 000 3-f0 250 000 3 000 000

MNP-III_PA/02 4 500 000 0 3 000 000 s-rf 250 000 2 000 000

MNP-III_PA/o3 s 000 000 2397 8r7 3 000 000 10-30 100 000 300 000

MNP-[I_PA/o4 2.000.000 0 2.000.000 1.550.000 2.000.000

MNP-III_PA/05 6.000.000 0 6.000.000 2-4 1.500.000 3.000.000

MNP-III_PA/06 15 000 000 2 996 9r0 6 000 000 2-4 1 500 000 3 000 000

Osszesen: 50 000 000 L3 975 412

Á. Képviselő-testület úgy diint' hogy

IIĺ,ľÁnozaTI JÁ.vAsLAT



1. a) elfogadja a KMOP-S.I.1tB-12.k-2012-0001 azonosító számű Magdolna Negyed Pľogľam
m., G1/1 Képzések, szakképzések pľojekt szakmai taľta|mának helyettesítő módosítása
keľetében az óvodaĺ dajka képzésnek a" Élelmiszer-, vegyi áľu és gyógynövény eladó

szakképzéssel töľténő kiváltását és kezdeményezi a Támogatási Szeľződés módosítását.

b) felkéľi Rév8 Zľt-t a Támogatási Szeľződés módosítási kéľelem dokumentációjának
előkészítésére.

Felelős: a) pont esetében Polgármester, b) pont esetében Rév8 Zľt.
Határidő: a) pont esetében 2014. mźrcius 5., b) pont esetébenfDl4. március 14.

2, a határozat 1. pontja alapján Íe|hata|mazza a Polgáľmesteľt a Támogatási Szeľződés

módosítĺásáľa iľányuló kéľelem a|áírására és a Pľo Regio Közép-Magyaľoľszági Regionális

Fejtesztési és SzolgáItató NonproÍit Kiizhasznú Kft. felé történő benyújtásáľa.

Felelős: Polgáľmester
Hataridő: 2014. máĺcius 17.

3. az Mi\P.m_PA/Ol kódszámmalo ,,Kiiziisségĺ Á'kciók'' címmel kiíľt minĹpľojekt pá,Jyázatl

felhívás tá.ľgyálban a
. Maryar emberi Jogvédő Központ Alapítvĺány
o Reflekt Studio Nonprofit Kft.

által benýj tott p źúy źaatok érvénye sek.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: f0I4' március 05.

4. az MNIP-il-PA/O1 kódszámmal, ,,Köziisségi Akciók'' címmel kiírt minĹprojekt pár|yázati

elj áľást eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: f074'mércius 05.

5. az M}IP-il-PA/O3 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadidő, egyéb lakossági pľogľamok'' címmel

kĺí ľt minĹp roj e kt p áiy ánati fel h ívás táľ gy áb an a
o Giusto-KamataMűvészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
o Józsęfuárosi KözösségiHźnakNonpľofitKft.
o Kapocs I{úsági onsegítő Szolgálat Alapítvány
. Maryar emberi Jogvédő Kozpont Alapítvány (3 db pá|yázat)

által benyuj tott p ály źnatok érvénye s ek.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. március 05.

6. az MN[P-il-PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadÍdő, egyéb lakossági pľogľamok'' címmel

kiírt minĹpľoj ekt páiy ánati elj áľást eľeđ ményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 20|4. mźrcius 05.

7. az MNP-ilI-PA/Oó kódszámmal, ,,Szociális Lakhatási Technikai SegítségnyrÍjtás'' címmel

kiírt minĹpľojekt pá|yázati felhívás tárgyában a
o MaĐlar Vöröskeľeszt Budapest Főváľosi Szeryezet

által b e nyúj tott p á|y ázat érvénye s.

Felelős: Polsármester



Határidó: f014. mźtrcius 05.

8. az Ml[P.m-PA/06 kódszámmal, o,SzociáIis Lakhatási Technikai Segítségnyújtás'' címmel

kiíľt minĹpľoj ekt pá.ty ánati elj áľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Polgáľmester

Hatáľidő: f0I4. mźrcius 05.

9. a hatáľozat3.,5., 7., pontja alapján támogatási szeľződést köt a:

a.) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baross u. 28. tšzt.

2., ny||vźntartási szźlm: 4740, adőszźlm: 18062063-1-42), me|y a|apján a ,,Gyermekjźtsző a

Kä|váriatéreĺť, minĹprojekt megvalósításáľa 1 800 000 Ft vissza nem térítendő tĺámogatásban

részestil.

b.) Giusto-Kamara Miĺvészeti Közhasznri Nonprofit Kft-vel (székhely: 1086 Budapest, Koszorú u.

23' I' 9., cégjegyzékszám: 0I-09-990869, adőszźlm: 24I09440-2-4f), me|y a|apjźn,,A Giusto

Kamarazenekar hangversenyei a Keszýiĺgyźtrban,, mini-projekt megvalósításrára 300 000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban ľészesül.

c.) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapíwánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baross u. 28. fszt.

2., nyi|vźtntartási sziám: 4740, adőszám: 18062063-1-42), mely alapján a ,,Múvészetterátpiás
nyáľi tábor a KáIvźlria téren'' minĹprojekt megvalósításaľa 300 000 Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesül.

d.) Józsefuárosi KözösségiHának Nonproťlt Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér l5.,

cégjegyzékszźtm: 07-09-942622, adőszźrn: 22766I17-2-4f), mely alapján a ,,Mozdulj Mátyás

téľ!'' mini-p.ojekt megvalósítására299 817 Ft vissza nem téľítendőtźlmogatásban részesül.

e.) Kapocs Ifiúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvánnyal (székhely: |146 Budapest, Zichy M. u. I4.,

nyi|vántartási szám: 1139, adőszétm 1965I989-|-4f), mely alapjan a ,'Reális alternatívď'minĹ
projekt megvalósításáĺa298 377 Ft vissza nem téľítendo tttmogatásban részesül.

f.) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baľoss u' 28' fszt.

2., ny||vántartási szám: 4740, adószźm: I8062063-|-4f), mely alapján a ,,Interaktív sziĺ,hźn a

Ká|vfuia téren', mini-projekt megvalósítására 300 000 Ft vissza nem térítendő támogďásban

részesül.

g.) Magyar Emberi Jogvédő Kdzpont Alapítvannyal (székhely: 1085 Budapest, Baľoss u' 28' fszt.

2', nyi|vántartási szám: 4740' adőszám: 18062063-I-42), me|y a|apjźn a ,,Anyacsoport a

Ká|vátria téren'' minĹprojekt megvalósításáľa 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban

részesül.

h.) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével (székhely: 1051 Budapest, Arany János

u. 31., nyi|vźntartási szám: 5525, adőszźlm 19003056.2-41), mely a|apján a ,,Lakhatási
köľülmények javítása |2 család részére Budapest VIII. kerĺiletében'' mini-pľojekt

megvalósítására2 996 910 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

i.) Reflekt Studio Nonprofit Kft-vel (székhely: 1l32 Budapest, Alig u. 5., cégjegyzékszám:01-09-

963|87, adőszźlm: 23386691-2-41)' mely a|apján a ,,Multifunkcionális közösségi színpad,,

mini-projekt megvalósítására2 950 585 Ft vissza nem téľítendő támogatásban ľészesül.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. mźrcius 05.

10. a határozat 9. pontja alapján felkéľi a polgáľmestert a támogatási szeľződések a|áírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. nárcius 12'
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11. a) elfogadja az e|őteľjesztés mellékletét képező, Budapest-Józsefváľos Magdolna Negyed

Pľogľam III pľojekt Pľogľamalap aktualizált Míĺkiidési Kézkönyvét.

b) felkéľi a Rév8 Zrt-t a határozat 11. a) pontja alapján az egyedi pá.Jyárzati felhívások
előkészítéséľe.

c) felhatalm^z:za, a Yárosgazdállkodási és Pénziigyi Bizottságot a határozat 11. b) pontja
szerinti egyedi páiyázatok éľtékelését végző szervezet 5 tagiának kijelöIéséľe, akik
tisztetetdíjban/díjazásban nem ľészesülnek, valamint a pá.Jyá.zaíi kiíľás eľedményének
megállapĺtásáľa.

Felelős: a) pont esetében Polgármester, b) pollt esctébęll Rév8 Zľt., c) pont esetén

Y źrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság

Hatáľidő: a-b) pont esetében 2014. mźtrcius 5. c) pont esetén a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottság 2014. március 10-i ülése.

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Rév8 Zľt.' Polgáľmesteri Kabinet

/l
#ť-
SzilveszteľFKobsís Máté

polgáľmesteľ alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából

*r,ffi,
a|jegyző /
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Az útmutató célja

Je|en útmutató a korábban közzétett ,,litmutató közvetett támogatások
lebonyolításához városrehabi|itáció keretében'' c. dokumentum
kiegészítéseként jött létre, és ajánlásokat fogalmaz meg a Közvetítő Szervezetek
számára a Működési Kézikönw és mel|ékletei tartatmára vonatkozőan. Éppen ezért
feĺépítése követi az Útmutatóban fogIalt, Kozvetítő Szervezeteknek köteIezően
e|készítendő Műkodési Kézĺkönyv tartaImi e|őírásait, ame|yek a kovetkezők:

1. A Programa|ap fe|építése
1.1. Elvárt célok, megva|ósítható tevékenységek, támogatás formája, osszege,

stb.
I.2. A megcé|zott csoport rész|etes bemutatása, a kivá|asztás szempont-

rendszere, indoko|tsága, a szükséges eszközök, akcióterÜ|eten/telepÜ|ésen
va|ó működés igazo|ása, működés időtartama, stb.

