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VERSENYSZABÁLYZAT
Horizontális elvek gyakorlati megvalósítása – Jó gyakorlatok versenye

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Collective-Intelligence Kft. meghirdeti
a Horizontális elvek gyakorlati megvalósítása – Jó gyakorlatok Versenyét (továbbiakban:
Verseny).
A táj, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az
esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos –
összefoglalóan horizontálisnak nevezett – követelmények érvényesítése az Európai Unió
fejlesztéspolitikájának kötelező eleme.
A Verseny célja, hogy olyan, az európai uniós támogatásban részesült projekteket
azonosítson, amelyekben a nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtése / a hátrányos
helyzetű csoportok esélyegyenlősége / a klímaváltozás elleni küzdelem és/vagy a
fenntartható fejlődés megvalósulása nem a projekt főtevékenységeként történt, hanem azt
kiegészítve, ahhoz kapcsolódva valósít(ott) meg mintaértékű elemeket. Az összegyűjtött jó
gyakorlatok később más projektek számára is példaként rendelkezésre állnak majd. A
versenyben jó megoldásnak tartott projektek külön kiadvány formában is bemutatásra
kerülnek.
A Verseny lebonyolítására vonatkozóan jelen Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók.

2. SZERVEZŐK
A Verseny tervezését, szervezését, lebonyolítását és népszerűsítését az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) és a Collective-Intelligence Kft. (továbbiakban: Szervezők)
végzik.
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3. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A Versenyre minden olyan, az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alapokból
2014-2020 programozási időszakban támogatásban részesült projekt kedvezményezettje
(továbbiakban: kedvezményezett) jelentkezhet, akik az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs Rendszeren (EPTK) keresztül a versenyfelhívást megkapták.

4. JELENTKEZÉS FOLYAMATA
A verseny a horizontális elvek megvalósítása kapcsán az alábbi négy kategóriában kerül
meghirdetésre:
1. A nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtése – Azon intézkedések, amelyek
segítenek fölszámolni a nőket vagy a férfiakat érintő egyenlőtlenséget a társadalmi
élet valamennyi területén, beleértve a foglalkoztatást, a képzést, a gazdasági életet, a
közéletet, a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
2. Hátrányos

helyzetű

csoportok

esélyegyenlősége

–

Az

esélyegyenlőség

elősegítésének célja jellemzően a hátrányos megkülönböztetésből - mely alapulhat
nemen,

faji

vagy

etnikai

származáson,

valláson

vagy

meggyőződésen,

fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon - fakadó hátrányok
társadalmi

szintű

csökkentése,

az

érintett

emberek

társadalmi-gazdasági

aktivitásának, részvételének növelése, a társadalmi szintű esélyteremtés.
3. Klímaváltozás elleni küzdelem – Az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz történő
alkalmazkodást tűzi ki célul.
4. Fenntartható fejlődés, környezetvédelem – A környezet védelmére vonatkozóan a
1303/2013/EU rendelet előírja környezet minőségének megóvását, védelmét,
állapotának javítását, a szennyező fizet elv alkalmazását, az erőforrások hatékony
felhasználását, a biológiai sokféleség védelmét, valamint a katasztrófákkal szembeni
ellenálló képesség biztosítását és a kockázat megelőzését és kezelését.1
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Az egyes horizontális elvek leírását bővebben lásd: Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság: A horizontális követelmények
érvényesítésének részletes szabályai (rövid neve: Horizontális Szabályok) https://www.palyazat.gov.hu/horizontlis-elvek-s-politikk-rszletesszablyai#
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A Versenyre jelentkezés a pályázati anyag határidőre történő beküldésével történik. A
nevezés és a pályázat benyújtása elektronikus úton az alábbi linken keresztül lehetséges.
https://cstamas.typeform.com/to/IHC1mT
Az elektronikus felületen az operatív program / felhívás kiválasztását követően az alábbi
adatokat, információkat kell megadni:


Elérhetőséggel kapcsolatos adatok



Projektcím



A jó gyakorlat bemutatása (Minimum fél oldal – maximum 2 oldal terjedelemben,
mely tartalmazza magának a projektnek a rövid bemutatását is). A leírás az
elektronikus felületen is megírható, de külön dokumentumból is bemásolható a
felületre.



