HOP-6-4-2-21Biztos Pont Ambulancia
Támogatástartalom
• Az EFOP-1.2.5-16 felhívás keretében
ambulanciát már működtető szervezet esetében: 100-160 Mft
• Egyéb esetben: 100-136 Mft
Támogatás intenzitása
Az összes elszámolható költség 100 %-a.
Rendelkezésre álló forrás
3,4 milliárd Ft.
Támogatási kérelmek várható száma
24 db
Előleg
Az utófin. tevékenységekre az előleg
max. a támogatási összeg min.:
• 25%-a, de term. személy, KKV, civil
szerv., egyházi jogi szem., nonprofit
GT esetén max. 500 Mft..
• 50%-a kutatás-fejlesztés esetén,
• 100%-a a központi, helyi önkorm-i
vagy köztest-i költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami
tul-ban álló GT, helyi önkorm., önkorm-i társulás, köztestület vagy közalapítvány esetén, ha
o a fiz. számláit a kincstárban köteles
vezetni, vagy az EU-s támogatások
kezelésére a kincstárnál külön számlával rendelkezik, vagy
o megítélt támogatásának összege
nem éri el az 50Mft-t.
Biztosítéknyújtási kötelezettség
A szabályozást az ÁÚF tartalmazza.
Önerő biztosításának szempontjai
Nem elszámolható költségek esetében.

A Felhívás célja
A felhívás célja, hogy a nemzetközi példák figyelembevételével a kapcsolati erőszak – és külön
vállalás esetén az emberkereskedelem – áldozatai segítésének fókusza a krízisintervenció mellett irányuljon a krízismegelőzésre is. A jelenleg kapacitáshiányos ambulanciák túlterheltsége
csökkenjen. Az megvalósított prevenciós programok révén az áldozattá válás megelőzhető legyen, valamint megvalósuljon a kapcsolati erőszak érintettjeinek történő segítségnyújtásban
a gyermekvédelmi jelzőrendszer együttműködésének hatékonyabbá tétele.
Támogatást igénylők köre
Kapcsolati erőszak áldozataink segítésében min. 3 éves tapasztalattal rendelkező civil, egyházi
szervezet vagy önkormányzati fenntartású intézmény. A szervezetnek tapasztalattal kell rendelkeznie az ambuláns segítés mellett a bentlakásos, átmeneti gondozást nyújtó szociális törvényben vagy a gyermekvédelmi törvényben nevesített olyan ellátási formákban is, amelyek a
családokkal és gyerekekkel kapcsolatosak.
GAZDÁLKODÁSI FORMAKÓD SZERINT
•

551 Bevett egyház

•

552 Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye

•

559 Egyéb egyházi szervezet

•

569 Egyéb alapítvány

•

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

•

599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

•

322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően kötelező együttműködni a HOP-6.4.1 kiemelt
felhívás megvalósítójával.
Projekt célcsoportja
A program ideje alatt beazonosított, és a HOP 6. „Család és ifjúságügyi fejlesztések” prioritáshoz illeszkedő áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek köre (gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai), áldozatok, potenciális áldozatok.

Kiválasztási eljárásrend
Standard szakaszos kiválasztás.

Indikátorok, műszaki-szakmai eredménymutatók

Benyújtási határidő
2021 március 01. és 2021 május 31. között, szakaszokban történik:

A projektbe az alábbi indikátort szükséges tervezni:

1. szakasz
2021. március 01. - 2021. március 31.
Akik az EFOP-1.2.5-16 felhívás keretében vagy a szakpol. felelős korábbi támogatásával a KMO régióban már létrehoztak kríziskezelő ambulanciát.
Tám. projektek száma max. 7 db
2. szakasz
2021. április 01. - 2021 április 30.
Akik Budapesten kívánnak ambulanciát
működtetni (kivéve a szakpol. felelős korábbi támogatásával a KMO régióban
létrehozott ambulancia).

INDIKÁTOROK

•

Indikátor neve: Létrejövő Biztos Pont Ambulanciák száma

•

Indikátor definíciója: Azon ambulanciák száma, melyek a projekt keretében jönnek
létre és a felhíváshoz csatolt szakmai protokoll alapján működnek.

