EFOP-1.5.2-16-2017-00033
Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban
Pályázati felhívás
Helyi fiatalok közösségeinek megerősítése – egész napos programok szervezése által
Gerendás Község Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 azonosítószámú, „Humán
szolgáltatások fejlesztése a békéscsabai járásban” című pályázati projekt keretében pályázatot hirdet a
helyi fiatalok közösségeinek megerősítése érdekében szervezett egész napos rendezvény
projektötletének (programtervének) kidolgozása kapcsán.
Érintett települések: Gerendás, Csorvás, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi
A pályázati kiírás 2019. május 15. és 2019. június 30. közötti időszakban megszervezésre kerülő
programra,

eseményre

vonatkozik.

Olyan

rendezvények

kapcsán

várunk

pályázatokat

(projektterveket), melyek a fiatal korosztály érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programokat kínálnak, és
hozzájárulnak a helyi fiatalok szabadidejének tartalmas és minőségi eltöltéséhez – a célcsoport
igényeire alapozva. A program-javaslatnak egész naposnak kell lennie, az 5 konzorciumi település
valamely közösségi terében és / vagy a rendezvények helyszíneként szolgáló közösségi területen.
A rendezvényen résztvevők létszáma tervezetten minimum 100 fő.
Előnyben részesülnek azok a pályázatok, melyek szervezésében a települések fiataljai minél nagyobb
létszámban vesznek részt, és segítik a generációk közötti együttműködést is, így például:
-

Hagyományteremtő programok (pl. különböző fesztiválok),

-

A település(ek) értékeit bemutató események (pl. kiállítás, idegenvezetés),

-

Évről-évre megrendezésre kerülő programok megújítását célzó ötletek,

-

Egészséges életmódot népszerűsítő programok

-

Közösségteremtő programok (pl. közösségi főzés).

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat kizárólag elektronikus vagy papír alapú formában a gerendas@primcom.hu email címen
vagy Gerendás Község Önkormányzata 5925 Gerendás, Petőfi Sándor utca 2. postacímen lehet
benyújtani.
Beadási határidő:
2019. május 10. péntek 12:00 óra

EFOP-1.5.2-16-2017-00033
Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban
A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek a településeken élő fiatalok / lakosok informális csoportjai, valamint az öt
konzorciumi település valamelyikén (Gerendás, Csorvás, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás)
székhellyel rendelkező non-profit szervezetek.
A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a konzorciumi települések vezetői által felkért szakértők bírálják el.
Az elnyerhető támogatás formája és mértéke:
A pályázat keretében egy db projektötlet kerül kiválasztásra, amely ötlet, rendezvény az EFOP-1.5.216-2017-00033 projekt keretében megvalósításra kerül. A támogatás keretében a nyertes pályázó
szakértői, facilitátori segítséget kap, valamint a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában is
közreműködnek az illetékes szakemberek.
A felhívás keretében várhatóan támogatott pályázatok száma: 1 db.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
 pályázati űrlap,
 non profit szervezet pályázása esetén a bejegyzésről szóló bírósági határozat (egyszerű másolat).

Gerendás, 2019. 04. 25.

Lengyel Zsolt András
polgármester
További információk az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 pályázatról:
http://gerendas.hu/dokumentumok/projektek/human-szolgaltatasok-fejlesztese-a-bekescsabai-jarasban/
https://www.palyazat.gov.hu/efop-152-16-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben

