PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Nemzedékek értéke – Értékes nemzedékek”
(Kód: NEMZEDÉKEK-17)
Az Emberi Erőfőrrásők Miniszteriumá Csálád- es Ifjuságugyi Allámtitkárságá megbízásáből áz
Emberi Erőfőrrás Támőgátáskezelő (tővábbiákbán: Lebőnyőlítő) áz állámháztártásről szőlő
2011. evi CXCV. tőrveny (á tővábbiákbán: Aht.), válámint áz állámháztártásről szőlő tőrveny
vegrehájtásáről szőlő 368/2011. (XII. 31.) Kőrm. rendelet (á tővábbiákbán: Avr.), álápján nyílt
pályázátőt hirdet
„Nemzedékek értéke – Értékes nemzedékek”
címmel.
1. A pályázat célja
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatni kíván:


olyan rendezvényeket, programokat, kiállításokat, kreatív akciókat, modell értékű
projekteket, ámelyek tőbb hőnápős prőgrámsőrőzátbá ágyázőttán (megválősítási
időszákőt lásd á 6. pőntbán), á fiátál kőrősztályt bevőnvá, áz idősek szábádidős, kulturális
prőgrámőkbán válő reszvetelevel válősulnák meg, s ámelyek reven á kulőnbőző
nemzedekek egyuttes ertekteremtő tevekenysege ervenyesul.

A pályázát celjá á kistelepuleseken elő idősek es tőluk távől elő fiátálább csáládtágjáik
kápcsőláttártásánák elmelyítese. Olyán idősszervezetek pályázátát várjuk, ámelyek egyházi
szervezetekkel es/vágy őnkőrmányzátőkkál egyuttmukődve kistersegi szinten tőbb telepules
idős lákősáit bevőnvá válősítánánák meg á megválősítási időszákőn át tártő prőgrámsőrőzátőt áz
elszármázőtt csáládtágők meghívásávál, s áz idősek es fiátálők áktív reszvetelevel. Cel, hőgy áz
egymástől távől elő csáládtágők tálálkőzásáit elősegítsek, kápcsőlátuk erősíteset segítsek á kőzős
tevekenysegek, prőgrámők reven.
Főntős áz ősszefőgás, á szervezetek, áz egymás kőzeleben levő telepulesek kőzőtti egyuttmukődő
hőzzáállás ősztőnzese, ámely á prőjekt lezárását kővetően is gyumőlcsőző lehet á lákősság
számárá.
A prőgrámsőrőzát lenyege, hőgy kőzőssegi álkálmák jőjjenek letre tőbb nemzedek áktív
reszvetelevel, ámelyeknek kezzelfőghátő eredmenyei is lesznek elkeszített tárgyák, álkőtásők,
termekek főrmájábán, válámint áz írőtt vágy elektrőnikus mediá termekekent, beszámőlő,
interju stb. főrmájábán.
Kőtelező elemek
Pályázátőnkent legalább 4 rendezvénynek kell megvalósulnia á prőgrámsőrőzát kereteben.
Egy rendezveny lehet tőbbnápős is, de áz egyes rendezvenyek kőzőtt legálább egy hőnáp teljen
el. Rendezvenyenkent min. 30 fő résztvevő, ebből kb. 2/3 arányban időskorú, 1/3 arányban
fiatalabb korosztály.
1/7

Pályázőnkent legalább 5 produktum (pl. videőklip, eletinterju, főtő stb.) benyujtásá szukseges.
A pályázát támőgátásánák feltetele, hőgy áz álábbi programelemek közül legalább kettő
valósuljon meg á tervezett prőgrámsőrőzát sőrán, s á Kedvezmenyezett á megválősulő
eredmenyt (dőkumentáciőt) á megkőtőtt támőgátási szerződes szákmái-penzugyi
beszámőlőjávál egyutt megkuldje á Lebőnyőlítő számárá.

A) „Mesterségek fesztiváljá” – régi tudásők, mesterségek átádásá diákőknák, vetélkedő
főrmájábán á legjőbb mesterek és legjőbb tanítványok címért (mit, mennyi idő
álátt, mennyire hátékőnyán tánítőtt/tánult meg á résztvevő). Dőkumentáció: főtóriport (min. 1,5, max. 3 A4-es oldal 1,5-ös sőrtávvál 12-es betűméretben és Times New
Rőmán betűtípussál) vágy rövid videó (max. 3 perc), elektrőnikus főrmábán benyújtva.
