Felhívás települési vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai dokumentumok
elkészítéséhez szakmai/módszertani tanácsadás igénybevételére

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. (továbbiakban: ERIFA) az EFOP-1.2.3-VEKOP-2015-00001
azonosítószámú projekt keretében kitűzött feladata a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése,
nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése őket célzottan megszólító programok
megvalósításával, valamint az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – családok, helyi közösségek,
kortárs csoportok – fejlesztése közvetlen programok támogatásával, illetve a korosztály élethelyzetére
befolyással bíró ágazatok szereplői együttműködésének mélyítésével és a helyi ifjúsági munka,
valamint az önkéntes tevékenység komplex, módszertani fejlesztésével. A projekt végső célja a fiatalok
helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósítását, közösségeinek megerősítését célzó
támogatási rendszer kidolgozása, illetve a fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai környezet
működtetése, valamint a fiatalok hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni érzékenyítése.
Továbbá az ERIFA projektben vállalt feladata a települési szintű ifjúsági munka módszertani
támogatása, amelyek eszközei a szakmai tanácsadás, a települések ifjúsági szakembereinek szóló
képzések szervezése és adatbázisok készítése és működtetése.

1. Pályázat célja
A pályázati felhívás célja, hogy támogassa a települési, térségi szintű ifjúsági munkát, segítse az
önkormányzatokat (pályázókat) a településen zajló ifjúsági feladatok és szolgáltatások, programok
tervezésében, összehangolásában:
● a településen élő, tanuló fiatalok valós élethelyzetének, szükségleteinek, igényeinek és
kezdeményezéseinek felmérésétől kezdve;
● a velük és az ifjúsági szakemberekkel, civil szervezetekkel közösen kialakított helyi ifjúsági
stratégiák és cselekvési tervek elkészítésén/felülvizsgálatán keresztül;
● a fiatalokkal foglalkozó helyi társadalmi szereplők, érintettek közötti együttműködés
megteremtéséig.
Ennek érdekében az ERIFA ifjúságszakmai valamint kutatás-módszertani tanácsadási szolgáltatást
alakít ki, melyet pályázati úton kínál a települési önkormányzatok számára. A szolgáltatás révén olyan
települési vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai
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dokumentumok jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a helyben élő, tanuló fiatalok aktivizálásához,
elősegítik a szereplők közötti párbeszédet és a közös cselekvést.
2. Pályázók köre
Pályázatot benyújthat minden, Magyarországon működő települési önkormányzat (2011. évi CLXXXIX.
törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, GFO kód alapján 321 - Helyi önkormányzat).
3. A támogatás formája:
A támogatás a települési/térségi ifjúsági stratégiai dokumentumok (ifjúsági koncepció, cselekvési terv)
készítéséhez és/vagy felülvizsgálatához nyújtott ifjúságszakmai és/vagy kutatás-módszertani
tanácsadás térítésmentes igénybevétele.
Támogatott projektek száma: maximum 30 db, egy nyertes pályázó maximum 100 tanácsadási
munkaórát jogosult igénybe venni.
A nyertes önkormányzattal az ERIFA együttműködési megállapodást köt.
4. Pályázat feltételei
●
●

Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap és a kötelező mellékletek határidőre történő beküldése;
A pályázó vállalja, hogy támogató döntés esetén a település a fiatal korosztállyal kapcsolatos
stratégiai dokumentumának (ifjúsági koncepció/cselekvési terv) elkészítését és az
együttműködési megállapodás megkötését követő egy naptári éven belüli képviselőtestület
elé terjeszti.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha
●
●

A pályázó az ifjúsággal összefüggő feladatok ellátására munkatársat foglalkoztat és/vagy
rendelkezik ezek ellátására feladatellátási szerződéssel valamely helyi szereplővel;
A pályázó vállalja, hogy a szakmai program szakaszainak tervezésébe és kivitelezésébe a
települési/térségi fiatalokat nagy arányban bevonja;
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●
●
●