2. Pályázati fo|yamat bemutatása
2.L, JeIentkezés
2.2. Értéke|és, étékelési szempontrendszer,döntés
f.3 Szerződéskötés, szerződésmódosítás

3' Megva|ósítás menete
3.1. Programtevékenységek végrehajtása
3,2. Támogatásfolyósítás
3'3. Pénztigyi beszámo|ók
3.4. Projektzárás

4. Te|jesítési, fenntartási köte|ezettségek, szankcioná|ás
5. E||enőrzés

5'1. A Címzettek fo|yamatba épített és utó|agos e|lenőrzése

' 5.1.1. E||enőrzési és mĺntavéteIi e|járás
6. Programalap monitoring
7. MeIlék|etek

7.I. Fe|hívás (hirdetmény)
7.2. Útmutató
7.3. Je|entkezési |ap

7.4. Szerződéstervezet
7.5. Formai, jogosu|tsági és szakmai értékelési sab|on
7.6. Értesítő |evé|

7.7. Dokumentáció támogatás igényléséhez, |ehívásához
B. Program kommunikációs terve

A Pľogramalap Mĺĺködési Kézikiinyvének mellékletei segítségként szolgálnak a
Programalap pályázati csomagjának összeál!ításához. A sablonok a Míĺködési
Kéziktinyv egyes fejezetei értelmezésének megfelelően módosíthatók és
módosítandók.

Az a ktuá I is mődosítá sok a lá h úzássa I eavséaesen meaie lö lésre kerij ltek,
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1. Bevezetés

1. 1. Háttér, e|őzmények

A Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat KMOP-S.1. I/B-t2.k-20t2-
0001 számon regisztrált Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III. című
városrehabi|itációs projektje támogatásban részesÜ|t, ame|y 2013. március 1-jétő| 2015.
május 30-ig va|ósuI meg.

A RoP-forrásbó| megva|ósu|ó városrehabiIitációk esetén a közvetett támogatások
rendszere |ehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása me||ett a társadaImi
megúju|ás érdekében kialakított ún. ,,soft,' elemek megva|ósításában oIyan heIyĺ
szervezetek is részt vegyenek, me|yek eddig az Európai Uniós pá|yázatokban - az á|ta|uk
végzett tevékenység kis |éptéke, pá|yázői tapaszta|at|anságuk, a bonyo|u|tnak tűnő
pá|yázati rendszertől va|ó fé|e|em vagy pénzĹigyi, |ikvĺditási he|yzetük miatt - csak
kor|átozottan vettek részt.

A közvetett támogatási rendszer cé|ja o|yan pá|yázői körök bevonása a pá|yázatl
rendszerbe, amelyek a standard pá|yázati e|járások keretében nem' Vagy csak nem
hatékonyan lennének képesek támogatásĺ forrásokhoz jutni o|yan térítésmentes, a he|yi
közosség bevonását cé|ző kisebb közösségi programok (kulturá|is rendezvények,
sportesemények, stb.) megva|ósítására, ame|yek erősítik a he|yi társada|om kohézióját.

Városrehabilitáció esetén további cé|, hogy a pá|yázatokban meghatározott ,,soft''
tevékenységek sĺkeresen' a he|yi adottságok ĺsmeretében, a helyi cé|csoport igényeinek
megfeIe|ően, a heIyi Iakosságot mobiIizá|va valósu|janak meg. Ennek érdekében a
közvetett eljárásrend révén az e|őbb meghatározott pá|yázói köron be|Ül is a he|yi civil és
egyéb, a helvi prob|émákat ismerő, azok mego|dásában hatékonv segítséget nvújtani
tudó társadaImi szervezetek, közszo|gá|tatást nvúitó intézmények kerü|jenek bevonásra.

A Működési Kézikönyv (MKK) bemutatja, hogy a városrehabĺ|itációs pá|yázati projektek
közvetett támogatás rendszere hogyan működtethető a ,,soft,, tevékenységek
megva|ósítása során. Ennek érdekében szabá|yozza a közvetett eljárás |épéseit. Az
e|járásrend alka|mazásának követe|ményeit a Pá|yázati Útmutató (MKK 2. me||éklet)
részIetezi.

1.2. Fogalmak bemutatása

ESZA.típusri tevékenység

Az Európai Szociális Alap beavatkozási körébe tartozó tevékenység, ame|y a pá|yázatot
finanszírozó operatív Program, prioritás, konstrukció, kiírás, i||etve ehhez kapcso|ódóan a
támogató alap cé|kitűzéseive| összhangban Van, ahhoz i||eszkedik, abbó| |evezethető.

ERFA,,Soft,, tevékenység
Az ERFA-rende|et1 alapján támogathatók olyan nem ĺnfrastruktúra-fej|esztési
tevékenységek, amelyek főszabá|yként ERFA-je|legűek, így nem járu|nak hozzá az ESZA
rendelet2 3. cikkében fog|alt cé|okhoz'

Ĺ Io8o/2oo6/EK Rende|ete az Európai Regioná|is Fej|esztési A|apró|
z Io8L/2oo6/EK Rende|ete az Európai Szociá|is A|apró|



A ,,soft'' elemeknek minden esetben kapcsolódniuk kell a projekt keretében
fejlesztésre kerülő infrastrukturális beruházások céljaihoz, továbbá elvárás,
hogy a projekt megvalósítás időszakát végi9kísérjék.
Közvetett támogatás

Az e|járástípus keretében a Kćjzvetítő Szervezet á|ta| kiírt egyszerűsített pá|yázati
fe|tételek te|jesítése esetén juthat támogatáshoz a Címzett. Városrehabi|itáció esetén
ProgramaIapnak a városrehabilitációs pá|yázatban ,,soft,' je||egű eIemekre tervezett
e|számo|ható kö|tséget értjük, ame|y a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi
önkormányzat á|ta| e|nyert pá|yázat szerint 50 mi|lió Ft, a támogatási összeg L,3I o/o-a.

A ProgramaIap forrásai eInyerésének aIapkritériuma, hogy az egy Címzett áltaI

e|nyerhető támogatási összeg a Programa|ap forrásának maximum 3 mĺ|lió Ft |ehet.

Közvetítő Szervezet (projektg azda, Kösz)
Közvetítő Szervezet az a szervezet, ame|y a Programa|apot keze|i, valamint a

támogatásközvetítői tevékenységet végzi, azaz az onkormányzat vagy ĺntézményei,
i||etve amennyiben a városrehabĺlĺtációs projekt végrehajtásával városfejIesztő
társaság is bevonásra kerrilt, akár- a városfej|esztő társaság. A Programa|ap
végrehajtásáva| megbízott szervezetrő| a városrehabi|itációs projekt kedvezményezett
on kormán yzata saját hatáskörében dönt.

A támogatásközvetítői tevékenység, va|amint a Címzettek á|taI végrehajtott
tevékenységek (,,mini-projektek,,) szabá|yos és szerződésszerű végrehajtásáért szakmai,
pénzügyi és adminisztratív fe|e|ősséget a Közvetítő Szervezet vise|.

Címzett

A Címzett az a pá|yáző, ame|y a Közvetítő Szervezet á|ta| kiírt egyszerűsített pá|yázati
fe|hívás keretében benyrijtott fej|esztési e|képzelése (,,mini-projektje,,) megva|ósításához
támogatási összeg fe|haszná|ására vált jogosulttá. A Közvetítő Szervezet és a Címzett
egyszerűsített támogatási szerződést köt a Címzett fejIesztési eIképze|ésének
megvalósítására, ame|yek i|leszkednek a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Budapest-Józsefváros, Magdo|na Negyed Program III. című
városrehabĺ|itációs projektjének fejIesztési elképzeléseihez és reagá|nak az abban
megfoga I mazott prob|émákra.

Projekt, mini-projekt

Je|en Működési Kézikönyvben szabá|yozott esetekben projekt alatt a városrehabi|itációs
pá|yázatban vál|a|tak megva|ósítása értendő. A város fizikai rehabiIitációja me||ett a

projekt része a ,,soft,' e|em, ame|ynek keretében e|végzett tevékenység a Közvetítő
Szervezet á|tal végzett szakmai, pénzÜgyi és menedzsment feladatokat magában fog|a|ó

tá mogatásközvetítői tevékenység ( p roje kteIem ) is.

Minĺ-projekt kifejezés a|att a Címzettek á|ta| a Programa|apbó| nyrijtott támogatásbó|
megva|ósított tevékenységek étendők.
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2. A Programa|ap felépítése

A Közvetítő Szervezet saját hatáskörben döntheti e|, hogy a Programa|ap forrásait egy
összegben egyszeri a|kalomma|, vagy több témában és tobb alkalomma| - mĺndannyiszor
fo|yamatos eljárásrend keretében hirdetĺ meg. A kiírás(ok)at az egyérte|mű át|áthatóság
érdekében azonosítóva| (kódszám) ke|| el|átni.

Pá|yázati
kiírás

kódszáma'
címe

Kiírások
jellege Téma-terüIet Az MNP III vonatkozó

projekteleme

Tervezett
tevékenység

(,,mini-projekt")

MNP.III-
PAlO1
Közösségi
Akc|ók

Ismét|ődő integrá|t
teIepü|ésfejIesztési
tevékenységekhez (p|.
parkosításhoz,
játszóterek
kĺépítéséhez, par|agfű
irtásához stb.)
kapcso|ódó he|yi
társadalmi akciók
megszervezésének
támogatása;

TLlL Társadalmi akciók
megszervezése és ÍIlf
HeIyi környezet-tudatossá9
e|ősegítése

Közosségi terek
társadaImi
részvéte||e| történő
megújítása,
közösségi kertek
kiaIakítása'
IomtalanÍtási,
köztisztasági akciók,
közös helyiségek
kiaIakítása,
szabadtéri kozosségĺ
cé|ú |étesítmény
kiaIakítása

MNP-III.
PAI02
Bíin-
megelőzési
Akciók

Ismétlődő bűnmege|őzés és
kozbiztonság
erősítéséveI
kapcsolatos képzési,
szem|é|etformáló
programok.

T3/3 Bűnmege|őzési
stratégia és cse|ekvési terv
akciói és T3l4 99-es busz
kísér|eti projekt

Lakossági, civi|
közosségi
bűnmege|őzési
kezdeményezések
támogatása,
tömegközIekedéshez
kaocso|ódó mini-
projektek,

MNP-III-
PA/03
Sport,
szabadidő'
egyéb
lakossági
programok

Ismét|ődő - közösségfej|esztést és
a szabadidő hasznos
e|tö|tését segítő
szoIgá|tatások,
tanfo|yamok, képzési
programok kiaIakítása;
- helyi
környezettudatosság
e|terjesztését segítő
tájékoztatási,
szem|életformá|ó akciók

FiDo-hoz és egyéb
|akossági, intézményi
spoľt, és szabadidős
rendezvények

MNP-III-
PA/04
Család-
megtaľtó
Motivációs
Csomag
Biztosítása

Egyszeri a|ternatív szociá|is,
gyermekjó|éti
szolgá|tatások
kiaIakítása

T4/2 IntenzĺV
csa|ádmegtartó
szoIgáltatások

motivációs csomagok
biztosítása csa|ádok
részére

MNP-III-
PAIOs
Család-
fej!esztési
Motivációs
Csomag
Biztosítása

Ismétlődő T4/3 Csa|ádfej|esztési
szoIgá|tatás

motivációs csomagok
bĺztosítása csa|ádok
részére

MNP-III-
PA/06
Szociális
Lakhatási
Technikai
Segítség-
nyújtás

Ismét|ődő a városok megújításába
az érintett lakosság
bevonását célzó akciók

T4/3 Csa|ádfej|esztési
szoIgá|tatás

Iakáskorszerűsítés
szakmai vezetés,
technĺkai
se9ítségnyújtás



2.1. Elváľt célok, megvalósítható tevékenységek, támogatás formája,
összege

2,7'7, Elvárt célok
MNP-rrr-PA/Or: közösségi akciók szervezése, zöldudvarok kiaIakítása, közös

terÜ|etek, foghĺjteIkek zöldítése. Közosségi terek megújítása. Uj
közosségi cé|ú funkciójú |étesítmények kia|akítása. Lakóközosségek
támogatása. Kozösségfej|esztési, tervezési és szakmai
segítségnyújtási tevékenysé get végző civiI szervezetek bevonása.

társadalmĺ, ku|turá|isMNP-III-PA/022

MNP-III-PA/03:

MNP-III-PA/04:

MNP-III-PA/O5:

MNP-III-PA/O6:

bűnmegelőzési cé|ú lakossági,
kezdeményezések támogatása.
|akossági rendezvények, sport és egyéb szabadidős tevékenységek
támogatása révén helyi közösségek fejIesztése.
a haImozottan hátrányos helyzetben |évő és kieme|ten kritikus
é|etheIyzetbe kerü|ő gyermekes családok intenzív gondozási
fo|yamata során megakadá|yozni a gyermekek csa|ádbó| va|ó
kikertjlését i||etve, olyan csa|ádi - é|etvite|i - lakhatási korü|ményeket
teremtése, ame|y az érintett csa|ádokat hosszú távon megvédi.
szo|gá|tatást igénybe vevő, önként jelentkező csa|ádok é|etének,
é|etkorü l ményeĺ nek, é|etesélyei nek ta rtós javítása.
a szo|gá|tatást igénybe vevő, önként je|entkező csa|ádok é|etének,
életkörri I ményeĺ ne k, életesé|yei nek ta rtós javítása.

2, 7, 2' M egva lósíth ató tevéke nységek
MNP-III-PA/OI: A pá|yázati kiírás keretében közosségi (cé|ra használt) terek

társadaImi részvéteIle| történő megújítására, új, közösségi funkciók
|étrehozására |ehet támogatást nyerni, e|sősorban az alábbi
témakörökben:
- közösségi haszná|atú zö|dterület kia|akítása, fe|újítása, parkosítás,
kertépítés, kertrendezés, be|ső udvar rendezése,
folyosók/|épcsőházak/közös terÜletek és helyiségek zö|desítése,
virágládák kiheIyezése, dísznövények, virágok ü|tetése, kerti
berendezések feI rij ítása ;
- önkormányzati tu|ajdonban |évő foghíjtelkeken (Magdo|na u. 24.,
Magdolna u. 28., Karácsony Sándor u' 2.) közösségi-szociá|is kertek
kialakítása;
- közterÜ|eteken az integrá|t városrehabiIitációs projekthez
kapcso|ódó, kiegészítő társadaImi akciók szervezése, szabadtéri
közösségi cé|ú |étesítmények önkéntes-barát módon történő
kiaIakítása;
- adott társasházi/|akásszövetkezeti Iakóközösség Va9y Iakosság
számára nyitott, igénybe vehető, közös he|yiség (k|ubszoba,
edzőterem), közös haszná|atú egyéb terek felújítása, bicik|itáro|ó
kiaIakítása, felnőtt szabadidős terÜ|etek és gyermek játszóhelyek
kiaIa kítása, felújítása, játszóhe|yiség kia |a kítása ;

- |omta|anításĺ, köztisztasági, takarítási akciók.
A kiírás keretében a nonprofit szervezetek pá|yázhatnak az akciő
megva|ósításához kapcso|ódó anyagokra, eszközokre, termőfo|dre,
növényekre, konténerre, rendezvénykeIlékekre, kommunikáciőra,
bér- és járulékkö|tségekre.
A Iakóközösségek a pályázatot benyújthatják nonprofit szervezetekkeI
közösen (p|.: bérházak esetén), Va9Y onál|óan (p|': társasházak) is.

A közösségi akciókka| szembeni e|várások:



MNP-III-PA/02:

MNP-rrr-PA/03:

MNP-rrr-PA/04:

MNP-III-PA/05:

- biztosítja a lakosság aktív részvéte|ének Iehetőségét;
- he|yi |akóközösség együttműködésén a|apszik;
- kö rnyezettudatossá g ot, szem |é|etfo rmá |ást tÜ kroz ;

- új, közösségi funkciót hoz |étre;
- hozzájáru| a Iakókörnyezet minőségĺ javításához.
A pá|yázati kiírás keretében sor kerü| o|yan bűnmegelőzési cé|ú
|akossági, társada|mi, kulturális kezdeményezések megvalósítására,
alrle|yek kollkľét taľtaInla a Bűlrnregelőzési Stľatégia nregalkotását
kísérő társada|mi egyeztetés során kerÜl véglegesítésre. AT3ĺ4 99-es
busz kísér|eti projektelemhez kapcsolódva a tevékenységek egy része
a tömegköz|ekedéshez kapcso|ódik toIerancianöve|ő, szociá|is,
ku|turá|is programok megvalósítására terjed ki. A Magdo|na negyed
tömegkoz|ekedési megá||óiban, esetleg a járműveken rövid
ku|túraátadó mini-projektek va|ósuInak meg az iskolák, civil
szervezetek részvéte|éve|: p|. ének-zene, tánc, sportbemutatő, rajz-,
p|akátkiállítás, mindez a helyi gyerekek, fiata|ok részvéte|éve|.

A pá|yázati kiírás keretében a Programa|ap az időszakonkénti
|akossági rendezvények, sport és egyéb szabadidős tevékenységek
megva|ósításához nyújt támogatást. A minĺ projektek je||emzője,
hogy egy-egy akcióra / akciósorozatra, szo|gá|tatásra kor|átoződik,
nem kíséri végig a projekt te|jes ĺdőszakát, nem szükséges hozzá
hatósági vagy önkormányzati együttműködés.