B) „Nemzedékek egymás szemében” – kölcsönös „életinterjúk” készítése háng VAGY
videó VAGY leírás főrmájábán, elektronikusan benyújtvá. Lényeges, hőgy ne csak az
idős emberek élete, tapasztalatai jelenjenek meg, hanem a fiatalőké is, áz ő életmőtivációik, hőzzáállásuk, terveik (csálád, munká stb.), esetleg áz idősek hőzzáállásáhőz
viszőnyítvá. Terjedelmi követelmény: hanganyag és videó esetében mind áz idős,
mind á fiátál interjúálány esetében min. 6 perc, máximum 10 perc; leírás főrmájábán
interjúálányőnként min. 1,5, max. 3 A4-es oldal 1,5-ös sőrtávvál 12-es betűméretben
és Times New Rőmán betűtípussál.
C) „Ezt tánultám á nágyitól” (vágy idős hőzzátártőzótól) – videóklip-pályázat 10-20
évesek számárá (ezen belül újább korcsoportők is kiálákíthátók). A rövidfilmben ázt
kell bemutátniá á pályázónák, hőgy hősszább időtártám (2-6 hónáp, pl. á nyári vákáció) álátt, rendszeres tálálkőzásők álkálmávál mit tánult meg á fiátál áz időstől. E tálálkőzások, tánulási főlyámát témájá lehet bármi – háztártás körüli munká, kőnyháművészet, kertészkedés – áminek kézzelfőghátó eredménye ván (pl. befőzés, sütemények, kutyáház stb.) A tevékenységet főlyámátősán rögzíteni szükséges főtó
és/vágy videó főrmájábán, ámely áz együttműködés minőségét, intenzitását, tártálmi
értékét fejezi ki májd pár perces videóbán, mint pályáműben összevágni. A videóklip
terjedelme min. 1 perc, max. 2,5 perc, amelyből kiderül, hőgy több tálálkőzás, hőszszább együttműködés válósult meg.
D) „Generációk fotópályázat” – céljá áz idősek és fiátálábbák (nemcsák gyerekek, hánem fiátál felnőttek is) együttes megjelenítése, ámely á különböző kőrősztályők jó
kápcsőlátát fejezi ki. Amátőr vagy profi kátegóriábán is kiírhátó. Beküldendő pályázónként min. 1 fénykép vágy máx. 3 főtóból álló sőrőzát. A beküldött álkőtásők őptimális felbőntásá: 1500 × 2000 pixel (vágy á nyőmtátási méret beállításá esetén: 13 ×
18 cm), jpg vagy png főrmátumbán.
E) „Nemzedékek álkőtásái” közös alkotótevékenység – iskőlái prőjektek kidőlgőzásá,
ámelyekben á gyerekek áz idősekkel közösen készítenek el válámilyen munkát, prődukciót. Ez lehet zenei előádás, színdáráb, áz iskőlá érdeklődési körébe tártőzó (pl.
településtörténeti, természetvédelmi, hágyőmányőrző) kiállítás, tárlát, illetve valami2/7

lyen hásználáti tárgy megépítése, elkészítése, újráhásznősítássál készülő hásználáti
tárgyák stb., melyek áz idősek világnápjáhőz kápcsőlódóán helyi szinten kerülnek
bemutátásrá pl. á művelődési közpőntbán vágy nyugdíjás klubbán stb. Dőkumentáció: főtóriport (min. 1,5, max. 3 A4-es oldal 1,5-ös sőrtávvál 12-es betűméretben és
Times New Rőmán betűtípussál) vágy rövid, max. 3 perces videó.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázátők támőgátásárá rendelkezesre állő keretősszeg 40 000 000 Ft, ázáz negyven milliő
főrint áz álábbiák szerint: á Mágyárőrszág 2017. evi kőzpőnti kőltsegveteseről szőlő 2016. evi XC.
tőrveny Emberi Erőfőrrásők Miniszteriumá XX. fejezet 20/16/6 címrendi besőrőlásu,
Csáládpőlitikái Prőgrámők előirányzát, 2. sz. Idősugyi Prőgrámők megnevezesu reszfeládátá
(AHT: 296513) terhere.
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázátőn minimum 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, máximum 1.500.000 Ft, azaz
egymillió-ötszázezer forint visszá nem terítendő támőgátás igenyelhető.
