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A pályázati program célkitűzései 

A fenntartható fejlődés magában foglalja a társadalmi haladás elérése, megtartása érdekében 

a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését. A méltányos életkörül-

mények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés mindenkire - a jövő nem-

zedékekre is - vonatkoznak. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának tekinti az egy-

mást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ez-

zel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben olyan tevékenységekre lehet pá-

lyázni, amely reflektál az alábbi témák valamelyikére. 

A társadalmi fenntarthatóság jegyében 

 a fiatalok tudatos testi és lelki egészégének fejlesztése; 

 a fiatalok számára offline élmények megvalósítása; 

 a fiatalok társas kapcsolatokkal, párkapcsolatokkal, családi kapcsolatokkal összefüggő-

készségeinek és tudásának fejlesztése; 

 a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos, iskolán kívüli képzési tevékenység (pl. tematikus na-

pok, témahetek); 

 a fenntartható munkahelyi viszonyok biztosításának elősegítése a fiatalok számára; 

 a helyben maradás érdekében a vidéki közösségek fejlesztése. 

A környezeti fenntarthatóság jegyében 

 a természeti, teremtett környezet tisztelete, szeretete és annak alaposabb megismerése; 

 a környezeti fenntarthatóságot szolgáló életmód népszerűsítése. 

A pályázat keretében nincs lehetőség sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a 

pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkor-

mányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, sza-

lagavató, gólyatábor, szakkör stb.). 

Támogatástartalom 

500.000 – 2.000.000 Ft 

 

Támogatás intenzitása 

max. 95% 

 

Támogatás jellege 

Vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás folyósítása támoga-

tási előleg formájában, egy összeg-

ben kerül átutalásra. Támogatási 

előleg a beszámoló vagy részbeszá-

moló elfogadását megelőzően is 

folyósítható. 

 

Rendelkezésre álló forrás 

80 millió Ft 

 

Elszámolási határidő: 

A szakmai és pénzügyi beszámoló 

benyújtásának végső határideje a 

pályázati projekt befejezését kö-

vető 30. nap. 

 

Támogatást igénylők köre 

Az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 

1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek, 

 egyházak, egyházi szervezetek (Bevett egyház, Vallási tevékenységet végző szervezet, Elsőd-

legesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet). 

2. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén 

 önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-

29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek 

(kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi 

szervezetek]. 

Önrész 

A pályázott támogatás mértéke 

maximum a projekt elszámolható 

összes költségének 95 %-a lehet. A 

Pályázó által biztosítandó saját for-

rás minimum a bekerülési költsé-

gek 5%-a. 

A saját forrásnak készpénzben kell 

rendelkezésre állnia. 

A saját forrás rendelkezésre állásá-

ról a pályázatban nyilatkozni kell, 

és a saját forrás rendelkezésre állá-

sát a megítélt támogatási összeg-

hez igazítva, a támogatási szerző-

dés/támogatási okirat megkötése-

kor igazolni kell. Az önerő igazolá-

sára magyar költségvetésből szár-

mazó pályázati pénz nem számol-

ható el. 

Megvalósítási időszak 

2020.04.01. – 2021.05.31. 

 

Benyújtási határidő 

A megjelenést követő 30. nap 23:59 

percig (megjelent: 2020.02.12.). 

 


