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A Felhívás célja 
Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi 

szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. 

 az autista otthoni ellátást igénybe vevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása; 

 nem várt ellátási problémák megoldása; 

 a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése. 

A pályázati program célcsoportja 

 Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó 

nem állami, nem egyházi szervezetek. 

 Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátások-

ban részesülő autista személyek. 

Megjegyzés: Csak azokra a személyekre igényelhető támogatás, akiket CH2020 kódszámú programban nem 

jelenítettek meg. 

Támogatástartalom 

Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ 

az érvényesen pályázók, a betöltött férőhe-

lyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő 

személyek létszámától, a társuló fogyatékos-

sággal rendelkezők létszámától, az ellátási 

formától. Így az előre nem határozható meg. 

Ezért a pályáztatás első szakaszában a pá-

lyázóknak nem kell költségvetést készíte-

niük. 

Támogatás jellege és intenzitása 

 A támogatás intenzitása 100 %; 

 A támogatás normatív jellegű. 

Rendelkezésre álló forrás 

94 600 000 Ft. 

Támogatási időszak 

2020. március 1. – 2021. február 28. 

Benyújtási határidő 

2020. január 6. 

Benyújtás formája 

Kizárólag postai úton lehetséges a benyújtás. 

Pályázati díj 

A megítélt támogatási összeg függvényében, 

utólag kerül meghatározásra. 

Biztosítéknyújtási kötelezettség 

Biztosítéknyújtási kötelezettség nincs. 

Önerő biztosításának szempontjai 

Saját forrást nem szükséges biztosítani. 

Nyilvánosság 

A pályázó a projekt kivitelezése során köteles 

az EMMI és az NFSZK teljes nevének, a támo-

gatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai 

kivitelezésben történő megjelentetésére. 

Vállalni kell, hogy az NFSZK felkérése esetén a 

pályázati program teljes futamideje alatt elő-

adás vagy workshop formájában beszámol a 

nyertes projektjéről. 

 
TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK 

 bér és egyéb személyi jellegű kiadások 

(bér és járulékai, számf. megbízási díj és 

járulékai, egyéb szem. jellegű költségek) 

 dologi kiadások (kisértékű eszközök, 

anyagköltségek, szolgáltatások, rezsi) 

NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK 

 gépjármű beszerzése; 

 kamatok, kamat jellegű költségek; 

 veszteségek fedezése; 

 későbbi kötelezettségekre fordítás 

 kétes kintlévőségekre 

 vonatkozó általános és céltartalékokra. 

Támogatást igénylők köre 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLHET 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti magyarországi székhelyű civil szervezet, amely: 

 fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről 

szóló határozattal rendelkezik; 

 a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intéz-

ményt tart fenn fogyatékos személyek számára; 

 és megfelel az alábbi feltételeknek:  

o alapítvány  

o egyesület  

 és a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a 

szolgáltatói nyilvántartásban, amit figyelembe vesz: 

o Szociális alapszolgáltatás:  

 nappali ellátás fogyatékos személyek részére. 

o A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:  

 fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona; 

 fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona; 

 fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona;  

 fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona; 

 támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére.  

Megjegyzés: A Pályázati Adatlapon és a Szolgáltatási Táblában kell a működtetett - nyilvántartásba vételről 

szóló határozattal rendelkező - szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat külön bemutatni. 

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÜLHET 

 amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszün-

tetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;  

 amelyek nem felelnek meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek  

 amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját az NFSZK Non-

profit Kft. (és jogelődei) vagy az EMMI (illetve jogelődje) visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámo-

latlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az NFSZK Nonprofit Kft.-vel, illetve a Minisztériummal szemben;  

 amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;  

 amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-

vény (a továbbiakban Knyt.) 6. § bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;  

 a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határ-

időben nem kezdeményi.  