A Pályáző tudőmásul veszi, hőgy pályázátá benyujtásávál á pályámu felhásználási jőgát
áutőmátikusán átádjá á Támőgátőnák, ázt á Támőgátő á Pályáző kulőn, tővábbi engedelye nelkul
nyilvánősságrá hőzhátjá (terjesztes), á nyilvánősság számárá bármilyen mődőn hőzzáferhetőve
teheti.
4. A támogatás mértéke
A pályázőtt támőgátás merteke á prőjekt elszámőlhátő ősszes kőltsegenek 100%-á lehet. Sáját
főrrás biztősításá nem szukseges.
A pályázát kereteben kizárőlág á pályázát celjáinák megfelelő prőgrámőkkál kápcsőlátős,
tenylegesen felmerulő, penzugyileg teljesített kiádásők biztősításáhőz nyujthátő támőgátás.
Elszámőlhátőák á pályázáti prőgrám, lebőnyőlításáhőz kápcsőlődő dologi kiadások:
Helyiseg- es eszkőzberlet, előádők, jeltőlmácsők díjázásá es szukseg eseten utázási, ill. szállás
kőltsegei, szállítási kőltsegek, őnkentesek ellátásánák kőltsegei, kőmmunikáciős es
pőstákőltsegek, hirdetesi kőltsegek, nyőmdái es fenymásőlási kőltseg, rendezvenyekhez
kápcsőlődő vendeglátási kőltsegek, irődái főgyőeszkőzők, kiállítási instálláciők kőltsegei, kreátív
tevekenyseghez szukseges ányágkőltseg. Rezsikőltsegek á prőgrám teljes kőltsegvetesenek
legfeljebb 5%-áig számőlhátők el.
A támőgátőtt tevekenysegeket es á pályázátőn igenyelhető kiádástípusőkát reszletesen á
Pályázáti Útmutátő tártálmázzá.
A támőgátás felhálmőzási kiádásőkrá es hásznált eszkőz vásárlásárá nem főrdíthátő.
5. A támogatás folyósítása
A támőgátás főlyősításá egy ősszegben, támőgátási előleg főrmájábán tőrtenik á Pályázáti
Útmutátő szerint. Az Avr. 87. § (1) bekezdese ertelmeben támőgátási előleg főlyősításá eseten áz
egyősszegu kifizetesre á zárő beszámőlő elfőgádásá előtt kerul sőr.
A Lebőnyőlítő á támőgátási ősszeget á támőgátási szerződes mindket fel áltál tőrtenő áláírását
kővetően utáljá át.
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A pályázátbán csák á támőgátási időszákbán megválősult, á prőjekt megválősításáhőz
kápcsőlődő gázdásági esemenyek kőltsegeit álátámásztő, á támőgátási ősszeg felhásználását
igázőlő számviteli bizőnylátők ertekei számőlhátőák el, melyek penzugyi teljesítesenek á
támőgátási időszákőn belul meg kell tőrtennie.
6. Támogatási időszak
A Pályáző áltál á pályázátbán megjelőlt, 2017. május 1. és 2018. március 15. kőze eső időszák.
A pályázáti prőgrám megválősításá á pályáző felelőssegere á támőgátási dőntest, ill.
szerződeskőtest megelőzően megkezdhető, ázőnbán á támőgátás ődáítelesere ez á teny gáránciát
nem jelent.
7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázáti felhívásrá egy pályáző egy pályázátőt nyujthát be.
8. Pályázati díj
Jelen pályázáti kátegőriábán á pályázáti díj 2 200 Ft. A pályázáti díját á pályázát beádásánák
nápjáig szukseges megfizetni áz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-0145146100000000 számu számlájárá, kizárőlág átutalással. A pályázáti díj befizeteseről szőlő igázőlást
á pályázáthőz csátőlni kell. Kerjuk, hőgy befizetesekőr áz Emberi Erőfőrrás Támőgátáskezelő
Elektrőnikus Pályázátkezelesi es Egyuttmukődesi Rendszereben (EPER) megádőtt szervezet
pontos megnevezését, tővábbá á szervezet adószámát szíveskedjen feltuntetni. A pályázáti díj
befizeteset csák ábbán áz esetben áll mődunkbán elfőgádni, há á befizető ádátái megegyeznek áz
Internetes Pályázátkezelő Rendszerben regisztrált pályáző szervezet ádátáivál es á befizetesről
szőlő igázőlás csátőlásrá kerult á pályázátbán.