A pályázati kiírás keretében az MNPIII ,,T4/2Intenzív csa|ádmegtartó
szoIgáltatások,, projekt vé9rehajtásához szükséges motivációs
csomagokat biztosító nonprofit szervezet bevonása va|ósuI meg. Az
i ntenzív csa lád megta rtó szo| gá ltatások projektben összesen 24 csa|ád
gondozása zaj|ik le 2015. év május végéig.
A Programa|ap jelen mini.projektje keretében a pá|yáző szervezet
fe|adaĺa az, hogy csa|ádonként biztosítsa a 2x 20 ezer forint + Áfa,
osszesen bruttó 50 800 forint értékű motivációs csomagokat
(szolgá|tatások, iIletve eszközök). Programalap pá|yázati kiírása
keretében beszerzendő motivációs csomagok tarta|ma a gondozott
csa|ádok konkrét igényeinek ismerete a|apján, egyénre szabottan
kerü| vég|egesítésre a szervezet á|ta| biztosított eszköz és
szo|gáltatás keretből. A motivációs csomagok tartaImának
összeá||ítását a projekt szociális szakemberei végzik' A motivációs
csomagok tartaIma az eszkozök és szo|gá|tatások tekintetében
átjárható, ami azt je|enti, hogy egy csa|ád akár a te|jes támogatásĺ
összeg erejéig (50 B00 forint) is igénybe veheti vagy csak az eszkoz
vagy csak a szo|gáltatás keret csomagot. A pá|yázat keretében csak
új eszközök biztosíthatók.
A páĺyázati kiírás keretében motivációs csomagokat (szolgá|tatás,
i||etve eszkoz) biztosító civi| szervezetek bevonása va|ósu| meg. A
T4/3 csa|ádfej|esztési szo|gáltatás keretében 56 csa|ád gondo'zása
valósu| meg' A motĺvációs csomag értéke 2 x 75 ezer forint + Afa /
csa|ád. A szabadidő hasznos eItö|tését segítő szo|9á|tatások
igénybevételére, munkaerő-pĺaci beĺ||eszkedést és a hátrányos
helyzetű gyermekek isko|ai fe|zárkőzását e|ősegítő tevékenységekre,
képzési, oktatási programok igénybevéte|ére kerÜ| sor. A |akhatás
körülményeinek javításához kapcso|ódóan haszná|t bútorok
beszerzésének, szá|lításának kö|tsége, rovarirĽás, stb.
A pá|yázati kiírás keretében az MNPIII ,,T4/3 Csa|ádfejlesztési
szo|gá|tatás,, projekt kliensei számára |akhatási technikai

MNP-III-PA/06:



segítségnyújtás motivációs csomagok fe|haszná|ását támogató civi|
szervezetek bevonása va|ósul meg'
A csa|ádfej|esztési szolgá|tatás keretében 2015. év május végéig
összesen 56 család gondozása va|ósuI meg. Je|en fe|hívás az e|ső 24
csa |ád |a káskorszerűsítési mu nká|atai na k tech ni ka i seg ítésére irá nyu |.

A |akáskörÜ|mények javítását cé|zó motivációs csomag elsősorban
,,önkéntesbarát,, Iakásfe|újítási tevékenységeket (mini-projekteket)
tartaImaz, ame|yek a bér|akásokban élők Iakáskomfortosságának
javítását cé|ozzák (p|. nyí|ászárók cseréje vagy javítása, utólagos
szĺgete|ése; he|yiségek festése; hideg vagy me|egburko|at javítása
Vagy cseréje; fürdőszoba kia|akítása Vagy a szabá|ytalan kia|akítás
szabá|yossá téte|e; stb.).
A családfej|esztési szolgá|tatás k|ĺenseinek juttatott
lakáskorszerűsítést tarta|mazó motivációs csomagok értéke 400 ezer
forint + Ára / csa|ád, azaz összesen bruttó 5o8 ezer forint
családonként. A motivációs csomagok tarta|mazzák a
Iakáskorszerűsítéshez szükséges anyag- és eszkozszükségIet
kö|tségeit. Ezeket a téte|eket keretszerződés a|apján egy beszá||ítón
keresztü| a Közvetítő Szervezet biztosítja a csa|ád, i||etve a
korszerűsítést segítő civiI szervezet számára.
Je|en pá|yázati kiírás keretében két o|yan nonprofit szervezet
bevonása va|ósu| meg, amelyek L2-t2 család esetében - a lakhatási
technikai segítségnyújtás keretében az a|ábbi feladatokat kel|, hogy
el|ássák:
- műszaki-szakmai koordináció _ a fe|újítás vé9|eges tartaImának
meghatározásában va|ó közreműködés, az anyag- és
eszközmeg rende|és vé9 |egesítésében va|ó egyÜttműködés, vaIamint a
munkaszervezésĺ fe|adatok eIlátása;
- műszaki vezetői, fe|adatok - a |akáskorszerűsítésĺ munka műszaki
irányítása, a fe|újítás |ebonyo|ítása;
- önkéntesek toborzása, szervezése;
- együttműködés a közösségépítő fe|adatok végrehajtásában.

A program keretében elszámolt kö|tségeknek i||eszkednitik ke|| a városrehabilitációs
projektjavas|at pá|yázati útmutató ;,E|számo|ható kö|tségek kore,, fejezetében e|őínakhoz
(elérhetősége: www.nfu.hu).

2' 7,3' Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás ménéke 100o/o-os. A Címzetteknek a

,,mini-projekt', megvalósításához onerőt biztosítan iu k nem szÜ kséges.

A Programalap teljes tisszege: 50.000.000 Ft. Támogatási ĺntenzĺtás: 100o/o.

Az t.L.2 pontban megfogalmazott tevékenységekhez i||eszkedő pá|yázati kiírások
számát, az egyes meghirdetéshez rendelkezésre ál|ó keretösszegeket, és az egyes
kiírások címzettjeinek számát az a|ábbi táblázat tartaImazza.

Pá|yázati
kiírás

kódszáma
Keret-
összeg

Eddigi
támogatási

igény

Kiíľások
várható
száma

Egyszeri
kiírás
max.

ässzege

Címzettek
száma /
kiírás

Elnyerhető
min.

:ámogatás /
Kiírás

E!nyerhető
max.

támogatás /
Kiírás

MNP-III-PA/o1 17 500 000 B 5BO 685 3 7 000 000 3-20 250 000 3 000 000

MNP-III-PA/o2 4 500 000 0 3 3 000 000 5-12 250 000 2 000 000

B



MNP-III-PA/o3 5 000 000 2 397 aL7 3 3 000 000 10-30 100 000 300 000

MNP-III-PA/04 2.000.000 0 1 2.000.000 1 1.550.000 2.000.000

MNP-III-PA/o5 6.000.000 0 1 6.000.000 2-4 1.500.000 3.000.000

MNP-III-PA/o6 15 000 000 2 996 gto 3 6 000 000 2-4 1 500 000 3 000 000

Osszesen: so ooo ooo Ĺ3 975 4tz

2, 7,4' Tá mogatás iisszege
MNP-III-PA/01: bruttó 17.500.000 Ft.

MNP-III-PA/o2: bruttó 4.500.000 Ft.

MNP-III-PA/13: bruttó 5.000.000 Ft.

MNP-III-PA/04: bruttó 2.000.000 Ft.

MNP-III-PA/05: bruttó 6.000.000 Ft.

MNP-III-PA/06: bruttó15.000.000Ft.
Mindösszesen: bruttó 5o mil|ió forint

2.2, A megcélzott csoport ľész|etes bemutatása, a kiválasztás
szempontľendszere

2,2,7, Rözvetlen céIcsoportl a Címzettek köre
Olyan civil szervezetek,

- ame|yek sem hazai, sem uniós pá|yázati tapaszta|atta| nem rende|keznek
(adminisztratív és menedzsment tapasztalat hiánya a megfeIe|ő források
feI kutatásába n-feI hasznáĺásában. ) ;

- ame|yeknek a standard pá|yázati fo|yamatban va|ó részvéte|, egyszerűsített
adminĺsztratív terhek vise|ése is nehézséget jelenthet;

- amelyek nem tagjai a városrehabilitációs pá|yázat megva|ósítására létrejött
konzorciumnak.

Az egyes pá|yázati kiírások közvet|en cé|csoportja:

- MNP-III-PA/OI: lakóközösségek; intézmények; nonprofit szervezetek;
- MNP-III_PA/02: nonprofit szervezetek; intézmények;
- MNP-III-PA/O3: nonprofĺt szervezetek; intézmények;
- MNP-III-PA/04: nonprofit szervezetek;
- MNP-III-PA/OS: nonprofit szervezetek;
- MNP-III-PA/06: nonprofit szervezetek.

2,2,2. A kiválasztás szempontrendszere, indokoltsága, a sziikséges
eszkiizi5t telepiilésen vaIó míiködés igazolása, míikiídés
időtartama, stb.

