
 

 

SARKAD-DAOP-5.1.1-09-2f-21 

  1 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a „Komplex 

fejlesztés a szociális célú városrehabilitáció jegyében Sarkadon” városrehabilitációs projekt 

keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló 

mini-projektek támogatására. 

1. A pályázat célja 

 

A város egyes társadalmi-fizikai-gazdasági szempontból is leszakadó, leszakadással fenyegetett 

településrészének fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, 

foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényesek, a településrész városi és közösségi 

funkciókkal való ellátottsága alacsony szintű, a városrész nem képes bekapcsolódni a város gazdasági-

társadalmi vérkeringésébe.  

Egyes területeken koncentráltan jelentkezik a munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a 

hátrányos helyzetű csoportok jelenlétéből, és a közbiztonság romlásából származó problémák.  A 

rehabilitáció célja, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az 

épített környezet minőségi változáson menjen át, és az adott városrészben társadalmi reintegrációt 

eredményező felzárkóztató programok valósulhassanak meg. 

A „mini” projektek megvalósítása során elsődlegesen az akcióterületen élő különböző korú lakosság 

bevonása szükséges, azonban az akcióterületen élő lakossággal kapcsolatban lévő szakemberek, civil 

szervezetek, intézmények dolgozói, a város lakossága is bevonhatóak. 

A „soft” tevékenységek célja a közösségfejlesztés, valamint a városrehabilitációs projekt keretében 

végrehajtásra kerülő fejlesztések elfogadtatásának elősegítése, a helyi identitást, közösségformálást 

erősítő programok megvalósítása. A közvetett támogatási rendszer keretében olyan mini-projektek 

támogathatók, amelyek célja helyi társadalmi akciók megvalósítása a projekt keretében megvalósuló 

beruházásokhoz kapcsolódóan, a közösségi élet és a civil szerveződések erősítése érdekében. 

A mini projekt célja: 

 Az egészséges életmódra nevelés céljából olyan sportprogramok szervezése, mely a közös 
családi programokon keresztül erősíti a család egységét, rámutat a sportolás örömeire, 
különböző versenyeken keresztül erősítve a versenyszellemet. 
 

2. A pályázók köre 

 

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel /telephellyel/ rendelkező vállalkozói tevékenységet folytató 

non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen 

bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak. 
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Az alábbi non-profit 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; 

 Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen 

az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak; 

 Társasházak, lakásszövetkezetek; 

 Szociális szövetkezetek. 

 

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” 

szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.   

 

3. Támogatható tevékenységek 

 

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, 

konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai: 

 az érintett lakosság bevonását célzó akciók. 

 munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását 

elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok; 

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához, megvalósításához 

közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások 

számolhatók el. 

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2015. március 01., záró időpontja 

legkésőbb: 2015. május 15.  

A projekt megvalósítását követően 2015. május 15. napon a pályázónak be kell nyújtania a 

megvalósítás hatásait bemutató monitoring jelentés.  

 

A rendelkezésre álló keret: 23 020 394 Ft. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatási intenzitás: 100% 

Támogatás összege: minimum 500 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft. 

Igényelhető előleg: 75 %, mellyel a mini projekt zárásának időpontjáig kell elszámoljon a pályázó. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31. 

 

4. Pályázat benyújtása 
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A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város honlapján, valamint nyomtatott formában a 

Polgármesteri Hivatal Műszaki és Beruházási Osztálya hirdetőtábláján. 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, kizárólag személyesen az alábbi címen kell 

benyújtani: 

Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

5720 Sarkad, Kossuth utca 27. 

Titkárság 

 

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:  

SARKAD-DAOP-5.1.1-09-2f-21 

A jelentkezési lapok benyújtása 2015. március 31.-ig lehetséges. 

 

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő 

Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden 

példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.  

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-66-585-718-as telefonszámon vagy a 

kovari.arnold@sarkad.hu e-mail címen tehetik fel.  

 

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok 

1. Jelentkezési lap 

2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta 

3. Létesítő okirat másolata 

4. Referenciaigazolás 

5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával): 

a. árajánlatok 

b. költségbecslések 