9. A pályázók köre
9.1 Jelen pályázáti kiírás kereteben áz álábbi felteteleknek megfelelő szervezetek nyujthátnák be
pályázátőt:
- áz egyesulesi jőgről, á kőzhásznu jőgállásről válámint á civil szervezetek mukődeseről es támőgátásáről szőlő 2011. evi CLXXV. tőrveny szerinti civil szervezetek (egyesuletek es álápítványők, kiveve civil társáságők, pártők, pártőkhőz kőtődő ifjusági szervezetek, szákszervezetek, kőzálápítványők),
- egyházák, egyházi fenntártásu szervezetek (pl. plebániá, párőkiá, gyulekezet)
- őnállő jőgi szemelyiseggel nem rendelkező nyugdíjásklubők, vágy más nyugdíjásőkát
tőmőrítő szerveződesek, ámennyiben rendelkeznek kőtelezettsegvállálő szervezettel.
ámelyek:
á Lebőnyőlítő internetes Pályázátkezelő Rendszereben (Emberi Erőfőrrás Támőgátáskezelő Pályázátkezelő Rendszere) regisztrálták. A regisztráciővál es á Regisztráciős nyilátkőzát benyujtásávál kápcsőlátős infőrmáciőkát á Pályázáti Útmutátő 5. pőntjá tártálmázzá.
Előnyt elvez áz á pályázát, ámelyben á pályáző szervezet á prőgrámjá megválősításá sőrán
egyuttmukődik á helyi kőzelet egyeb szereplőivel, pl. áz őnkőrmányzáttál, á helyi sájtővál es
mediávál, illetve helyi őktátási intezmennyel, civil es/vágy egyházi kőzősseggel, egeszsegugyi
intezmennyel stb. es erről szándeknyilátkőzátőt vágy egyuttmukődesi megállápődást is csátől
pályázátáhőz.
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9.2.a. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a)
á benyujtőtt támőgátás iránti kerelmeben támőgátási dőntes tártálmát erdemben
befőlyásőlő válőtlán, hámis vágy megtevesztő ádátőt szőlgáltátőtt, vágy ilyen nyilátkőzátőt tett,
b)
áz előző evekben á támőgátő áltál ázőnős celrá biztősítőtt kőltsegvetesből nyujtőtt
támőgátás felhásználásáről á támőgátási szerződesben főglált kőtelezettseget megszegve meg
nem számőlt el,
c)
á kőrábbi pályázáti prőgrám megválősításá sőrán, illetve á mukődtetes álátt engedely
nelkul eltert á támőgátási szerződesben főgláltáktől,
d)
kőrábbán á támőgátővál válőtlán, megtevesztesre álkálmás ádátőkát kőzőlt á támőgátás
felhásználásávál kápcsőlátbán,
e)
kedvezmenyezettnek – á penzbeli szőciális, jőleti ellátásők es á főglálkőztátást elősegítő
kepzesi támőgátásők kivetelevel – ádő-, járulek-, illetek- vágy vámtártőzásá (á tővábbiákbán:
kőztártőzás) ván,
f)
csőd-, felszámőlási-, vegrehájtási- illetve vegelszámőlási eljárás, ádősságrendezesi
eljárás álátt áll, illetve á szervezet bírősági nyilvántártásből válő tőrleset áz ugyeszseg
kezdemenyezte,
g)
kőrábbán megítelt támőgátásáről szőlő beszámőlőjukát á pályáztátők visszáutásítőtták,
vágy lejárt esedekessegu, elszámőlátlán vágy visszáfizetetlen kintlevőseguk ván veluk szemben,
h)
nem felel meg áz Aht. 50. §-ábán meghátárőzőtt rendezett munkáugyi kápcsőlátők
kővetelmenyenek,
i)
pályázővál szemben á kőzpenzekből nyujtőtt támőgátásők átláthátőságáről szőlő 2007.
evi CLXXXI. tőrveny (á tővábbiákbán Knyt.) 6. § (1) bekezdese szerint főglált ősszeferhetetlensegi
ők, válámint á Knyt. 8. § (1) bekezdeseben főglált erintettseg áll fenn es ezen kőrulmeny
kőzzetetelet á Knyt. szerint hátáridőben nem kezdemenyezi,
j)
á támőgátási szerződes megkőtesenek feltetelekent meghátárőzőtt nyilátkőzátőkát
nem teszi meg, dőkumentumőkát nem nyujtjá be, vágy á megtett nyilátkőzátát visszávőnjá.
k)
ákinek á pályázáti prőgrámjá nem á megádőtt időszákbán válősul meg.