A Címzetti kör a non.profit ie|leqqel míĺködő szervezetek, akik a |akossággal
kapcso|atban vannak (a telepti|ésen bármilyen módon je|en vannak), vagy a településen
korábbiakban már konkrét akciókat vég rehajtottak,

A címzett nonprofit jeIlegge| működő szervezetek kore, akik részt vehetnek a
programban:



. Nonprofit szervezetek (egyesÜ|et, alapítvány, közalapítvány, köztestü|et) -
amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabiIitácĺós
projektben;

o Nonprofit gazdasági társaságok - ame|yek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabiIitációs projektben;

. Nonprofit je||egge| működő, közszo|gá|tatást meova|ósító intézmények' ame|vek a
teIepülésen az érintett cé|csoport lakosságávaI közvet|en, napi kapcsoIatban
vannak;

. Társasházak, |akásszövetkezetek;

. Szociá|ĺs szövetkezetek _ ame|yek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
vá rosrehabi litációs projektben.

Nem nyújthatnak be pá|yázatot az 1989. évi XXXIII. törvény ,,a pártok működéséről és
gazdá|kodásáró|,, szóló torvény hatá|ya a|á tartozó szervezetek, továbbá azok a
szervezetek, ame|yek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve á|ta| az e|múlt
években kiírt pá|yázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem' Vagy nem
szabá|yszerűen számo|tak e|.

Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, ame|yek 30 napot megha|adó
köztartozássaI rendeIkeznek' A pá|yázat benyújtásának, a Támogatási Szerződés
megkötésének és a támogatás kifizetésének időpontjában szÜkséges elIenőrizni a
köztartozás.mentességet. A pá|yázat benyújtásához e|égséges a Címzett á|ta| tett
nyi|atkozat. A Támogatási Szerződéshez szükséges benyújtani a hatósági igazolást,
ame|ynek aktua|izá|t pé|dányát a kifizetési kére|emhez is csatolni ke||'

3. Pá|yázati folyamat bemutatása

3.1. Jelentkezés

A pá|yázatok benyújtásának pontos időpontjára, he|yszínére vonatkozó tájékoztatásokat
a Pátyázati Felhívás és Útmutatő szabá|yozza rész|etesen.

A pá|yázatok benyújtásá nak menete :

. A pá|yázat magyar nye|ven, kizárő|ag a Projekt adat|apon nyújtható be.

. A jelentkezés a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat á|tal
pá|yázati kiírás részeként hivata|osan közzétett Jelentkezési lap (MKK 3.
me||ék|et) alkaImazásával, valamint a Pá|yázati Útmutatóban fe|soro|t
dokumentumok benyújtásávaI történik (aláírási címpétdány vagy a|áírás.
minta, !étesítő okirat, igazo|ás ĺ referenciaigazo|ás, kö|tségvetést
alátámasztó dokumentumok, árajánlatok).

. A Közvetítő Szervezet á|ta| megjelentetett Je|entkezési lap a Címzett á|tal sem
tartalmában, sem a|akjában nem vá|toztatható. Kézze| írt pá|yázat esetén a
pá|yázat feldo|gozására nincs |ehetőség! A Jelentkezési lapot hiányta|anu|, minden
kérdésére vá|aszt adva és az e|őírt dokumentumok csatolásáva| ke|| benyújtani.

o A nyomtatott és eĺektronikus adathordozón benyúitott JeIentkezési Iapban
ta|álható eltérés esetén a nyomtatott és cé9szerűen a|áírt JeIentkezési Iap
tekĺntendő hitelesnek.

. A pá|yázati dokumentáció hite|esítéseként a Je|entkezési |apot és nyi|atkozatait a
kije|ölt he|y(ek)en a megfe|e|ő (cégszerű) a|áírássaI kelI el|átni.
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A pá|yázatot 2 pé|dányban (egy eredeti és egy máso|ati, valamint további egy
e|ektronikus pé|dányban ICD/DVD lemezen)], zárt csomago|ásban, kizárő|ag
személyesen az a|ábbi címen ke|l benyújtani:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
Cím: 1o82 Budapest, Baross utca 63.67'
A pályázatok csomagolásán fel kel| tüntętni a pá|yázati kiírás kódszámát; MNP-III-
PA/OI; MNP-III-PA/Ozt MNP-III-PA/O3; MNP-III-PA/04; MNP-III-PA/OS; MNP-
rrr-PA/O6;

. A je|entkezési |apok benyújtásának határideje:

Pályázati kiírás
kódszáma

Kiírások várható
száma

A jelentkezési lapok
benyújtásának korábbi és

várható határideje

MNP-III-PA/01 3

2013' jú|ius 31'
2014. január 20.
2014. május 31.

MNP-III-PA/o2 3

2014. május 31.

2014. szeotember 30.
2015. ianuár 31.

MNP-III-PA/03 3

2013. június 30'
2013. január 20.
2014. május 31.

MNP-III_PA/04 2
2013' június 30.

2013. december 18.

MNP-III-PA/05 .l 2013. június 30'

MNP-IIi-PA/o6 3

2013. június 30.

2013. december 18.

2014. máius 31.

Benyújtásnak az az időpont minősĹi|, amikor a személyes átadás-átvéte|
megtörtént. A Közvetítő Szervezet köte|ezettsége biztosítani, hogy az átadás-
átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvéte|
időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelö|éséve|.

A Kozvetítő Szervezetnek a Programa|ap projekte|em sikeres megva|ósítása
érdekében a Címzettek fe|é kommunikációs csatornákat szÜkséges biztosítania.
Meg ke|| határoznia és a Pályázati Fe|hívásban, va|amint a Pá|yázati Útmutatóban
meg is ke|| jelentetnie, hogy a Címzettek a benyújtási határidő e|őtt ho| tehetik fel
a kérdéseiket. A beérkezett kérdésekre a Közvetítő Szervezet munkatársainak a
|ehető |egrövidebb időn be|Ü| válaszo|nia ke||.

A Programa|ap pályázati kiírását a helyi sajtóban szükséges meghirdetni, és a
részletes ,,mini-projekt,, pá|yázati útmutatót e|érhetővé kelI tenni az
onkormányzat hon|apján, va|amint nyomtatott formában a Po|gármesteri Hivatal
portáján.

11



3.2. Érkeztetés, éľtéke!és, értéke|ési szempontľendszer, döntés

A pá|yázatok érkeztetése: a benyújtott pá|yázatokat a beérkezésükkor a kiírás
kódszámát is tarta|maző azonosítószámma| szÜkséges e||átni és a beérkezéstő|
számítva a pá|yázatra vonatkozó információkat a Pá|yázati életút-|apon ke||

vezetni (7. sz. me||ék|et).

Pá|yázatok értéke|ése: az aIkaImazandó e|járásrendnek kĺ kelI terjednie a
pá|yázatok formai (jogosu|tsági és te|jességi) és tartalmi énéke|ésére.

Az értéke|ést végzőkre érvényesek a 4/2011. (I.28.) Korm. rende|et álta| a
végrehajtási intézménvrendszer működéséveI kapcso|atban meghatározott
összeférhetetlenségi fe|tételek; alapvető e|várás a megfe|e|ő szakmai
ismeretekkel, vaIamint lega|ább hároméves reIeváns (pá|yázati értéke|és,
projektmenedzsment, cĺviI tevékenység, közösségfejlesztés, rendezvény-
szervezés) ta paszta latta I rendeI kező értékelők bevonása.

Az értéke|ők javas|ata a|apján a támogató döntést a Közvetítő Szervezet vezetője
hozza meg.

. A pá|yázatokat va|amint azok megva|ósítására, e|lenőrzésére és a finanszírozására
vonatkozó dokumentumokat a,,mini-projekt', megvaĺósítója kote|es e|kÜ|önítetten
nyilvántartani és a városrehabi|itációs projekt fenntartási időszakának végéig, de
|ega|ább 2020. december 31-ig megőrizni.

3,2' 7, A projektkiválasztás folyamatána k bemutatása
Ssz. Jogosu|tsági ktivetelmények (nem

hiánypótolható)
A pá|yáző a kritériumnak

Megfele! Nem felel meg

1. A pá|yázat a benyújtásĺ határidőn be|tj|
érkezett be. Személyes benyújtás esetén
az érkeztetés dátuma nem lehet későbbi a
benyújtá si hatá ri dő né I.

2. A pá|yázó jogosu|t a pá|yázat
benyújtására' A pályázó az útmutató 1.2,2
po ntjá ba n fel so rolt sze rvezet va l a mely i ke'

3. A pá|yáző igazo|ta, hogy az érintett
te|epu|ésen bejegyzett székhe|ĺye|
/telephellyel rendelkezik, illetve a
telepÜlésen a korábbiakban már konkrét
akciókat hajtott végre. A pályázó
székhelye / telephelye megállapítható a
jelentkezési laphoz csatolt cégkivonat,
vagy bírósági kivonat, vagy a hatályos
létesítő okirat vagy hatósági igazolás
alapján, a településen történő korábbi
m(jkt)désről megfelelő igazolás /
referenciaigazolás alapján szükséges a
jogosu l tsá got meg á l l a píta n i,

Ssz. Formai ktivetelmények
(hiánypótolható)

A pá|yáző a kritériumnak

Megfelel Nem felel meg
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L A pá|yázat 1 eredeti és 1 e|ektronikus
példányban érkezett be.

