PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot
hirdet
az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001
„ Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása”
városrehabilitációs projekt keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projekt támogatására
1. A pályázat célja
Jelen Programlap működtetésének egyik legfontosabb célja, hogy a helyi közösségek,
elsősorban civil szervezetek támogatása révén ne csak az épített környezet, hanem a
városrész társadalmi megújulása, a helyi identitás erősödése is elindulhasson.
A Programalapból pályáztatás útján finanszírozott tevékenység célja, hogy az érkerti
városrészben élők hátrányos helyzetét csökkentse. A pályázatok elsődleges célja a
városrehabilitáció előkészítése során azonosított problémákra adható válaszok,
beavatkozások kidolgozása és megvalósítása, összhangban az ÉAOP-5.1.1/B-092f-2012-0001 számú, „Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének
minőségi megújítása” című pályázat indikátoraival.
A Programalapból megvalósuló pályázatoknak az alábbi, az Érkert lakóit érintő
problémák megoldásához kell hozzájárulniuk:





hátrányos helyzetű csoportok arányának növekedése;
magas a munkanélküliség és az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok
aránya;
alacsony gazdasági aktivitás, segélyből élők és tartós munkanélküliek aránya
magas;
erős romlásnak indult lakóhelyi környezet.

2. A pályázók köre
Helyi, Nyíregyházán bejegyzett székhellyel/telephellyel rendelkező nonprofit
jelleggel működő szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak
(a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban
már konkrét akciókat végrehajtottak).
Az alábbi szervezetek pályázhatnak:
 Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) –
amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs
projektben;
 Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabilitációs projektben;
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Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a
településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban
vannak;
Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és
gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
3.

Támogatható tevékenységek

Csak azok a pályázatok nyerhetnek támogatást, amelyek összhangban vannak a fent
meghatározott célokkal, kimutathatóan és közvetlenül hozzájárulnak a városrehabilitáció
előkészítése során azonosított problémák megoldásához. Az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f2012-0001 számú, „Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének
minőségi megújítása” című pályázat indikátoraival összhangban támogatható:
4.
részcél:
Helyi
környezettudatosság
szemléletformálási akciók


elterjesztését

segítő

tájékoztatási,

Környezettudatosság és a helyi lakókörnyezet felelős gondozását elősegítő
programok;

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához /
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és
eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek
szerint).
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2015.10.01. záró
időpontja legkésőbb: 2015.10.30.
A rendelkezésre álló keret: összesen bruttó 5.271.301 Ft az alábbiak szerint:
- 4. részcél esetében: 5.271.301 bruttó Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás összege: minimum bruttó 1.000.000 Ft, maximum bruttó 3.000.000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.09.02.-tól 2015.09.14-ig folyamatosan
van lehetőség.
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4.

Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
(www.nyiregyhaza.hu,
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu),
és
a
Városfejlesztő Társaság (www.nyiregyhaziiparipark.hu) honlapján.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a Jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot 2 példányban (egy
eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD
lemezen), zárt csomagolásban, postai küldeményként az alábbi címre kell
beküldeni:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet
4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Pf. 83.,
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás megnevezését:
Programalap - Érkert (0001)
A jelentkezési lapok benyújtása 2015.09.14-ig lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a postai küldeményt postára adták.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket az erkert@nyiregyhaza.hu e-mail
címen tehetik fel.
5.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

Pályázni a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Közvetítő Szervezet)
hivatalosan közzétett Jelentkezési lap alkalmazásával, valamint az alábbi
dokumentumok eredeti vagy hitelesített másolati példányának benyújtásával
történik:
1. aláírási címpéldány vagy aláírás-minta eredeti példányban;
2. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy
hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás, mely a Címzett
tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja;
3. Referenciaigazolást szükséges benyújtania minden pályázó civil
szervezetnek. A referenciaigazolást az a szervezet állítja ki, amely a
pályázó civil szerzettel korábban a Pályázati Útmutató 4. pontjában
felsorolt akciókban, tevékenységekben projekt-kapcsolatban állt. A
„Referenciaigazolás” minta sablonja a pályázati csomagból letölthető.
4. A pályázat megvalósításáért felelős személy szakmai önéletrajza
(Europass)
5. A költségvetést alátámasztó dokumentumok a szakmai tartalom
bemutatásával (árajánlatok, költségbecslések);
6. Köztartozás – mentesség hatóság általi igazolása
7. Átláthatósági nyilatkozat.
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A pályázati kiírás módosításának jogát fenntartjuk.
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