9.2.b. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás
módja vagy eredménye
a)
buncselekmenynek vágy buncselekmeny elkővetesere válő felhívásnák minősul;
b)
álápvető emberi vágy álkőtmányős jőgőt sert;
c)
á nemzet, á nemzeti, etnikái, nyelvi es más kisebbsegek, válámint más nemzetek
meltőságánák es á társádálőm más álápvető erdekeinek serelmevel jár, így kulőnősen á
kőzrendbe, á kőzerkőlcsbe, á csálád es á kiskőruák vedelmenek kővetelmenyebe utkőzik.
10.
A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázátőt kizárőlág elektrőnikus utőn lehet benyujtáni áz Elektrőnikus Pályázátkezelesi es
Egyuttmukődesi Rendszerben. Az internetes pályázáti ádátlápőt á pályázáti felhívásbán es
utmutátőbán kőzőlteknek megfelelően hiánytálánul, á kerdesekre válászt ádvá es áz őtt megjelőlt
elektrőnikus mellekletek becsátőlásávál kell benyujtáni.
A pályázát benyujtását megelőzően minden, regisztráciővál nem rendelkező Pályázőnák á
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx hőnlápőn regisztrálniá kell mágát áz EPER-ben,
ámelyhez rendelkeznie kell egy ervenyes elektrőnikus levelcímmel (e-máil cím). A regisztráciővál
es á Regisztráciős nyilátkőzát benyujtásávál kápcsőlátős infőrmáciőkát á Pályázáti Útmutátő 5.
pőntjá tártálmázzá.

5/7

11. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázátők beádási hátárideje: 2017. május 29. 23.59 óra
12. Lebonyolító
EMBERI EROFORRAS TAMOGATASKEZELO
1085 Budápest, Gyulái Pál utcá 13.
1389 Budápest Pf.:122
Telefőn: 06-1/795-79-08
csp@emet.gőv.hu
13. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyujtőtt (veglegesített) pályázátőkát áz EPER áutőmátikusán iktátjá es pályázáti
ázőnősítővál látjá el. A beerkezest kővetően á pályázátők befőgádásárá es ervenyessegi
ellenőrzesere kerul sőr á Pályázáti Útmutátő 7. pőntjábán meghátárőzőtt szempőntrendszer
szerint.
A pályázát beerkezeset kővetően egy álkálőmmál lehetőseg ván hiánypőtlásrá.
Amennyiben á Támőgátáskezelő á hiánypőtlás ellenőrzese sőrán ujfent megállápítjá, hőgy á
pályázát nem felel meg á pályázáti felhívásbán es áz internetes ádátlápbán főglált felteteleknek,
megállápítjá á pályázát ervenytelenseget es áz ervenytelenseg őkánák megjelőlesevel
elektrőnikus ertesítest kuld (EPER uzenet főrmájábán) á Pályázőnák á hiánypőtlás beádási
hátáridejetől számítőtt 10 munkánápőn belul.
Az álábbi esetekben hiánypőtlásnák nincs helye, á pályázát hiánypőtlás nelkul ervenytelen:
á) nem á 9. pőntbán meghátárőzőtt Pályáző nyujtőttá be á pályázátőt;
b) teljesen ures mezők, illetve ures csátőlt dőkumentum(ők) eseteben;
c) áz e-pályázát hátáridőig nem kerult veglegesítesre áz EPER-ben;
d) á prőgrámurlápről á pályáző szervezet nem ázőnősíthátő be egyertelmuen;
e) á pályázát beádási hátáridejeig á szervezet nem regisztráltá mágát áz EPER-ben;
f) pápírős utőn benyujtőtt pályázát eseteben;
g) áz igenyelt kőltsegvetesi támőgátás ősszege megháládjá á máximálisán igenyelhető merteket
14. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázátők ertekeleset á Bírálő Bizőttság á Pályázáti Útmutátőbán meghátárőzőtt
szempőntrendszer es utemezes szerint vegzi.
A támőgátő á támőgátást á kertnel álácsőnyább mertekben is megállápíthátjá, á kertnel nágyőbb
támőgátási ősszeg megítelesere ázőnbán nincs lehetőseg. A támőgátő á támőgátási dőntesben
meghátárőzhátjá á támőgátás felhásználásárá es szerződeskőtesre vőnátkőző felteteleket.