2. A papír a|apon benyújtott projekt adat|ap
az arra jogosu|t álta|, a megfe|e|ő módon
a|áírásra kerÜlt. Összehasonlításra kertjlt
az aláírási címpéldány, ill. aláírás-minta a
jelentkezési lapon szereplő aláírással.

3. A je|entkezési |ap minden ce||áját
kitoItötték.

4. Az eredeti és az e|ektronikus pé|dányok
megegyeznek.

5. Az igényelt támogatás összege nem
haIadja meg a maximá|isan igényelhető
támogatási osszeget. A pályázó a
meghirdetett összeghatárokon belüIi
értéket jelöIte meg támogatási igényként.

6. A csato|t dokumentumok és me||ék|etek
köre te|jes. A pályázó valamennyi, a
pályázati útmutató által előírt
d oku mentu mot csatolta.

7. A pá|yáző támogatható tevékenységekre
kér támogatást. Á pályázat tevékenysége
az útmutató 1.1.2 pontjában
m eg fog a l ma zotta kh oz ka pcso l ód i k.

Teljesség
Amennyiben a jelentkezési |ap kito|tése nem fe|e| meg az előírtaknak' mert hiányosan
vagy hibásan kerÜltek benyújtásra, akkor a Közvetítő Szervezet a pá|yázőt kizárő|ag
írásban, egyszeri aIka|ommal, minimum 8, maximum 15 naptári napos határidő
kitűzéséve| formai hiánypót|ásra szó|ítja fe|. Ha a hiánypót|ást a megadott határidőn belÜ|
a pá|yáző nem te|jesíti teljes körűen, az a projektjavas|at e|utasítását eredményezi.

Jogosultság
Amennyiben egyérte|műen megál|apítható, hogy a pá|yázat a hĺánypótlás után sem fe|e|

meg a pá|yázati kiírás jogosu|tsági szempontjainak, további hiánypót|ásnak nincs he|ye,
és a pá|yázat e|utasításra kerü|.

Befogadás
Amennyiben a pá|yázat a fenti szempontokat figye|embe véve megfele| a jogosu|tság
fe|téte|einek, a pá|yázat befogadásra és tartaImi értéke|ésre kerÜ|.

Ssz. Ta rtaIm i követe|mények A pá|yáző a kritériumnak

Megfelel /
feltéteIekkel

megfele!

Nem felel
me9

L A pá|yáző szervezet megfeIe|ő tapasztaIatta|,
jártasságga| és humánerőforrás-kapacitássaI
rende|kezik a je|entkező szervezet a ,,mini-projekt,,
Iebonyo|ításához. A pályázó tevékenysége, illetve
tevékenységének célja a cégkivonat, vagy bírósági
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kivonat, VagY a hatályos létesítő okirat vagy hatósági
igazoláś alapján megfelelő és elfogadható a
megnevezett programelem megvalósításához, A
társasházak esetében a tevékenység vizsgálatától el
lehet tekinteni, azonban a hatályos létesítő okirat és a
hatályos szervezeti-működési szabályzat benyújtása
számukra kotelező'

z. A,,mini-projektben,, megfogalmazott szakmai célok
i||eszkednek a pá|yázati kiírásban megfogaImazott
szakmai célokhoz. A jelentkezési lapon ismertetett
célok egyeznek a teljes komplex projekt által
megfogalmazott, a Programalap működtetésén
kereszttjl elérni kívánt célokka l.

3. A pá|yázatban megje|ö|t cé|csoport megfele| a
pá|yázati útmutató cé|csoportjának és meghatározása
egyérte|mĹĺ. A ,,mini-projekt,, hozzájáruI a cé|csoport
bevonásához, aktivizá|ásához. A célcsoportok
meghatározásra keriiltek, egyértelműen kimutatott,
hogy milyen lakosságcsoportokat vár a pályázó a
programelemre és ezek a célcsoportok egyeznek a
pá l yá za ti ú tm uta tó ba n m egj e l ö lt cé l cso po rto k ka l.

4. A költségvetés vi|ágos és részletes. Minden o|yan
tevékenység me||ett szerepeI szoveges indok|ás,
me|yre költséget terveztek, és azok számítássaI
(mennyiség-egységár) alátámasztottak. A pályázó
tevéke nység e n ként faj l a gos költségekkel részl etezte a
beállĺtott koltségeket, A költségvetés számszakilag
hibátlan, minden tevékenység esetében világos azok
bekertjlési költsége, a koltségvetés minden sora
szövegesen és számításokkal is értelmezex.

5. A szöveges indok|ás alapján a költségek nagysága
és szükségessége megfeIe|ően a|átámasztott. A
kö|tségvetés indoko|t mértékű kö|tségeket tartalmaz.
A tervezett kiadások |ényegesek a projekt
megva|ósítása szempontjábó|' Az egyes kö|tségtéte|ek
szÜkségesek a projekt cé|jainak e|éréséhez. A pályázó
tevékenységenként bemutatta az elszámolni kívánt
költségek körét, amely alapján azok mindegyike
indokolt és kapcsolódik a megvalósításra kerülő
tevékenységhez, ezen költségek nélktjl a projekt nem
vagy csak kisebb mértékben teljesítené a kitűzött
célokat,

6. A tervezett kiadások reálisak, a he|yi piaci árakat
nem haladják meg. A tervezett kö|tségek az ,,értéket a
pénzért,, e|vet kovetik' A pályázó tevékenységenként
árajánlatokkaI, fajlagos költségekkel indokolta a
b eá l l ított kö l tség e ket.

7. A pá|yázatban szereplő tevékenységek egymásra
éptlInek, egymássaI koherensek. A tevékenységek
megva|ósíthatóak' Amennyiben a pályázó több
tevékenységet is megvalósít, ill. tobb alkalommal
valósítja meg a programelemet, az egyes alkalmakat
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logikusan ütemezte, a kijlonböző tevékenységek pedig
kapcsoIódnak egymáshoz, (Amennyiben a pályázó
egyetlen tevékenységet hajt végre, a pályázat e
szem pont teki ntetében megfelelt. )

8. A ,,mini-projekt', végrehajtási ütemterve reá|is, és
i||eszkedik a pá|yázati kiírásban szerep|ő ütemezéshez.
A pályázó figyelembe vette a komplex projekt
m eg va l ósítá si tj te mte rvét és i l l esz ked i k a h h oz.

A tarta|mi értékelés során minden szempont alapján háromféle minősítés adható:
megfelel, feltételekkel megfelel, nem felel meg.

A projekt abban az esetben még támogatható, ha a tarta|mi értékelés során |egfe|jebb
három szempontból kap ,,feltételekkel megfelelt,, minősítést. A bírá|at során
megfoga|mazott fe|téte|ekrő| a Címzettet a támogatás megíté|ésérő| sző|ő kiértesítő
levélben ke|| tájékoztatni a feItéteIek pontos megfogaImazásáva| és a te|jesítés
hatá ridejének megadásával.

A ,,minĺ-projekt,, elutasításra kerül, ha akár egyetlen szempont esetében is ,,nem felel
meg,, minősítést, vagy ha három szempontnál több esetben kap ,,feltételekkel megfelel,,
minősítést a páIyázó. A páĺyázó jogosult a pályázatĺ határidő lejárta előtti időszakban az
á td o I g ozott,, m i n i - p roj e ktj ét, i s m éte l te n b e ny új ta n i,

3, 2, 2, Tá mogatási döntés

A ,,mini-projektek', hatékony tervezése és megva|ósítása érdekében a ,,mini-projekt,,
javas|at értékelési fo|yamatának (beérkezéstő| a dontésig) időigénye maximum 30 nap
lehet, ame|y hiánypót|ás esetén 15 nappaI meghosszabbítható.

Az értéke|ést a Közvetítő Szervezet be|ső munkatársai vagy kapacitás hiányában kü|ső
szakértők végezhetik. Az értéke|ők javaslata a|apján a támogató döntést a Kozvetítő
Szervezet i||etékes testülete hozza meg. A dontésrő| történő tájékoztatást a Közvetítő
Szervezet 75 napon belül, postán és e-mai|ben is megkü|di a pá|yázőnak a je|en
működési kézikonyvet kiegészítő 6. sz. me||ék|etben fog|a|t tartalmú kiértesítő |evé|nek
megfe|e|ően. Támogatott ''mini.projekt'' javaslat esetén a Közvetítő Szervezet
közzéteszi honlapján a Címzett nevét, a ,,mini.projekt'' tárgyát, a megvaIósu!ás
idejét és he|yszínét, a támogatás összegét, valamint írásban megküldi a
Közrem íĺ ködő Szervezet részére a m i n i.projektek tisszesítő adata it.

A döntésse| szemben jogorvoslati, panaszkeze|ési Iehetőség nincs.

