EFOP-1.8.6-17

A FELNŐTT LAKOSSÁG PREVENCIÓS CÉLÚ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSE A
SZABADIDŐSPORT RÉVÉN

PÁLYÁZAT CÉLJA:


A felhívás átfogó célja, hogy egységes szakmai elvek mentén olyan egészségfejlesztő testmozgás
(HEPA) és szabadidősport-programok valósuljanak meg Magyarországon, melyek a kevésbé fejlett
régiókban mind térségi és mind helyi szinten hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, a polgárok
életminőségének javulásához, a szakmai együttműködések fokozásához, az alulról szerveződő sport és
rekreációs kezdeményezések megvalósításához.



Részcélok:


terjedjen el széles körben az egészséges életmód szemlélete és gyakorlata, ezen belül a
szabadidősport életvitelszerű gyakorlása;



fejlődjön a lakosság egészségtudatossága, javuljon az egészsége;



kerüljön felülvizsgálatra a célcsoportokhoz igazított egészség- és egészségfejlesztő testmozgás
kommunikáció;



javuljon a szabadidősport szolgáltatások elérése a hátrányos helyzetű, különösen szegénységben
élő családok számára;



javuljanak az esélyegyenlőség, és a társadalmi befogadás feltételei a szabadidősportban.

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Jelen Felhívásra a 341 és 342 GFO kóddal rendelkező szervezetek közül a sportról szóló 2004. évi I.
törvény szerinti sportköztestületek nyújthatnak be támogatási kérelmet.



Jelen Felhívásra az 517, 529, 56 GFO kóddal rendelkező azon szervezetek nyújthatnak be támogatási
kérelmet, amelyek alapító okirata szerint cél szerinti besorolása sporttevékenység, vagy a TEÁOR ’08
szerinti főtevékenysége: 931 sporttevékenység.



Jelen Felhívásra az 516, 517 GFO kóddal rendelkező azon szövetségek nyújthatnak be támogatási
kérelmet, melyek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 19.§ (3) c)-e) pontja szerinti sportszövetségeknek
minősülnek.



Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy
támogatási kérelem keretében a létrehozott konzorcium legfeljebb 3 tagból állhat.



Egy szervezet egy támogatási kérelemben megvalósítóként egy alkalommal vehet részt: önállóan,
konzorciumvezetőként vagy konzorciumi partnerként.

KERETÖSSZEG:


3 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


3-19 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


Egy kevésbé fejlett régióban történő megvalósítás esetén: 150-250 M Ft



Minden további bevont kevésbé fejlett régió esetén további maximum 100 M Ft régiónként.



Azon projekt, amely a kötelező tevékenységeket a kevésbé fejlett régiók mindegyikében, valamint a
választható tevékenységeket is megvalósítja, 1-1,2 Mrd Ft támogatásban részesülhet.

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


standard, szakaszos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2017. május 2-től 2019. május 2-ig



Szakaszok:


2017. május 2. – 2017. június 2.



2017. június 9. – 2017. július 9.



2017. július 16. – 2017. augusztus 16.



2017. augusztus 23. – 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: legfeljebb 36 hónap, de nem lehet későbbi, mint 2021. december 31.



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



A projekt megvalósítása során 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt
fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


A projekt végrehajtásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. A projektben operatív, nem
szakmai tevékenységei lebonyolíthatóak a nem kevésbé fejlett régiókon belül is akkor, ha a projekt
szakmai tevékenysége és annak hasznosulása bizonyíthatóan a kevésbé fejlett régiókon belül van.

CÉLCSOPORT:


a kevésbé fejlett régiókban élő lakosság (különösen a krónikus, nem fertőző betegségcsoportok
kockázati célcsoportjai, azon belül fókuszálva a hátrányos helyzetű személyek re, az idős polgárokra és
a fogyatékossággal élőkre), valamint



a népegészségügyi kommunikációban érintett szakemberek, továbbá



az Európai Bizottság egészségfejlesztő, egészségvédő testmozgást is magába foglaló koncepciója által
érintett központi és helyi döntéshozók jelent

