EFOP-1.9.8-17

EGYHÁZI ÉS CIVIL SZERVEZETEK SZOCIÁLIS KÖZFELADATELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZAT CÉLJA:


A felhívás célja olyan hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése,
fejlesztése, melyek elősegítik a fenntartó intézményeiben a szervezet hatékonyabb működését az
információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok optimális
hátterének kialakításán keresztül. Ezzel az intézmények szolgáltatásainak színvonalát emelik, így
megvalósul az egyházi és civil szervezetek által ellátott szociális és gyermekvédelmi közszolgáltatások
minőségének javítása.



Részcélok:


az ellátórendszer egyes szervezeteinek intézményi működést érintő hatékonyság-fejlesztése, az
ahhoz szükséges intézményi feltételrendszer korszerűsítése



az egyházi és civil szervezetek működésének összehangolása a szakmatámogató rendszerek
modernizációs fejlesztéseivel



az egyházi és civil szervezetek közötti érték- és érdekközösség felismerésének, elmélyülésének
támogatása



közszolgáltatások nyújtásánál és szervezésénél alkalmazott egyedi intézményi eljárások, illetve
eszközök korszerűsítése



eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási metódusok kidolgozása,
bevezetése, alkalmazása



az operatív intézményi működést támogató informatikai fejlesztések által a közszolgáltatások
minőségének javítása

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Jelen felhívás keretében csak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. 57. §
(2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (3)
bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó szervezet nyújthat
be támogatási kérelmet, amennyiben a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken a
szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek száma együttesen legalább 200 fő.
Feladatellátási hely alatt az intézmény, szolgáltató szolgáltatást nyújtó székhelyét és telephelyét kell
érteni.



Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:


Bevett egyház (GFO 551);



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



Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555);



Egyházi szervezet (GFO 559);



Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525);



Egyéb egyesület (GFO 529);



Nemzetiségi egyesület (GFO 528);



Egyéb alapítvány (GFO 569);



Egyéb szövetség (GFO 517);



Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563);



Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)



Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen
belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat.



Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.


A konzorciumi tagok maximális száma a konzorciumvezetővel együtt 2.



A konzorcium tagjai által fenntartott, a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken a
szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek száma együttesen legalább 250 fő.

KERETÖSSZEG:


5 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


11-71 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


70-450 M Ft, de szociális és/vagy gyermekvédelmi szakellátásra vonatkozó férőhelyenként maximum
350.000 Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


standard, szakaszos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2017. június 26-tól 2018. január 2-ig



Szakaszok:


2017. június 26 – 2017. július 10.



2017. július 17 – 2017. július 31.



2017. augusztus 7 – 2017. szeptember 4.



2017. szeptember 11 – 2017. október 11.



2017. október 16 – 2017. november 16.



2017. november 22 – 2018. január 2.

PROJEKTIDŐSZAK:


Fizikai befejezés: 18-30 hónap



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



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

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

CÉLCSOPORT:


Az egyházi és civil fenntartású szociális, és gyermekvédelmi intézmények és szolgáltatók, azok
alkalmazottai, vezetői, dolgozói, munkatársai, önkéntesei.



Az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények ellátásaiban részesülő
személyek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Önállóan támogatható tevékenységek
Az 1. tevékenységcsoportból 3 tevékenység, a 2. tevékenységcsoportból minden tevékenység, a 3. és 4.
tevékenységcsoportból 1-1 tevékenység megvalósítása kötelező. Az 1. tevékenységcsoport 3 kötelező tevékenysége alatt 3
megvalósított, bevezetett fejlesztési intézkedés értendő. Ezeken kívül mindegyik tevékenységcsoportból további elemek
választhatóak, viszont amennyiben a pályázatban a szervezet vállal még plusz tevékenységet, akkor annak a
megvalósítása is kötelező.




1. tevékenységcsoport: A térségekben tapasztalható eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó
szolgáltatási eszközök bevezetését, az egyedi, belső működési hatékonyságot támogató, az
intézményfenntartó több feladatellátási helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések:


az intézményirányítás megerősítését támogató intézkedések, a fenntartás- és az irányítás új
integrált rendszerének kialakítása, az intézményirányítási feladatok felülvizsgálata,
racionalizálása, szükség esetén új, integrált irányítási rendszer kidolgozása,



az intézményfenntartói folyamatok felülvizsgálata, folyamatfejlesztés, folyamatmenedzsment,



eredményorientált intézményi teljesítménymenedzsment kialakítása, működtetése,



korszerű menedzsment módszertanok alkalmazása: pl. stratégiai menedzsment,
változásmenedzsment, humánmenedzsment rendszerének kialakítása és fejlesztése,



minőségirányítási rendszer bevezetése, fejlesztése,



intézményesített együttműködések javítása, a fenntartói feladatellátás korszerűsítése,



a bővülő feladatellátáshoz kapcsolódó fenntartói erőforrások szakmai támogatása, fejlesztése,
szervezetfejlesztést támogató tréningek,



a tudásbázis fejlesztése, a „tanuló szervezet” kialakítását támogató tevékenységek (belső
szakmai események, megbeszélések, indirekt tanulási lehetőségek stb.)



szervezeten belüli és kívüli együttműködések javítása



a szervezetfejlesztési intézkedések átvezetése belső szabályozókban (pl. SZMSZ-ben, belső
utasításokban stb.)

2. tevékenységcsoport: Eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási módszerek
kidolgozása, bevezetése, alkalmazása:


az egyéni intézményi tudás kialakítása: saját jó gyakorlat-tár létrehozása, más intézmények jó
gyakorlatainak megismerése, összegyűjtése, intézmények közti tapasztalatcsere megvalósítása,



saját jó gyakorlatok adaptációra való felkészítése, széles körben történő megismertetése,
elterjesztése,



a kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok alkalmazására való felkészülés,
a beválás-mérés, önértékelés eszközeinek, módszereinek kidolgozása,



a kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok szervezetre vonatkozó
intézményi feltételeinek megteremtése; az intézményi bevezetést támogató feltételek
kialakítása és az alkalmazás során elérhetőségének biztosítása,



a szolgáltatási metódusok alkalmazása során az eredményességet segítő szakmai támogatás
biztosítása,







az alkalmazott szolgáltatási metódus minőségbiztosítása,



speciális szaktudást igénylő időszaki szükségletek biztosítása,



a helyi és egyéni igények és körülmények azonosítása, szükségletek feltárása, az ezekhez jobban
igazodó ellátás biztosításának kialakítása,



egyházi és civil szervezetekkel közös szakmai tevékenységek kialakítása, kölcsönös
segítségnyújtásra épülő szolgáltatások működtetése,



megelőzésre, prevencióra, észlelésre irányuló feladatellátás szolgáltatásának erősítése

3. tevékenységcsoport: A közszolgáltatások minőségének javításával összefüggően a szervezeti működés
hatékonyabbá tételéhez szükséges, az operatív működést lehetővé tevő informatikai fejlesztések:


az alkalmazottak bevonását elősegítő hálózatos együttműködést támogató módszerek
kifejlesztése, adaptálása és az elterjesztés támogatása, belső kommunikációt, együttműködést
tartalommegosztást segítő rendszerek kialakítása,



a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan, a menedzsmentet támogató informatikai fejlesztések,



a mindennapi intézményi működést javító informatikai rendszerfejlesztés, rendszerépítés, a
szervezeti és szakmai dokumentumokhoz való hozzáférés javítása, a fejlesztés eredményeként
is létrejövő adatvagyon hosszútávú megőrzésének biztosítása,



honlapfejlesztés, a
rendszerfejlesztés,



a szolgáltatások rendszeres ellenőrzését támogató monitoring rendszerek fejlesztése

társadalom

széles

körének

elérését

támogató

kommunikációs

4. tevékenységcsoport: A komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök beszerzése,
infrastrukturális beruházás:


az 1. és 2. pont alapján (szervezetfejlesztés és szakmai fejlesztés) létrehozott fejlesztések
megvalósítását és működtetését segítő eszközök beszerzése,



a fejlesztés céljának megvalósításához kapcsolódó infrastrukturális beruházás, korszerűsítés,



a fejlesztés céljainak megvalósításához kapcsolódó informatikai
korszerűsítés, a már meglévő eszközök továbbfejlesztése.

eszköz

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


Projekt előkészítése


Szakmai terv elkészítése



Közbeszerzések előkészítése, közbeszerzések lebonyolítása – amennyiben releváns



Projektmenedzsment



Horizontális szempontok



Tájékoztatás, nyilvánosság



Könyvvizsgálat

beruházás,

BELSŐ KORLÁTOK:

Költségtípus
Közvetett költségek
Projekt előkészítés, tervezés;
Projektmenedzsment;
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása;
Általános költségek (rezsi)

Maximális mérték (%)

A közvetlen költségek 9,890109%-a

Beruházás

20%

Közbeszerzés

1%

Könyvvizsgálat

0,5%

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szolgáltatások költségei
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Képzéshez kapcsolódó költségek
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

40%

MŰSZAKI SZAKMAI ELVÁRÁSOK:


A projektben az 1. tevékenységcsoportból megvalósult szervezetfejlesztési tevékenység: 3 db



Újonnan bevezetett eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási módszerek: 2 db



Honlapon közzétett szakmai anyagok: 1 db



A szervezetfejlesztés eredményeként átalakított folyamatok: 1 db

INDIKÁTOR:


Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: 1 db