3, 2' 3, Sze rződ és ki5tés, sze rződés m őd osítás
A Közvetítő Szervezet a támogatói döntést tartalmazó |evé| megktj|désekor tájékoztatja a
Címzettet a szerződéskötésse| kapcso|atos további teendőkről, azok határidejének
megje|ö|ésével. A Támogatási Szerződés me||ék|etét képezi a je|entkezési |apon kívÜ|

minden engedé|y, műszaki terv, szerződés, nyi|atkozat, egyéb alátámasztó dokumentum,
va|amint ezek módosításai, amelyet a Címzett a ,,mini-projekt,, me||ék|eteként benyújtott'
A Támogatási Szerződés megkötéséhez a bírá|at álta! előírt feltételek teljes ktiríĺ és
hiánytalan te|jesítésén tú| az a|ábbi dokumentumok csatolása sztikséges:

o a köztarLozás-mentesség hatóság á|taIi igazo|ása (amelynek aktua|izá|t pé|dányát
a kifizetési kére|emhez annak me||ékleteként isméte|ten szÜkséges majd
benyújtani);
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. a jelentkezési |aphoz benyújtott bárme|y olyan jogosu|tságot igazo|ő
dokumentum, amelynek tarta|mában vá|tozás következett be - kivéve a referen-
ciaigazolást.

A támogatási szerződést a Címzett és a Kozvetítő Szervezet köti. A szerződéstervezet
(MKK 4. me||ék|et) a pá|yázati dokumentáció része.
A támogatási szerződés megkötésére a támogatól döntést tarta|mazó |evé|ben fog|a|t
határidőig, de legkésőbb a ,,mini projekt,' kezdő időpontjáig van |ehetőség.

A Közvetítő Szervezet a támogató döntéstől és a támogatási szerződéskötéstő| e|á||hat,
amennyiben a pá|yáző a szerződéskötéshez szÜkséges fe|tételeket határidőben nem
te|jesíti. A Közvetítő Szervezet a támogató döntéstől és a támogatási szerződéskötéstő|
va|ó e|á||ás tényérő| a pá|yázőt írásban értesíti.
A Címzett a mini-projekt megva|ósításához igénye|het e|őleget is. Az előleg maxĺmális
mértékét a Közvetítő Szervezet határozza meg,

A Címzett köteles a jelentkezési |apban |eírtaknak, va|amint a Támogatási Szerződésben
rögzítetteknek megfele|ően megva|ósítani a ,,minĺ-projektet,'. Amennyiben a Címzett nem
ennek megfelelően jár €|, úgy a Kozvetítő Szervezet jogosu|t a finanszírozás
fe|ftiggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett osszeg te|jes vagy
részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstőĺ va|ó e|á||ásra.

A Címzett a je|entkezési |apon Vagy a TSZ-ben rögzített adatokban, i||etve a te|jesítésse|
összefÜggő adatokban bekövetkezett minden vá|tozást annak bekövetkeztét követően
15 napon be|ü| köteles írásban jelenteni a Közvetítő Szervezet részére.

Szerződés módosítására csak kivéte|esen indoko|t esetben Van |ehetőség, ame|yet
mindkét fé| kezdeményezhet írásban. A Címzett á|taI kezdeményezett módosítási
kére|met megfele|ő indok|ássa| kelĺ a|átámasztani és a Közvetítő Szervezet számára
írásban postai úton e|juttatni. A szerződésmódosítás nem irányu|hat a projekt keretében
végrehajtandó tevékenységek és a Címzett szemé|yének megvá|toztatására. A
módosítási kére|em tárgyában hozott dontésről a Közvetítő Szervezet 15 napon be|tj|

levé|ben tájékoztatja a Címzettet. A döntésse| szemben jogorvos|ati, panaszkeze|ési
Iehetőség nincs.

4' Megvalósítás menete

4' 1. Progra mtevékenységek vég rehajtása

A ,,mini-projekt,' megva|ósítását mege|őzően egyeztetésre kerü| sor a Közvetítő Szervezet
és a Címzett kozött, me|ynek keretében |ehetőség nyí|ik többek között a
program/rendezvény e|őkészítése során felmerü|t kérdések, prob|émák megtárgya|ására.

A Címzett kote|es a ,,mĺni-projektet,, a je|entkezési lapon és a Támogatási szerződésben
rögzítetteknek megfe|e|ően végrehajtani. A megva|ósítást a Címzett fotóva|, és a mini-
projekt je||égétő| függően je|en|éti ívve| támasztja alá.

A végrehajtást követően a Címzett a kifizetési kére|méve| együtt benyújtja szakmai és
pénzügyi beszámolóját, me|y a ,,mini-projekt', javaslatban fog|alt fe|adatok
megvalósulását mutatja be. A szakmai beszámo|óban fe|soro|t megva|ósított
fe|adatoknak ĺgazodniuk ke|| a pénzügyi beszámo|óhoz.

4.2. T ámogatásfolyósítás

A támogatás fo|yósítása az a|ábbi formákban történhet:
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- támogatásĺ e|őleg' ..---
- a Címzett á|tal kĺfizetett szám|ák támogatási összegének utó|agos megtérítése

közvet|enü| a Címzett bankszám| ájára.

A Címzett a Támogatási szerződés a|áírásával előIegigénylésre vá|ik jogosu|ttá,
me|ynek météke a megíté|t támogatás maximum 3oo/o-a lehet. Az e|ő|eg összegét a
támogatási szerződésben szükséges rögzíteni. A Közvetítő Szervezet döntési jogkörébe
tartozik, hogy a Címzett á|ta| igényelt előleg mértékét e|fogadja, vagy csökkentett
összeget hagy jóvá. Amennyiben nem az igénye|t, hanem csökkentett összeget hagyja
jóvá a szerződésben, arró| ha|adékta|anul |evé|ben és e-mai|ben értesíti a Címzettet.
Az e|ő|eg nyújtására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerÜ|het sor. A
Címzett dönti €|, hogy e|őlegként a maximá|isan meghatározott mértékhez képest
mennyit igénye|, döntését a Támogatási Szerződés re|eváns rovatában tünteti fe|. A
Közvetítő Szervezet a Címzett számára a szerződés a|áírását követő 30 naptári napon
be|Ü| a megadott bankszámlaszámra átuta|ia az e|ő|eg összegét.
A Közvetítő Szervezet az e|őleg összegén tú| a ,,minĺ-projekt,, megvalósítása során
fe|merü|ő kö|tségeket utőfinanszírozássaI téríti meg.

4.3. Pénzügyi beszámo|ők

A Címzett pénzügyi beszámolót csak a Támogatási Szerződésben rögzített
tevékenységekre nyújthat be. Amennyiben a benyújtandó eIszámo|ást igazoló
dokumentumon szerep|ő összeg meghaladja a Támogatási Szerződésben rö9zített
támogatási összeget, a kÜ|önbözetet a Címzett saját erejébő| finanszírozza.
PénzÜgyi beszámo|ót a ,,mini-projekt', megvalósításának időtartama aIatt legfe|jebb
háromszor (me|ybő| az uto|só a zárő pénzügyi beszámo|ó) nyújthat be a Címzett a
Közvetítő Szervezet számára, me|y egyben tarta|mazza az e|ő|egként fe|vett összeg,
i l Ietve utófi na nszírozássa l kért tá mogatás eIszá mo|ását.

A projekt te|jes e|számo|ására a ,,mini-projekt'' megva|ósítása után kerü| sor. Kivéte|t
jeIent a fé|évesné| hosszabb projekt, ame|y esetében a városrehabiIitációs projekt
aktuá|is Projekt E|őrehaladási Je|entéséhez (PEJ) kapcso|ódva ke|l ,,koztes'' beszámo|ót
készítenie a mini-projekt megvalósítójának a Közvetítő Szervezet fe|é.

A zárő e|számo|ás esetében e|számo|ást igazo|ó dokumentum legfe|jebb a ,,mĺni-projekt''
kivite|ezését, zárását követő 30 naptári napon be|Ü| nyújtható be, de |egkésőbb 2015'
május 30-án. Az e|számolás a Címzett nevére sző|ő szám|ávaI Vagy bizony|atta|
történhet. A Közvetítő Szervezet a benyújtott dokumentum e|fogadását követően 15
napon belü| uta|ja át a támogatásbó| fennmaradt részt'

Az e|számoláshoz benyújtandó dokumentumok körét, ĺ|letve a szÜkséges sab|onokat a
10. sz. me||ék|et, va|amint az Irányítő Hatóság áltaI kiadott, az NFÜ hon|apján e|érhető
,,Pénzugyi eIszámo|ás rész|etes szabályai városrehabi|ĺtácĺós projekt keretében
e|kri|önített Programalap fe|haszná|ásávaI megva|ósu|ó mini-projektekhez,'című útmutató
tarta|mazza (http://www.nfu.hu). A mini-projekt keretében e|számo|ható kö|tségek körét
a 2. sz' me||ék|et tartaImazza.

Amennyiben nem kerÜ| sor az e|számo|ást igazo|ó dokumentum megadott határidőn
be|ü|i benyújtására, úgy a Közvetítő Szervezet egyszerĺ a|ka|ommal fe|szó|ítja a Címzettet
ezen dokumentum 10 naptári napon belÜli megkÜ|désére.

