EFOP-1.8.11-17

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ
ELŐSEGÍTÉSE

PÁLYÁZAT CÉLJA:


Jelen konstrukció átfogó célja, a fogyasztói tudatosság erősítése, az egészségtudatos életmód
elterjesztése, propagálása, az egészséges termékek kiválasztásához és fogyasztásához kapcsolódó
egészségtudatos magatartás és ismeretek megszerzésének támogatása. Ezen célok teljesüléséhez
elengedhetetlen az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek és készségek megszerzésének
elősegítése és terjesztése, valamint készségfejlesztő eszközök fejlesztése.



Részcélok:


Az egészségtudatosságra nevelés, fogyasztói tudatosság és a fogyasztóvédelem szinergikus
fejlesztése helyi szinten



Hatékony egészségkommunikáció kialakítása a fogyasztóvédelem területén



Egyének és csoportok képességeinek és készségeinek fejlesztése az egészséges választások
(tudatos fogyasztói magatartás) érdekében



A helyi civil és egyházi szereplők együttműködésében megvalósuló egészségtudatos döntések,
tervezések számának növelése

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Egyéb szövetség (GFO 517);



Egyéb egyesület (GFO 529);



Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552);



Egyéb alapítvány (GFO 569);



Közalapítvány (GFO 561)

KERETÖSSZEG:


5 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


250-500 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


10-20 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


standard, szakaszos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2017. május 2-től 2019. május 2-ig



Szakaszok:


2017. május 2. – 2017. május 31.



2017. június 7. – 2017. július 7.



2017. július 14. – 2017. augusztus 14.



2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 30.



2017. október 7. – 2017. december 31.



2018. január 7. – 2018. március 31.



2018. április 7. – 2018. június 30.



2018. július 7. – 2018. szeptember 30.



2018. október 7. – 2018. december 31.



2019. január 7. – 2019. május 2.

PROJEKTIDŐSZAK:


Fizikai befejezés: 12-24 hónap



Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követően 90. nap.



A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkő tervezendő. Az utolsó mérföldkövet a projekt
fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


Nem támogathatóak a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

CÉLCSOPORT:


Az egészséges fogyasztást ösztönző, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek,
illetve azok munkatársai, tagjai.



Rendezvényeken résztvevő, fogyasztóvédelmi egészségmegőrzést, egészségvédelmet tartalmazó
kiadványokkal elérni kívánt, különösen a hátrányos helyzetű (kiemelten a fogyatékkal élő) fogyasztók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Önállóan támogatható tevékenységek


Helyi fogyasztói igények és problémák felmérése:


fogyasztói problémák, hiányosságok megoldására vonatkozó igények felmérése, feltárása,
szintetizálása.



A 2007-2013 programozási időszak uniós fejlesztések (TÁMOP-5.5.6, TÁMOP-6.1.6) eredményeinek
egészségfejlesztés célú felhasználása, a helyi sajátosságokhoz illesztése.



Érzékenyítés, workshop, tartós önkéntesek, mentorok, önsegítő szervezetek képviselőinek
felkészítése:







fogyasztóvédelemmel kapcsolatos



egészségvédelemmel kapcsolatos

Szakmai tájékoztató fórumok:


a konstrukció céljaihoz illeszkedő helyi döntéshozók számára (pedagógusok, helyi egészségterv
készítésében, végrehajtásában közreműködő érdekképviselők, a járásban működő
Egészségfejlesztési Iroda, egyéb helyi közösségi szervezetek, egyesületek);



a fogyasztóvédelem szakmai testületei, illetve a békéltető testületi tagok, illetve az
egészségvédelemmel, egészséges életmód kialakításával foglalkozó szakmai szervezetek
számára konferenciák, ahol a szervezetek információt cserélhetnek a fogyasztóvédelem
területén tapasztalható jelenségekről, megoldási javaslatokat tehetnek a felmerülő
problémákra.

Esetmegbeszélések, konzultációk a szakemberek számára, a megvalósításban közreműködő tartós
önkéntesek, mentorok, önsegítő szervezetek képviselőinek bevonásával. Fogyasztóvédelmi
rendezvények szervezése a lakosság számára:


ahol a lakosság tájékoztatást kaphat alapvető fogyasztóvédelmi ismeretekről és jogérvényesítési
lehetőségekről.



A programokat, rendezvényeket a pályázónak, projektgazdának előzetesen egyeztetnie kell a
járásban működő Egészségfejlesztési Irodával a párhuzamosságok elkerülése érdekében.



Az egészséget, az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvényeken való részvétel és a
szervezésben való együttműködés.



Tudatos fogyasztói magatartás kialakítását célzó rendezvények szervezése, egyéb, közösségi
rendezvényeken történő részvétel (pl. stand felállítása falunapon), tanácsadás– speciális célcsoportok
egészségértését, sajátos igényeit (pl. látás, hallás korlátozottság) is figyelembe véve.



A fogyasztóvédelemmel összefüggésben az egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel, egészségtudatos
magatartással kapcsolatos nyomtatott és/vagy elektronikus tájékoztatás, szóróanyagok készítése a
sajátos igények kiemelt figyelembevétele mellett (pl. látás, hallás):





például kiadvány tervezése, előállítása, sokszorosítása, kisfilm készítése a célcsoportok
egészségértésének elősegítése céljából;



tájékoztató anyagok, kiadványok terjesztése, internetes tartalomszolgáltatás, egyéb
kommunikációs eszközök (pl. tájékoztató műsor, cikk, kisfilm) szerepeltetése a helyi médiában

Az egészséges életmódot, egészségtudatos magatartást támogató, egészségtudatos irányultságú
fogyasztóvédelmi szolgáltatáskínálat bővítése.



A célcsoport bevonása, motiválása, nyilvánosság érdekében folytatott projekt kommunikáció, valamint
a tevékenységek eredményeinek mérése, értékelése és erről dokumentáció készítése a projekt keretében.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


Projekt előkészítése:


Szakmai terv készítése



Közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása



Projektmenedzsment



Horizontális szempontok érvényesítése



Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:


Iskolákban, felsőoktatási intézményekben fogyasztóvédelmi ismeretek átadására tanórán kívüli
foglalkozások szervezése.



Működő honlap továbbfejlesztése, amely alkalmas arra, hogy az egészségtudatos választással
kapcsolatban a fogyasztók számára releváns információk megtalálhatóak legyenek a felületen.



Szakmai megvalósítók szakmai képzésen való részvétele (fogyasztóvédelem és/vagy egészségfejlesztés
tárgykörében).

BELSŐ KORLÁTOK:

Költségtípus

Maximális mérték (%)

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

Tartalék

0,5%

Kiszervezhető szolgáltatások

40%

