IFJ-GY-21-A „Újratervezés!”
Támogatástartalom
500 ezer Ft – 2 millió Ft.
Támogatás intenzitása
95%
Támogatás jellege
Vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló forrás
80 000 000 Ft
Támogatási kérelmek várható száma
64 db
Előleg
A támogatás teljes egészében támogatási előleg formájában kerül kifizetésre.
Biztosítéknyújtási kötelezettség
Nem releváns.
Önerő biztosításának szempontjai
Minimum a bekerülési költségek 5%-a.
• A saját forrásnak készpénzben kell
rendelkezésre állnia.
• A rendelkezésre állásról a pályázatban nyilatkozni kell.
Támogatási időszak
2021. április 1. – 2022. május 31.
Mérföldkövek tervezése
Nem releváns.
Területi korlátozások
Nem releváns.
Fenntartási kötelezettség
Nem releváns.

A Felhívás célja
A koronavírus-járvány 2020. évben az egész világra hatással volt. A járványügyi helyzet következtében többek között a gazdasági, szociális, kulturális folyamatok és civil kezdeményezések
is lelassultak, átalakultak. Sokan arra számítottak, hogy a 2020. lesz az az év, melyben kicsúcsosodnak, beérnek a korábbi szakmai célkitűzéseik, szándékaik. Ehelyett azonban az ifjúsági
szervezeteknek meg kellett tanulni azt értékelni, amit a járványhelyzet okozta környezetben
meg tudtak valósítani. Ebben az átmeneti időszakban a fiatalokért dolgozó szervezetek számára is lehetőség nyílt az önreflexióra, egy objektív szűrőn át megvizsgálni és rendezni a múltat, boldogulni a jelenben és a jövőre tervezni, bízva az újraindítás lehetőségében.
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,
• a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10-11. §-a szerinti egyházi jogi
személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.
16.) KIM rendelet szerinti egyházi jogi személyek valamely GFO kódjával rendelkeznek
(GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 556, 557, 558, 559).
2. HATÁRON TÚLI KÖZÖSSÉGEK VAGY SZERVEZETEK ESETÉN
• önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (1529 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek
(kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi
szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb
jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport)
a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó
(kötelezettségvállaló) szervezettel.

Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
A Kedvezményezett a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon,
a reklám és PR anyagokon, roll upon, levélpapíron, zászlón, táblán köteles a Támogató nevének, logójának, valamint a
támogatás tényének, továbbá a „Újratervezés!” felírat megjelentetésére.

Amelyek (kivéve: bevett egyházak) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:
• gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy

Kiválasztási eljárásrend
A pályázatok értékelését a Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram Tanácsa a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés
szerint végzi.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Benyújtási határidő
2021. március 3. 23.59 percig.
Benyújtás módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton
lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben.
Az eredményhirdetés várható időpontja
2021. május hónapban
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• gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
• gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
• gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.
Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Az idei évben az újratervezésre koncentrálva a következő tevékenységekre lehet pályázni:
• a pályázó szervezet tevékenységének, eredményeinek, terveinek bemutatása (kisfilmek,
tanulmányok, kiadványok készítése, kutatás megszervezése);
• a fiatalok közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását összességében elősegítő online - vagy a világjárvány okozta helyzet függvényében személyes jelenlétű - rendezvények, képzések szervezése;
• kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető magyarországi vagy határon túli magyar ifjúsági szervezettel, és vele együttműködésben közös tevékenység megvalósítása.
NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Nincs lehetőség sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket.
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