Ha ezen határidő |ete|te után sem kerÜ| benyúitásra a sztikséges ĺgazo|ás, akkor a
Közvetítő Szervezet felbontja a Támogatási Szerződést, és szükség esetén az e|ő|eg
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visszafizetésére szó|ítja fe| a Címzettet. A támogatási e|őleg visszafizetése esetén a
Címzett az e|ő|eget a fo|yósítás napjától számított Ptk. szerĺnti kamattal növelt
mértékben köte|es visszafizetni. Ha a visszafizetésse| késede|embe esik, a késede|me
után a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni ke||. A kamatszámítás kezdő időpontja a
kö|tségvetésbő| nyújtott támogatás fo|yósításának napja, uto|só napja a vĺsszafizetési
kötelezettség te|jesítésének napja.

A Közvetítő Szervezet a KSZ fe|é történő e|számo|ását a ,,Pénzúgyi elszámo|ás rész|etes
szabályai', című me||éklet tartalmazza az alábbĺ kiegészítésse|.

Az útmutató a Közvetítő Szervezet saját konyveiben megje|enő kö|tségeire vonatkozik. A
Címzett fe|é közvetített támogatások összegéve| a Közvetítő Szervezet az a|ábbi
dokumentumok benyújtásávaI számoIhat eI egy időben saját kifizetési igényének
benyújtásakor:

. Címzette| kötött támogatási szerződés;

. Szakmai te|jesítésigazo|ás a megvalósult mini-projektte| kapcsolatban;

. Számlaösszesítő a címzettekné| fe|merült koltségekrő| (11. sz. mellék|et);

" Címzett felé kifizetett támogatást igazoló bizony|at;

" Nyi|atkozat a te|jesítésigazo|ásra kertj|t költségek a|átámasztottságának
dokumentum a|apon megtörtént ellenőrzéséről (12. sz. me||ék|et).

4.4. Projektzárás

A ,,mini-projekt', |ezárása a megva|ósításáról sző|ő szakmai beszámo|ó, továbbá a
program te|jes kö|tségvetésének elszámo|ásáró| készített pénzügyi beszámoló a|apján
történĺk' A pályázati program |ezárásának tényéről a Közvetítő Szervezet értesíti a
Címzettet.

A Címzett koteles a ,,mini projekt', megva|ósítása kapcsán felmerÜ|t összes szám|át, vagy
egyéb, e|számo|ást alátámasztó dokumentumot egy he|yen, hozzáférhető módon,
projektdossziéban tároIni, és a városrehabiIitációs projekt fenntartási időszakának
végéig, de |ega|ább 2020. december 31-ig megőrizni.
A Közvetítő Szervezet a ,,mini-projekt', kapcsán készü|t valamennyi dokumentumot
megőrzi, és a városrehabiIitációs projekt aktuá|is e|őrehaĺadási je|entésének
elkészítéséhez fe|haszná|ja. Javaso|t a ,,mini-projektek', befejezését a projekt
befejezéséné| egy-két hónappa| korábbra ütemezni, hogy a ,,mini-projektnek,, legyen
tarta|ékideje, iIletve hogy a Közvetítő Szervezet be tudja építeni a Zárő beszámo|őba a
m i ni-projektek beszá mo|óját, ered ményeit.

5. Teljesítési' fenntartási kötelezettsé9ek, szankcionálás

A Címzett köte|es a jelentkezési lapon és a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint
végrehajtani a ,,mini-projektet,'. Amennyiben a Címzett nem ennek megfe|elően jár e|,

úgv a Közvetítő Szervezet jogosu|t a finanszírozás fe|függesztésére, a támogatás
visszavonására, a már kifizetett osszeg te|jes Vagy rész|eges visszafizetésének
kezdeményezésére, a szerződéstő| va|ó e|á||ásra, va|amint a közvetett e|járás keretében
meghirdetésre kerÜ|ő pá|yázati kiírásbó| való kizárásra'
Mive| a ,,mini-projektek,, egy-egy akcióra, szo|gá|tatásra korlátozódnak, így a Címzettet
fenntartási kötelezettség nem terhe|i.
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6. E||enőrzés

A Közvetítő Szervezet e|Ienőrzési feladata kettős:

- egyrészt e||enőrzi a Címzett á|tal benyújtott dokumentumokat,

- másrészt he|yszíni e||enőrzést tart.

Mivel a ,,mini-projektek,' várhatóan egy-egy akcióra / akciósorozatra, vagy szo|gá|tatásra
korlátozódnak, ísy a t(özvetítő Szervezetnek he|yszíni el|enőrzést ke|| végeznie: a
program/rendezvény kivitelezésének időpontjában a heIyszínen, vaIamint pénzrigyi
e||enőrzést a projektdosszié megtekintésekor. A helyszíni |átogatás során a je|entkezési
|apon vá||alt fe|adatok te|jesülésének vizsgá|ata torténik. Az e|lenőrzést végző szemé|y
elkészíti a he|yszínĺ e|lenőrzés jegyzőkonyvét (9. sz. me||ék|et), me|yet mindkét fél á|taI
a|áírva csato| az adott ,,mini-projekt,, dokumentációjához. A jegyzőkonyv
fotódokumentációval, és a mini-projekt jel|égétől függően je|en|éti ívve| kiegészíthető. A
támogatásra kerĹi|t mini-projektek he|yszíni e||enőrzésén a Közvetítő SzervezetteI
együttesen szrirópróbaszerűen a Közreműködő Szervezet is részt vehet.
Ennek érdekében a Közvetítő Szervezet köteles tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet
a minĺ-projektek aktuá|ĺsan tervezett eseményeirő|, annak hiányában honIapján
e|érhetővé ke|| tenni a mini-projektek keretében tervezett rendezvényeket bemutató,
folyamatosan frissített eseménynaptárt.

7 . Programalap monitoring

A Közvetítő Szervezet a Programalap működése során monitoring feladatokat |át el a
városrehabi|itációs projekt keretében közvetett e|járásrend szerĺnt megva|ósítani kívánt
prog ra mo k/re nd ezvények hatékony megva |ósítása érd ekében.
A Közvetítő Szervezet a monitoring mutatók e||enőrzését a mini-projekt zárásakor
e||enőrzi. Amennyiben a Programalap működtetése megha|adja a tíz hónapot, a
monitoring mutatókat kétszer ke|| e||enőrizni: egyszer a ProgramaIap működtetési
ĺdőĺnterva||umának fe|éné|, másodszor a Programalap működtetésének zárásakor. A
közbenső értéke|és lényege, hogy felszínre kerÜ|jenek a tervezetthez képesti eset|eges
e|térések, és így |ehetővé vá|jon azok keze|ése, korrigá|ása.

A Közvetítő Szervezet a Programa|ap műkodtetése során az alábbi mutatók teljesü|ését
kíséri nyomon, éves bontásban:

Mutató egyse9 Célérték* Tényértékx*

Programalapbó| kiuta|t összeg Ft 50 mi||ió 0

Tá mogatott,,m i ni-projektek', szá ma db 745 I4

Bevont non-profit szervezetek
száma

db 35 10

Megvalósított
prog ra mok/rendezvények szá ma

db 37 0

Prog ramok résztvevőinek száma
(becsÜlt érték)

fő 509 0

A városrehabIitácĺós projektben
fej|esztett, a közvetett eljárás során

db 44 19
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he|yszínként megje|enő
intézmények, kozterületek száma

* A szerződésben szerep|ő tervezett érték
*x A beszámolók és e|lenőrzések a|apján teljesített érték

8. Mellék|etek

1.1' Felhivás
1.2. Útmutató, benne: Formai, jogosultsági és szakmai éľtéke!ési sablon
1'3. Je|entkezési lap
L.4. Szerződés tervezet ( ben ne e|ő|eg i génylés)

1.5.Szakmai és pénzĺ,igyi beszámo|ó, kifizetési kére|em
t.o. É*esítő tevéI
Ĺ.7 . P á|y ázati életút.la p
1. 8. Kommunikációs kötelezettség
1.9. Helyszíni ellenőrzés sablon

9. Progľam kommunikációs terve

A program sikeres megvalósítása érdekében szükséges a szé|esköríj tájékoztatás és
nyilvánosság. Ezze| vá|ik biztosítottá mind a kitűzött cé|ok e|érése, mind a célcsoport
aktivizá|ása.
A projektek e|térő je||egébő| fakadóan a Közvetítő Szervezetek, i||etve a
kedvezményezettek e|térő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani,
amelyrő| minden esetben a városrehabĺlitációs pá|yázati dokumentáció részét képező
pá|yázati útmutató rende|kezik. A ,,mini projektek,' esetében a kommunikációs
tevékenységek tervezése és összehangolása a Címzette| egyÜttműködve kötelezően a
Közvetítő Szervezet fe|előssége. A városrehabi|itációs projekt kommunikációs
kötelezettségébe a ',mini.projektek,' kommunikáciőia is beletartozik. A
megvalósítás során fo|yamatosan, bárme|y nyomtatott vagy e|ektronikus
kommunikációs fe|ületen, aho| a projekt megje|enik, a kedvezményezett (Közvetítő
Szervezet) és a Címzett is köteles az EU támogatására fo|yamatosan felhívni a
figyelmet. A Címzettel szemben e|várt kommunikációs köte|ezettségek tekintetében a
8. számú me||ék|et iránymutatásai mérvadóak.
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