•

Számítási mód: A támogatott művelet keretében létrejövő ambulanciák száma

•

Igazolási módja: A szakpolitkai felelős igazolása az ambulanciák létrejöttéről

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYMUTATÓK

Elvárt
célérték

Megnevezés

Egység

Alátámasztás módja

Megkeresések száma a krízisambulanciákon

fő

600

esetviteli lapok, napló

Tám. projektek száma max. 4 db

Prevenciós foglalkozások száma

db

100

jelenléti ív

3. szakasz
2021. május 01. - 2021. május 31.
Akik nem esnek az 1-2 kategóriákba.

Szakmai fórumok és képzések száma

db

50

jelenléti ív

Helyi akciók

db

4

fotódokumentáció

Tám. projektek száma max. 13 db
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Támogatási időszak

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói
okirat hatályba lépését követően legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Mérföldkövek tervezése
Az alábbi mérföldköveket szükséges
tervezni:
1. mérföldkő: Biztos Pont Ambulanciák kialakítása a projekt megkezdésétől számított 6. hónap végéig.
2. mérföldkő: a felhívásben meghatározott valamennyi projektindikátor
érték minimum 25%-ának teljesítése projekt megkezdésétől számított 24. hónap végéig.
3. mérföldkő: a projekt fizikai befejezéséig
Területi korlátozások
Magyarország egész területén valósulhat meg a fejlesztés.
vonatkozó szabályok
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az
ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja
legkésőbb a támogatási szerződés
megkötéséig/támogatói okirat kibocsátásáig.
Fenntartási kötelezettség
Jelen felhívás esetében nem releváns

Kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységek
• tevékenységhez szükséges helyiség(ek) bővítése, felújítása, akadálymentesítése, bérlése
• tevékenységhez kapcsolódó irodai eszközök beszerzése
• szakmai tanácsadás a célcsoport részére (jogi, pszichológiai, életvezetési tanácsadás)
• konferenciahelyiségek bérlése
• esetkonferenciák, szakmaközi egyeztető fórumok szervezése
• megyei (fővárosi) szintű szemléletformáló események szervezése a kapcsolati erőszak terén létező előítéletek és sztereotípiák lebontása érdekében
• tájékoztató anyagok készítése és disszeminációja
• prevenciós programok adaptálása, kidolgozása, valamint megvalósítása
• prevenciós programokhoz megfelelő információs és szemléltető anyagok biztosítása
• kapcsolati erőszak elleni küzdelemben részt vevő társszervezetekkel való folyamatos
kapcsolattartás és koordináció (különös tekintettel: OKIT, a megyében működő krízisközpontok, titkos menedékházak, többi ambulancia)
• szupervízió
• helyi ,ezen belül kimelten munkahelyi közösségek érzékenyítése, HR munkatársak képzése és attitűdformálása
• a kapcsolati erőszak elleni küzdelem világnapjához kapcsolódó akció megvalósítása megyei szinten
Választható önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás keretében nem releváns.
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
• projektelőkészítés
• projektmenedzsment
• tájékoztatás, nyilvánosság
• horizontális szempontok érvényesítése
• módszertani szakértő bevonása
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
Jelen felhívás keretében nem releváns.

Szakmai tervvel kapcsolatos elvásások
A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelemhez csatolt Szakmai Tervben szükséges bemutatni a projekt megvalósításának eszközeit és módját, kitérve különösen az alábbi pontokra:
• a projekt irányítási és monitoring rendszerének tervét, valamint a projekt stratégiai megtervezését (ütemezés, erőforrás és tevékenységtervezés, humán erőforrás és infrastruktúra igény/szükséglet felmérése és előkészítése);
• a projektmenedzsmenttel kapcsolatos személyi és szervezeti elvárásokat, továbbá a projektbe bevont/bevonandó szakmai megvalósítók szakmai tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez;
• a szervezet szakmai tapasztalatának, humán erőforrás és infrastrukturális feltételeinek bemutatása
• a célcsoport számára nyújtandó szolgáltatások, programok bemutatása
• cselekvési ütemterv
• kockázatelemzés
• a hazai forrásból megvalósuló fejlesztésekkel való összhang és lehatárolás bemutatása; az elérni tervezett célok számszerűsíthető
eredményei (térjen ki a normatívából finanszírozott tevékenységek lehatárolására)
• a szakmai megvalósítás tartalmi elemeit, hasznosulását, továbbá, hogy azok hogyan szolgálják a felhívásban megjelölt célokat;
• a Felhívás mellékletét képező működési protokoll szerinti megvalósítás bemutatása;
• előnyt jelentő szempontok bemutatása;
• horizontális szempontok érvényesítése;
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