A projekt tervezett befejezésének időpontja

Egy projekt egy kategóriára csak egy nevezést adhat le, de több kategóriában is indulhat,
amennyiben a projektkódja szerepel adott kategóriában (vagyis a projekt adott horizontális
célt nem főtevékenységéhez kapcsolódóan valósította meg).
Az alábbiakban két példával mutatjuk, hogy egy-egy adott projekt vonatkozásában mit
értünk az alatt, hogy főtevékenységhez kapcsolódva valósítja meg a projektet, így abban az
adott kategóriában a projekt nem versenyezhet:
Főcélnak minősül a fenntartható fejlődés és klímaváltozás elleni küzdelem szempontjából
például a KEHOP-1.4.0-15 felhívás keretében létrejött árvízvédelmi megoldások, ezért ebben
a két kategóriában az ezen felhívás keretében támogatást nyert projektek nem indulhatnak,
indulhatnak viszont az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség kategóriájában, ha
megvalósítottak ehhez kapcsolódóan jó gyakorlatot.
Vagy ugyanígy főcélnak minősül az esélyegyenlőség területén az EFOP-1.1.3-17- Nő az esély
– foglalkoztatás elnevezésű felhívás keretében támogatott projektek által megvalósított
esélyegyenlőségi cél, így ebben a kategóriában nem indulhatnak, de indulhatnak a nemek
közötti egyenlőség, a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás elleni kategória
valamelyikében, vagy akár mindegyikében, ha ezekhez a horizontális elvekhez kapcsolódóan
megvalósítottak valamilyen működő gyakorlatot.
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5. VERSENY MENETE
A Verseny egy fordulóból áll. A pályamunka benyújtásának határideje: 2020.02.29. Az
értékelés során a szakmai zsűri a beküldött pályázatokat pontozással értékeli az alábbi –
mindegyik kategóriában azonos – szempontok szerint.
Értékelési szempont

Elérhető pont

A pályázati anyagban leírt elért eredmény megvalósulásának
előrehaladottsága (tervezett / megvalósítás alatt / megvalósított /
fenntartott / továbbfejlesztett).
A leírt gyakorlat példaértékűsége, más projektek számára történő
mintaadás.

1-5 pont.
1-5 pont.

A leírt gyakorlatban mutatkozó téma iránti elkötelezettség.

1-5 pont.

A leírt gyakorlat újszerűsége.

1-5 pont.

Összesen:

20 pont.

Minden kategóriában egy nyertest hirdetünk. A kategóriánkénti nyertes a legtöbb
pontszámmal rendelkező projekt lesz. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy – adott
esetben – különdíjakat is odaítéljen.
A Verseny zsűrijének összetétele:
1.

A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége
Szabó Henriett - okleveles rehabilitációs környezettervező szakmérnök
Rumi Edit – Collectivo Szakértői Közösség
Prókai Orsolya – Revita Alapítvány

2.

A nők és férfiak közötti egyenlőség
Keveházi Katalin – Jól Lét Alapítvány
Gieszné Kiss Lilla – Collectivo Szakértői Közösség
Juhász Borbála – Női Érdek

3.

A klímaváltozás elleni küzdelem
Torma Ferenc – Aqua Engine Kft.
Cserneczky Tamás – Collectivo Szakértői Közösség
Dedák Dalma – WWF Magyarország Alapítvány
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Fenntartható fejlődés, környezetvédelem
Nagy Gabriella - CEEweb for Biodiversity

Hegedűs Gábor - ITM
Dedák Dalma – WWF Magyarország Alapítvány
A nyertesek, valamint a további, népszerűsítésre, disszeminációra alkalmas pályaművek
kiértesítése emailben történik várhatóan 2020.03.17-ig.

6. DÍJAK
A zsűri által kiválasztott, kategóriánkénti első helyezettek (valamint a különdíjjal
jutalmazottak) a lent felsorolt díjak közül választhatnak egyet.
Díj megnevezése

Kapcsolódó információk

Szociopoly – interaktív színházi társasjáték http://www.szociopoly.hu/szinhaz.html
Budapest, Jurányi-ház (max. 30 fő)

A csomag kizárólag a belépőjegyeket
tartalmazza, az utazási és egyéb költséget
nem

Ökojáték – környezettudatos élményprogram

http://okojatek.hu/

bárhol Magyarország területén (max. 50 fő)
Csodák Palotája – Szabadulószóba program – https://www.csopa.hu/attrakciok/szabad
A megújuló város

ulo-szobak

Budapest (max. 24 fő)

A csomag kizárólag a belépőjegyeket
tartalmazza, az utazási és egyéb költséget
nem.

Láthatatlan kiállítás belépőjegy

https://www.lathatatlan.hu/

Budapest, Millenáris Park (max. 35 fő)

A csomag kizárólag a belépőjegyeket
tartalmazza, az utazási és egyéb költséget
nem.

Élelmiszer-ajándékcsomag

100.000 Ft értékben

(kézzel válogatott hazai zöldségekből és
gyümölcsökből

készülő

zöldségkrémek,
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Díj megnevezése
tésztaszószok

Kapcsolódó információk

és

chutney-k,

helyszínre

szállítással)
Környezetbarát

tisztító-,

mosó

és 100.000 Ft értékben

mosogatószerekből, natúr szappanokból álló
ajándékcsomag
(helyszínre szállítással)
WWF – Pandabolt
(Plüss

játékállatokat

100.000 Ft értékben
tartalmazó

csomag,

helyszínre szállítással)
A szervezők a díjak módosításának jogát fenntartják.
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7. FELELŐS SZERVEZŐ
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
Székhelye:1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telephelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Képviseli: Dányi Gábor, Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért felelős helyettes
államtitkár
Collective-Intelligence Kft.
Székhelye: 7624 Pécs, Rókusalja u. 14.
Képviseli: Cserneczky Tamás, ügyvezető igazgató

8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Szervezők a Verseny kapcsán rögzített személyes adatokat (név, email cím, telefonszám)
kizárólag annak érdekében használják, hogy a verseny győzteseit, valamint a további,
disszeminációra alkalmas pályaművek benyújtóit értesíteni tudják. Az adatok a verseny
lezárása után megsemmisítésre kerülnek.
A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a beadott pályázati anyagát és az abban szereplő
információkat kutatási céllal az értékelők / kutatók áttanulmányozzák (A horizontális elvek és
politikák érvényesülésének értékelése című projekt kapcsán) és a projektről összefoglalót
írjanak, illetve jó gyakorlatként nevesítsék.
A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a zsűri és a szervezők disszeminációra
érdemesnek tartják a leírt jó gyakorlatot, akkor azt kiadványban is megjelentessék. Erről a
kiválasztottak írásbeli tájékoztatást is kapnak.

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják. További információkat
Rumi Edit tanácsadótól, a rumi.edit@collectivo.hu emailcímen lehet kérni.
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10. KÜLFÖLDI PÉLDÁK INSPIRÁCIÓUL
Projekt fő tevékenysége

Horizontális elem

Horizontális elv

Nagyváros alacsonypadlós Mivel a nagyvárosnak vegyesen hátrányos helyzetű
villamosokat szerzett be.
vannak még alacsonypadlós és csoportok
lépcsős
villamosai,
a esélyegyenlősége
közlekedésszervezés
során
az
alacsonypadlós járműveket olyan
időszakban
járatják,
amikor
jellemzően nyugdíjasok és kisgyermekes anyukák használják. Az
iskolakezdés előtti időszakban, amikor
jellemzően diákok alkotják az utazóközönséget, akkor a hagyományos
buszok / villamosok közlekednek.
Nagyváros parkjainak
átalakítása

A parkok kialakításnál mind a férfiak nemek közötti
mind a nők szokásait, sajátosságait egyenlőség
figyelembe
vevő
fejlesztések
történtek. Az elsősorban fiúknak
készült zárt pályarendszerek mellé
közösségi tereket létesítettek, ahol le
lehet ülni, beszélgetni, nézelődni.
Szélesebb,
jobban
megvilágított
utakat alakítottak ki a parkban, hogy
ne féljenek a nők is használni.

Egy európai ország
kerékpárút hálózatának
fejlesztése

Egy kerékpáros „főút” készül, amely klímaváltozás elleni
10 várost és négy egyetemet fog küzdelem
összekötni egymással. A kerékpáros
főút teljes mértékben autómentes
lesz, és főként átalakított, már nem
használt vasúti pályákat fognak ilyen
módon használni.

Egy európai város
kikötőjében az ökológiai
egyensúly helyreállítása

A madarak, halak, rovarok életterének fenntarthatóság,
helyreállítása,
melynek
során környezetvédelem
újrahasznosított hulladékkal dolgoztak
az életterek kialakításához és egyúttal
olyan, emberek számára alkalmas
helyeket alakítottak ki, amely
pihenésre, a víz és az ott élő állatok
megfigyelésére alkalmas.
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