
 

 

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S 

 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia (továbbiakban: MIK) a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 

támogatásának köszönhetően nyílt pályázatot hirdet Közösségi terek Kárpátalján elnevezéssel az 

alábbiak szerint: 

 

1. A pályázat célja: 

A közösségi élet megerősítése, a fiatalok közösségbe vonása, a gyermekek értékes szabadidő 

eltöltésének biztosítása, a családok, szülők tehermentesítése, valamint az iskolai oktatást 

kiegészítő délutáni foglalkozások és kisközösségi programok. A Program további célja, hogy 

felhívja a figyelmet a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetére, közelről mutasson rá a 

segítségnyújtás lehetőségeire, a régió magyar értékeire és az irántuk való közös felelősségünkre. 

A program a 2017-es év vonatkozásában közösségépítő munkát, önkéntes közösségi tér vezetői 

képzését, valamint új Közösségi Terek létrehozását és működtetését tűzte ki célul. 

 

2. Pályázók köre: 

a) települések,  

b) intézmények, 

c) civil szervezetek. 

 

Közösségi terek Kárpátalján! 

 



3. Nem részesülhetnek támogatásban: 

a) politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, 

b) vállalkozások (kivételt képeznek a 4. pont b) részében megfogalmazott tevékenységekre 

pályázatot benyújtó gazdasági társaságok), 

c) egyéni vállalkozók. 

 

4. Igényelhető támogatás: 

a) Új közösségi terek létrehozása esetében maximum 1.000.000 Ft  

Alapfeltételek: min. 50 m2 alapterület (mosdó és mellékhelység kötelező); nyitva 

tartás minimum heti 20 órában; évi legkevesebb 8 program megvalósítása; 

önkéntesek biztosítása a nyitvatartási időben, minimum 1 fő; felújítási költségekre 

nem igényelhető támogatás. 

b) Működő közösségi terek programsorozatának támogatása esetében maximum 500.000 Ft  

Alapfeltételek: évi min. 10 program a sorozatban; elérhető indikátorok 

meghatározása (példa: felkészítő előadásnap a munkavilágába történő belépésre). 

c) Működő közösségi terek technikai felszerelése esetében maximum 500.000 Ft 

Megjegyzés: a technikai felszerelés beszerzését a MIK egyesület végzi a pályázatot 

megnyert szervezettel együttműködve. 

 

5. A pályázat megvalósítási paraméterei: 

a) Megvalósítási időszak: 2017. április 15.  – 2017. december 15. 

b) A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. március 6. 

c) Benyújtási határidő: 2017. március 31. 14.00 óra (közép-európai idő szerint). 

d) Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon 

belül, de legkésőbb 2017. december 15-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót 

benyújtania a MIK titkársága részére. 

 



6. A pályázat benyújtásának formája: 

A pályázati űrlapokat elektronikusan e-mailben a kulhonikozossegiterek@gmail.com, címre kell 

eljuttatni a benyújtási határidőben rögzített időpontig. 

 

7. A kiírással kapcsolatos tájékoztatás: 

Ha a pályázattal kapcsolatban további információra van szüksége, telefonon: minden munkanap 

9-től 12 óráig fogadják hívását a +36 30 475 91 56-os telefonszámon. 

 

8. Döntéshozatal: 

A beérkezett pályázatokat háromtagú bizottság bírálja el. 1-1 tag delegálására a Magyar Ifjúsági 

Konferencia Állandó Bizottsága, a kárpátaljai régió tagsága, és az EMMI Ifjúságpolitikáért és 

Esélyteremtésért Felelős Helyettes Államtitkárságának Ifjúságügyi Főosztálya kap 

felhatalmazást. 


