EFOP-1.8.9-17 Legyen más a szenvedélyed! 2.
Támogatástartalom 50-150 M Ft
Támogatás intenzitása 100 %
Támogatás jellege Vissza nem térítendő
Rendelkezésre álló forrás 1,9 milliárd Ft
Támogatást igénylők köre
Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
azon legalább 200 engedélyezett férőhellyel rendelkező állami, egyházi, nem állami fenntartású, érvényes szolgáltatói
nyilvántartásba való bejegyzés birtokában
otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást biztosító intézmények, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási
forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:
GFO – 311 Központi költségvetési irányító
szerv

A Felhívás célja
A Felhívás általános célja: A konstrukció fő célja a gyermekvédelmi szakellátási intézmények droghasználat kialakulásának megelőzését, visszaszorítását célzó tevékenységeihez kapcsolódó támogatása.
A program során a kedvezményezett intézményeknek olyan megelőző tevékenység megvalósítására
nyílik lehetőségük, amely pozitív hatást gyakorol a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkre.
A Felhívás részcéljai 1. A szerhasználat megelőzését és visszaszorítását célzó
prevenciós szemléletformáló programok megvalósításával elősegítésre kerül a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttek (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) szerhasználatának megelőzése és visszaszorítása;

speciális programokon keresztül növekszenek a nevelőszülők nevelőszülői készségei, kompetenciái, a szülők és családok bevonásával erősödik a családi rendszer, a nevelőszülői szerep;

továbbképzéseken, felkészítéseken keresztül növekszik a gyermekvédelmi szakellátásban
dolgozó szakemberek szakmai hatékonysága;
2. A szenvedélybetegség megelőzése érdekében a gyermekvédelmi szakellátás egyes ellátási formáihoz kapcsolódó felméréseken, kutatásokon keresztül növekszik az ellátórendszer fenntartható, hatékony megelőzési rendszere.


A Felhívás célcsoportja
GFO – 312 Központi költségvetési szerv
GFO – 525 Vallási tevékenységet végző
szervezet
GFO – 529 Egyéb egyesület
GFO – 551 Bevett egyház
GFO – 552, 555 Elsődlegesen közfeladatot
ellátó vagy elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
GFO – 559 Egyházi szervezet technikai kód
GFO – 561, 569, 563
Közalapítvány; egyéb alapítvány, illetve
önálló intézménye
GFO – 565 Alapítvány jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egysége

- Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők.
- A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek.
- A program megvalósításának helyszínén élő prevenciós programokkal érintett gyermekek és szülők.

Kedvezményezettekre vonatkozó speciális elvárások
A Főkedvezményezettnek
Meg kell felelnie az alábbiaknak: legalább 200 engedélyezett férőhellyel rendelkező állami, egyházi,
nem állami fenntartású, érvényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont nyújtó
ellátást és/vagy utógondozói ellátást biztosító intézmények, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló
21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint a fenti GFO besorolások valamelyikébe tartoznak.
A konzorciumi partnereknek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
1. Egy konzorcium maximum 5 tagból állhat azzal, hogy egy egyesület/alapítvány bevonása kötelező, további tagként csak 200-nál kevesebb engedélyezett férőhellyel rendelkező állami, egyházi,
nem állami fenntartású, érvényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont
nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást biztosító intézmények számára van lehetőség.
2. Jelen Felhívás keretében egy konzorciumi partner csak egy projektben vehet részt.
3. Az egyesület/alapítvány alapító dokumentuma alapján a projekt megvalósítása során tervezett
tevékenység ellátásra jogosult. A konzorciumi partner által elvégzendő tevékenységekről szóló
nyilatkozatot konzorcium vezető nyújtja be, amely a Felhívás 4.4.2 2.pontja alapján kerül ellenőrzésre.
4. Nem lehet a konzorcium tagja az az egyesület/alapítvány, amely az EFOP-1.8.7-16 Felhívásban
Támogatási kérelmet nyújtott be.

Konzorcium: kötelező

Beadási határnapok 1. : 2017. május 17. – 2017. június 30.