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek


Egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési tevékenységek megvalósítása (minimum egy
kevésbé fejlett régióra vonatkozóan):


egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési cselekvési terv készítése (minőség- és
szolgáltatásfejlesztés, innováció)



komplex lakossági testmozgásprogramok, szabadidősport események és eseménysorozatok
szervezése és megvalósítása



szemléletformálási célú print (nyomtatott) kiadványok stratégiai és operatív (kreatív) tervezése,
gyártása, információs eszközök, felületek kialakítása



az egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok szervezése

Választható, önállóan támogatható tevékenységek
Az alábbi tevékenységek abban az esetben választhatók, amennyiben a támogatást igénylő a Kötelezően megvalósítandó
önállóan támogatható tevékenységek között megvalósítandó tevékenységeket a kevésbé fejlett régiók mindegyikére
vállalja.
Az alábbi választható tevékenységek közül mindegyiket kötelező megvalósítani:




mérési és értékelési modell-program megvalósítása:


a kevésbé fejlett régiók mindegyikét érintő HEPA mérési, értékelési rendszer kiépítése és
működtetése, a szabadidősportot támogató, és a fizikai aktivitási szint nyomon követését
biztosító egységes információszolgáltatási rendszer kialakítása



a kevésbé fejlett régiók mindegyikére kidolgozott HEPA minőségirányítási és –biztosítási
rendszer kidolgozása

a modell program megvalósítását és a HEPA jó gyakorlatok megosztását támogató szakmai
rendezvények (konferenciák, vagy workshopok) megvalósítása a kevésbé fejlett régiók mindegyikében



az egészséges életvezetési kompetencia fejlesztésével összefüggő felkészítések megszervezése
rekreációs és sportszakemberek részére a kevésbé fejlett régiók mindegyikében, különösen a speciális
célcsoportok (idős polgárok, fogyatékossággal élők) tekintetében, az alábbiak szerint:


kiválasztás



célcsoport-specifikus oktatási módszertanok, segédletek kidolgozása



képzők felkészítése



a rekreációs és sportszakemberek felkészítése a lakossági szemléletformálásra és a programban
részt vevő lakossággal történő személyes együttműködés kezelésére



a rekreációs és sportszakemberek módszertani felkészítése a célcsoport-specifikus
mozgásformákkal kapcsolatosan az élethosszig tartói fizikai aktivitás és az adaptált fizikai
aktivitás szellemében



a célcsoporthoz és a területi megvalósíthatósághoz illeszkedő szabadidősport mozgásformákat és
sportszolgáltatásokat felölelő menü meghatározása, térkép kialakítása



egészségfejlesztő testmozgás és szabadidősport programokhoz kapcsolódó, primer egészségi állapot és
kompetencia-mérések megvalósítása (a bevont célcsoport attitűd mérési eredményeinek
felhasználásával)



átfogó kommunikációs-disszeminációs tevékenységek: a kevésbé fejlett régiók mindegyikére kiterjedő
közösségi (online) kommunikációs, közösségi média és digitális fejlesztések, emarketing és
tartalomfejlesztés (pl. webdesign, információs szolgáltatások bővítése, webmarketing, e-szolgáltatások
bővítése, applikációk).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


Projekt előkészítése:


Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése



Megalapozó háttértanulmányok, felmérések, elemzések készítése



Közbeszerzési, beszerzési terv készítése



Közbeszerzési eljárások előkészítés és lebonyolítása



Projektirányítási és pénzügyi tervezési feladatok ellátása a projektindításig



A projekt sikeres megvalósítását megalapozó szakmai és jogi egyeztetések lefolytatása, az
előkészítéshez kapcsolódó jogi, és adminisztrációs tevékenységek ellátása



Az informatikai fejlesztés előkészítése, műszaki dokumentációk, specifikációk készítése.



Projektmenedzsment



Horizontális szempontok



Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság



Kötelező könyvvizsgálat

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek


projektszervezet kialakításának, felállításának előkészítése

BELSŐ KORLÁTOK:

Költségtípus

Maximális mérték (%)

Projekt előkészítése, tervezése (kivéve közbeszerzési
eljárások lefolytatásának költsége)
Közbeszerzési eljárások lefolytatása

9%

Projektmenedzsment
Könyvvizsgálat
Beruházás

15%

Tartalék

1%

Kiszervezhető szolgáltatások

40%