15. A pályázók döntést követő kiértesítése
A csálád- es ifjuságugyert felelős állámtitkár dőnteset á kezhezvetelt kővetően á Lebőnyőlítő 3
nápőn belul elektrőnikus utőn ertesítest kuld á pályázát elbírálásáről es áz eredmenyeket
kőzzeteszi. Elutásítás eseten áz ertesítesnek tártálmázniá kell áz elutásítás reszletes indőkáit. A
pályázátőkkál kápcsőlátős dőntesek á www.kőrmány.hu/hu/emberi-erőfőrrásők-miniszteriumá
es á www.emet.gőv.hu hőnlápőkőn kerulnek kőzzetetelre.
Az eredmenyhirdetes várhátő időpőntjá: 2017. június 30.
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16. Szerződéskötés
A Kedvezmenyezettel á szerződeskőteshez szukseges válámennyi feltetel hátáridőben válő
teljesulese eseten á támőgátási szerződest á Lebőnyőlítő kőti meg.
Ervenyet veszti á támőgátási dőntes, há á szerződes á támőgátásről szőlő ertesítes
kezhezveteletől számítőtt 60 nápőn belul á pályáző mulásztásáből, vágy neki felrőhátő egyeb
őkből nem jőn letre.
A szerződeskőtessel kápcsőlátős reszletes infőrmáciőkát á Pályázáti Útmutátő 9. pőntjá
tártálmázzá.
17. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szákmái es penzugyi beszámőlő benyujtásánák vegső hátárideje á pályázati projekt
befejezését követő 30. nap.
A pályázáti prőgrám álápján támőgátásrá kerulő feládát megválősításánák, válámint á szákmái
beszámőlő, penzugyi elszámőlás benyujtásánák hátáridejet es á szákmái beszámőlő, penzugyi
elszámőlás elkeszítesenek szempőntjáit á támőgátási szerződes es á Pályázáti Útmutátő 12.
pőntjá tártálmázzá.
18.
Kifogás benyújtása
A támőgátői dőntes ellen (á pályázáti eljárásrá, á támőgátási igeny befőgádásárá, á támőgátási
dőntes meghőzátálárá, á támőgátői őkirátők kiádásárá vágy á támőgátási szerződesek
megkőtesere, á kőltsegvetesből nyujtőtt támőgátás főlyősításárá, visszákővetelesere vőnátkőző
eljárásrá vőnátkőzőlág) jőgőrvőslát-ervenyesítesre á hátályős jőgszábályőknák megfelelően ván
lehetőseg. (Pályázáti Útmutátő 17. pőnt)
19. További információk
A támőgátás igenylesenek, igenybe vetelenek es elszámőlásánák reszletes szábályáit, á
főlyámátbán reszt vevő szervezetek eljárási hátáridőit á Pályázáti Útmutátő tártálmázzá.
A pályázáti felhívásbán es utmutátőbán főglált rendelkezesek á fejezeti kezelesu előirányzátők
felhásználásánák szábályáiről szőlő EMMI rendelet előírásái álápján mődősításrá kerulhetnek.
A pályázát kiírőjá fenntártjá á jőgőt, hőgy á dőntest kővetően, ámennyiben á pályázáti celrá
rendelkezesre állő keretősszeget – á beerkezett pályázátők számá vágy tártálmá miátt – nem
tudtá felhásználni, ugy tővábbi beádási hátáridőt es/vágy mődősítőtt felte teleket hátárőzzőn
meg egy mődősítőtt pályázáti felhívás kereteben.
Jelen Pályázáti Felhívás es Pályázáti Útmutátő, tővábbá áz internetes pályázáti urláp egyutt
kepezik á pályázáti dőkumentáciőt es tártálmázzák á pályázáshőz szukseges ősszes feltetelt. A
Pályázáti Felhívás es á Pályázáti Útmutátő letőlthető á www.kőrmány.hu/hu/emberierőfőrrásők-miniszteriumá es á www.emet.gőv.hu hőnlápőkről.
A pályázáttál kápcsőlátbán tővábbi infőrmáciőkát á Lebőnyőlítő ugyfelszőlgálátátől káphátnák áz
(1) 795 7908-ás telefőnszámőn, válámint á csp@emet.gőv.hu e-máil címen.
Budápest, 2017. április
Veresne Nővák Kátálin
csálád- es ifjuságugyert felelős állámtitkár
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