Módosul a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című felhívás

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás az alábbiak
szerint:

1.1 A felhívás indokoltsága és célja
Eredeti szövegrész
Életkor szerint vizsgálva valamennyi szegénységi
dimenzió tekintetében a legveszélyeztetettebb
csoportba a 18 év alatti gyermekek tartoznak.
Magyarországon 10 rászoruló ember közül 4
gyermekkorú vagy fiatal. A gyerekek 14,4%-a
nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban
él. Az átlagosnál jóval magasabb szegénységi
kockázat jellemzi a három- és többgyermekes
(32,4%), valamint az egyszülős háztartásokat
(29,5%). Ennek egyik oka, hogy a szegényebb
háztartásokban több a gyermek, a másik, hogy a
kisgyermekes háztartások többségében az anya
nem dolgozik, így ezek a családok kevesebb
jövedelemmel rendelkeznek (KSH, 2014. nov.).

Módosított szövegrész
Életkor szerint vizsgálva valamennyi szegénységi
dimenzió tekintetében a legveszélyeztetettebb
csoportba a 18 év alatti gyermekek tartoznak.
Magyarországon 10 rászoruló ember közül 4
gyermekkorú vagy fiatal. A gyerekek 14,4%-a
nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban él.
Az átlagosnál jóval magasabb szegénységi
kockázat jellemzi a három- és többgyermekes
(32,4%), valamint az egyszülős háztartásokat
(29,5%).

4.1 Támogatást igénylők köre – I. Támogatás igénylők köre
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Jelen Felhívásra támogatási igényt nyújthat be Jelen Felhívásra támogatási igényt nyújthat be
olyan (GFO kód szerint)
olyan (GFO kód szerint)













321 - helyi önkormányzat,
327 - helyi önkormányzatok társulása,
371 – helyi nemzetiségi
önkormányzat,
525 –vallási tevékenységet végző
szervezet,
529 – egyéb egyesület,
551 – bevett egyház,
552 – elsődlegesen közfeladatot
ellátó belső egyházi jogi személy,
555 – elsődlegesen vallási
tevékenységet végző belső egyházi
jogi személy,
559 –egyházi szervezet technikai kód,
569 – egyéb alapítvány,
572 – nonprofit korlátolt felelősségű
társaság,
















321 - helyi önkormányzat,
327 - helyi önkormányzatok társulása,
371 – helyi nemzetiségi önkormányzat,
525 –vallási egyesület,
529 – egyéb egyesület,
551 – bevett egyház,
552 – bevett egyház elsődlegesen
közfeladatot ellátó belső egyházi jogi
személye,
555 – bevett egyház elsődlegesen
vallási tevékenységet végző belső
egyházi jogi személye,
559 – egyéb egyházi szervezet
569 – egyéb alapítvány,
572 – nonprofit korlátolt felelősségű
társaság,
573 – nonprofit részvénytársaság,



573 – nonprofit részvénytársaság,

4.1 Támogatást igénylők köre – II. Konzorciumra vonatkozó előírások
Eredeti szövegrész
Jelen Felhívás keretében kizárólag az integrált
térségi gyerekprogramot megvalósító támogatást
igénylők, járási szintű projektek esetében
lehetséges
a
konzorciumban
történő
megvalósítás. Konzorciumi partner lehet:













321 - helyi önkormányzat,
327 - helyi önkormányzatok társulása,
371 – helyi nemzetiségi
önkormányzat,
529 – egyéb egyesület,
551 – bevett egyház,
552 – elsődlegesen közfeladatot
ellátó belső egyházi jogi személy,
555 – elsődlegesen vallási
tevékenységet végző belső egyházi
jogi személy,
559 – egyházi szervezet technikai
kód,
569 – egyéb alapítvány,
572 – nonprofit korlátolt felelősségű
társaság,
573 – nonprofit részvénytársaság,

Módosított szövegrész
Jelen Felhívás keretében kizárólag az integrált
térségi gyerekprogramot megvalósító támogatást
igénylők, járási szintű projektek esetében
lehetséges a konzorciumban történő megvalósítás.
Konzorciumi partner lehet:














321 - helyi önkormányzat,
327 - helyi önkormányzatok társulása,
371 – helyi nemzetiségi önkormányzat,
529 – egyéb egyesület,
551 – bevett egyház,
552 – bevett egyház elsődlegesen
közfeladatot ellátó belső egyházi jogi
személye,
555 – bevett egyház elsődlegesen
vallási tevékenységet végző belső
egyházi jogi személye,
559 – egyéb egyházi szervezet,
569 – egyéb alapítvány,
572 – nonprofit korlátolt felelősségű
társaság,
573 – nonprofit részvénytársaság,

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek
benyújtására 2017. január 15-től 2019. január 15ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszok
ideje alatt benyújtásra került projektek kerülnek
1
együttesen elbírálásra :











Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek
benyújtására 2017. január 15-től 2019. december
02-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszok
ideje alatt benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra1:












2017. január 15-től 2017. február 15-ig
2017. február 21–től 2017. március 21-ig
2017. május 5-tól 2017. június 5-ig
2017. június 12-től 2017. július 12-ig
2017. július 21-től 2017. augusztus 21-ig
2017. augusztus 28-től 2017. október 13-ig
2017. október 20-től 2017. november 30-ig
2017. december 7-től 2018. február 28-ig
2018. március 7-től 2018. július 31-ig
2018. augusztus 7-től 2019. január 15-ig.
2019. augusztus 15-től 2019. december 02ig.

2017. január 15-től 2017. február 15-ig
2017. február 21–től 2017. március 21-ig
2017. május 5-tól 2017. június 5-ig
2017. június 12-től 2017. július 12-ig
2017. július 21-től 2017. augusztus 21-ig
2017. augusztus 28-től 2017. október 13ig
2017. október 20-től 2017. november 30ig
2017. december 7-től 2018. február 28-ig
2018. március 7-től 2018. július 31-ig
2018. augusztus 7-től 2019. január 15- A kitöltő program a későbbiekben fog módosulni.
ig.
1

a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 61. § (4)

bekezdése szerint

1

a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdése szerint