Konzorciumi tagok száma: 2-5

Beadási határnapok 2. : 2017. július 7. – 2017. augusztus 31.

Konzorcium vezető: Lásd: Támogatást igénylők
köre
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Indikátorok

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző
programokban részt vevő személyek száma

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

- 2018 dec. 15-ig min. - 150 fő
- 2023-ig min. 500 fő
Számszerűsített szakmai elvárások
- Azon gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma összesítve, akik résztvevői lesznek a projekt keretében megvalósított szakmai programoknak, rendezvényeknek. A számszerűsíthető értékbe egy
gyermek több programba való részvétellel
többször is beszámításra kerülhet. (Az eredményt a Felhívás 3.1.1.1 pont szerinti 1., 2.
és 3. tevékenység alkalmazásával kell megvalósítani.)
50.000.000 forint - 75.000.000 forint igényelt összegig: 180 fő
75.000.001 forint – 100.000.000 forint igényelt összegig: 240 fő
100.000.001 forint - 125.000.000 forint igényelt összegig: 300 fő
125.000.001 forint - 150.000.000 forint igényelt összegig: 360 fő
- A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) bevonásával megvalósuló felkészítő programok, melyek segítségével növekednek a
drogfogyasztási ismeretek valamint fejlesztésre kerülnek a szülői készségek. Alkalmanként legalább 8 fő bevonásával. (Az eredményt a Felhívás 3.1.1.1 pont szerinti 4. tevékenység alkalmazásával kell megvalósítani.)
50.000.000 forint - 75.000.000 forint igényelt összegig: 20 alkalom
75.000.001 forint – 100.000.000 forint igényelt összegig: 27 alkalom
100.000.001 forint - 125.000.000 forint igényelt összegig: 34 alkalom
125.000.001 forint - 150.000.000 forint igényelt összegig: 40 alkalom
- Azon személyek száma összesítve, akik a
projekt keretében szervezett akkreditált
képzési, programokban képzettséget szereznek. (Az eredményt a Felhívás 3.1.1.1
pont szerinti 5. tevékenység alkalmazásával
kell megvalósítani.)
50.000.000 forint - 75.000.000 forint igényelt összegig: 15 fő
75.000.001 forint – 100.000.000 forint igényelt összegig: 20 fő
100.000.001 forint - 125.000.000 forint igényelt összegig: 25 fő
125.000.001 forint - 150.000.000 forint igényelt összegig: 30 fő
- A fejlesztés eredményeként elkészített, a
jövőbeni megelőzési és szolgáltatásszervezési feladatok tervezéséhez segítséget
nyújtó szakmai anyagok: 1db.
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
I. Projekt szakmai megvalósítása
1. Szemléletformáló és a prevenciós tevékenységgel kapcsolatos tudásbővítő előadások, felkészítések szervezése a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára.
2.

Megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében.

3.

Kábítószer-fogyasztás negatív következményeinek bemutatását szolgáló események megvalósítása, és ilyen tartalmú kiadványok készítése a célcsoport számára.

4.

A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) ismeretének bővítését célzó felkészítés a drogfogyasztás veszélyeiről, a drogfogyasztás tüneteinek felismeréséről és kezeléséről.

5.

Drogprevenciós célú és életvezetési segítséget nyújtó képzések megvalósítása a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben dolgozók részére.

Részletes előírásokat a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatban lásd a 3.4. A projekt műszakiszakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.
Választható, önállóan támogatható tevékenységek
Nem releváns.
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
II. Projekt előkészítés
Projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek:

A szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények, elemzések, felmérések
engedélyezési dokumentumok elkészítése.

Megvalósíthatósági tanulmány készítése.

Közbeszerzések előkészítése, közbeszerzések lebonyolítása – amennyiben releváns
III. Projektmenedzsment
IV. Horizontális követelmények
V. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
VI. Szakmai megvalósítás
1. Jelen Felhívás 3.1.1.1 5. pontjában feltüntetett képzésekhez kapcsolódó E-learning tartalmak
kialakítása a területen dolgozó szakemberek számára.
2.

A projektben megvalósítható tevékenységekhez kapcsolódó, workshopok, konferenciák.

3.

Drogprevenciós célú kutatások, elemzések, tanulmányok készítése: a gyermekvédelmi szakellátásban résztvevők szerhasználatának felmérése és a megelőzés lehetőségeinek feltárása,
eredmények publikálása.

Infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés
A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök (lásd. Felhívás 5.5. pont
Elszámolható költségek köre) beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 3%-áig. (A foglalkozásokhoz szükséges anyagköltségek nem értendők bele.)
A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.
(I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4)
bekezdés alapján meghatározott értékhatárig kis értékű tárgyi eszközök beszerzése lehetséges.

Előleg igénylése

Egyéb műszaki és szakmai elvárások I.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt
támogatás

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

a)

b)

50 %-a, de természetes személy,
mikro-, kis- és középvállalkozás,
civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, ha a
kedvezményezett

a)

b)

-

Tematikájában be kell mutatni az adott tevékenység célját, tevékenység megvalósításának
eszközeit, az érintett célcsoporti kört, várható eredményét, megvalósításának ütemezését.

-

A megvalósítás eszközei között a pozitív értékválasztás előmozdítása érdekében a drámapedagógia foglalkozások is megvalósíthatóak.

A Felhívás 3.1.1.1 2, 3. pontjában tervezett tevékenységek esetében:
-

c)

ba) a fizetési számláit az Áht.
alapján a kincstárban köteles
vezetni, vagy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére
a kincstárnál külön fizetési
számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának
összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

A Felhívás 3.1.1.1 1. pontjában tervezett tevékenységek esetében:

d)

Tematikájában be kell mutatni az adott tevékenység célját, tevékenység megvalósításának
eszközeit, az érintett célcsoporti kört, várható eredményét, megvalósításának ütemezését.

A Felhívás 3.1.1.1 4. pontjában tervezett tevékenységek esetében:
-

Tematikájában be kell mutatni az adott tevékenység célját, tevékenység megvalósításának
eszközeit, az érintett célcsoporti kört, várható eredményét, megvalósításának ütemezését.

-

Kábítószerfogyasztás káros biológiai hatásait bemutató tájékoztató kiadvány elkészítése
és eljuttatása a célcsoport részére.

-

Felkészítő anyagok kidolgozása.

A Felhívás 3.1.1.1 5. pontjában tervezett tevékenységek esetében:
-

Tematikájában be kell mutatni az adott tevékenység célját, tevékenység megvalósításának
eszközeit, az érintett célcsoporti kört, várható eredményét, megvalósításának ütemezését.

Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik
hatályos támogatási szerződéssel
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező öszszegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció
tartalmi és formai szempontból
megfelelő,
- a kedvezményezett még nem
nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési
igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
A támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított
tizenkét hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani.
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e)

A Felhívás 3.1.2.2 3. pontjában tervezett tevékenységek esetében:
-

A gyermekvédelmi szakellátásra irányuló kutatás megvalósulása (felmérések-, javaslatok
megvalósítása, jó gyakorlatok bemutatása).

-

Az új pszichoaktív szerek (designer drogok) elterjedésével, használatával kapcsolatos kutatás, helyzetfelmérés.

-

A gyermekvédelmi szakellátásban ellátottak és a szakellátáson kívüli gyermekek és fiatalok droghasználati és szabadidő-eltöltési szokásainak összehasonlító elemzése.

-

Annak felmérése, hogy egy-egy drogfogyasztó milyen terhet jelent a nevelő közegre (család vagy gyermekvédelmi intézmény), környezete, az egészségügy, és a társadalom részére.

-

A kutatások eredményéből tanulmány (tanulmányok) készítése. Az elkészült tanulmányok
publikálása a támogatást igénylő szervezet honlapján és a tanulmány eljuttatása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.

A projekt megkezdése: Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő
saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem
értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatást igénylőnek a projekt megvalósítását meg kell kezdenie, legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépését követő egy hónapon belül.
A projekt végrehajtása: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a
projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba
lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség
Jelen felhívás esetében nem releváns.

Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások

Egyéb műszaki és szakmai elvárások II.

Projektmenedzser

A Megvalósíthatósági tanulmányban – a sablonban szereplő általános részeken túlmenően - részletezni
kell:

A támogatást igénylőnek (konzorcium vezetőjének) vállalnia kell, hogy a projekt teljes
időtartama alatt projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében.

A Megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos elvárások

-

a projektmenedzsment személyi és szervezeti elvárásoknak való megfelelőségét, továbbá a projektbe bevont/bevonandó szakmai megvalósítók szakmai tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez;

-

a projekt ütemezését, erőforrás és tevékenységtervezést;

-

humán erőforrás és infrastruktúra igény/szükségletet és biztosításának módját;

-

helyzetfelmérést, a célcsoporttagok bevonásának módját;

-

A projektmenedzsernek 2 éves projektmenedzsment tapasztalattal kell rendelkeznie.

a támogatást igénylő intézmény feladatellátásának bemutatása a megvalósítással összefüggésben;
a tervezett fejlesztés céljait, a célok illeszkedését a helyi fejlesztési igényekhez és a célcsoport igényeihez; a célcsoport elérésének és bevonásának módját;

-

a kötelező és választott tevékenységekkel kapcsolatos elvárások bemutatása

Pénzügyi vezető

-

releváns esetben az Európai Unió által központilag finanszírozott programoktól a finanszírozás lehatárolását, valamint a kapcsolódó fejlesztési programokhoz, konstrukciókhoz való kapcsolódást,
illeszkedési pontokat, azok egymásra épülését és a szinergiákat, az ott elkészült fejlesztési eredmények esetleges felhasználási módját tekintettel:

Legfeljebb 60 millió Ft támogatási igény esetén a projektmenedzser munkaidejének el
kell érnie a heti minimum 12 órát. 60 millió
Ft feletti támogatási igény esetében heti minimum 20 órát.

A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek
(konzorcium vezetőjének) vállalnia kell a
projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi
vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében.
Legfeljebb 60 millió Ft támogatási igény esetén a pénzügyi vezető munkaidejének el kell
érnie a heti minimum 12 órát. 60 millió Ft
feletti támogatási igény esetében a heti minimum 20 órát.
A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú
pénzügyi végzettséggel és 2 éves, uniós
társfinanszírozással megvalósuló projekt
megvalósításában szerzett tapasztalattal
kell rendelkeznie pénzügyi területen.
Projekt asszisztens
A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van
munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy megbízási jogviszony keretében 1 fő projektasszisztens alkalmazására.
Szakmai vezetővel kapcsolatos elvárások
A támogatást igénylőnek (konzorciumban
történő megvalósítás esetén bármely konzorciumi partnernek) vállalnia kell, hogy a
projekt teljes időtartama alatt szakmai vezetőt alkalmaz. A szakmai vezetőnek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet vezető, magasabb vezető munkaköreiben szabályozott felsőfokú szakirányú
végzettséggel és összesen legalább 3 év releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, (továbbá a támogatást igénylő alkalmazásában kell állnia munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében).
Legfeljebb 50 millió Ft támogatási igény esetén a szakmai vezető munkaidejének el kell
érnie a heti minimum 10 órát. 50 millió Ft
feletti támogatási igény esetében a heti minimum 20 órát.
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 a 2007-2013-as programozási időszakban a TÁMOP-5.2.5 „Gyermekek és fiatalok integrációs
programja”
 hazai forrásból megvalósított/megvalósuló programok keretében megvalósuló fejlesztésekkel való összhangra és lehatárolásra;
-

a fentiekben megjelölt előd projektek, vagy más kapcsolódó projektek fenntartási időszakára meghatározott tevékenységek szakmai és pénzügyi lehatárolását jelen projekt keretében megvalósuló
tevékenységektől;

-

az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit;

-

a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját;

-

a fenntartási időszakra meghatározott kötelezettségek teljesítésének módját és annak pénzügyi kereteit.