●
●

A pályázó vállalja, hogy az érintettek számára folyamatosan biztosítja a nyilvánosságot és a
konzultációs lehetőséget a pályázat megvalósítása során;
A pályázó a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett település;
Több település együttműködésben, térségi szintű pályázatot nyújt be; térségi szintű pályázat
esetén a térség egyik települése a pályázat gazdája. A pályázati adatlap 17. kérdésében kérjük,
indokolja meg, hogy a térségből miért az adott település nyújtja be a pályázatot, illetve hogy
hogyan tervezik a térségi együttműködés, módjait, kereteit.
A pályázó együttműködési megállapodással rendelkezik ifjúsági munkát végző intézménnyel
és/vagy civil szervezettel, szervezetekkel;
A pályázó rendelkezik a település gyermek- és ifjúsági önkormányzatának, amennyiben ilyen
nem működik a településen, a település iskoláiban működő diákönkormányzatok legalább
felének támogató nyilatkozatával.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázat benyújtható az erre rendszeresített elektronikus űrlapon, amely elérhető az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGfqixc9_r6N76LZ6wH7a7tfFlmNjWqez83L9FzPs8VM3
Exg/viewform?usp=sf_link
A pályázat egyéb dokumentumai (nyilatkozatok, tájékoztatók az alábbi linken érhetők el):
http://unp.hu/palyazatok/felhivas-telepulesi-vagy-tersegi-szintu-ifjusagi-strategiai-dokumentumokelkeszitesehez#
Az online űrlap véglegesítésének és beküldésének határideje: 2021. január 20.
A 6. pontban felsorolt kinyomtatott és a hivatalos képviselő által aláírt dokumentumok postára
adásának határideje: 2021. január 20.
Postacím: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 35.
A pályázat elbírálásának határideje 2021. február 15. A pályázók kiértesítése 2021. február 20-ig
megtörténik. Az ERIFA és a pályázó település közötti együttműködési megállapodás megkötésének
határideje: 2021. március 10.
6. A pályázathoz benyújtandó kötelező és egyéb mellékletek:
●
●

A pályázói nyilatkozat (1. sz. melléklet);
Támogató nyilatkozat (2. sz. melléklet)
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7. A pályázati támogatás formája és felhasználásnak módja
A támogatást a pályázatot elnyert kedvezményezett szakmai szolgáltatás keretében kapja maximum
100 tanácsadási munkaóra keretében. A szakmai szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza (több is
választható, de összesen 100 munkaóra lehet a tanácsadás):
● Települési/térségi szintű helyzetelemzés (továbbiakban: helyzetelemzés) elkészítéséhez
ifjúságkutató szakemberek biztosítása.
● Ifjúsági stratégia/koncepció és cselekvési terv alapját képező helyzetelemzéshez az
ifjúságkutatás adatelemzésén túl rendelkezésre álló statisztikai adatok, terv-dokumentumok
másodelemzéséhez szakember biztosítása.
● Módszertani konzultáció biztosítása.
● A stratégiai dokumentumok tervezési folyamatához, és a megvalósuló műhelyek
lebonyolításához szakember biztosítása, a tervezési folyamat mentorálása ifjúságszakmai
mentorok által. A műhelyek megszervezése és a résztvevők (az ifjúsági koncepció
szempontjából meghatározó szereplők) biztosítása a kedvezményezett feladata.
A pályázat keretében kutatás-módszertani támogatásnak és ifjúságkutatási szolgáltatásnak tekintjük a
pályázó ifjúságkutatási igényeihez illeszkedve a legmegfelelőbb kutatási módszerek kiválasztását; a
település/térség ifjúsági korosztályának feltérképezését célzó kutatás megtervezését; a kutatás
minden szakembert igénylő elemének lebonyolítását; az eredmények kiértékelését, gyorsjelentés
összeállítását. Lehetséges kutatási módszerek: kérdőíves adatfelvétel, csoportos interjú, strukturált
mélyinterjú. A kérdőíves adatfelvétel esetében a kutatás-módszertani támogatás a kérdőív
összeállítására, tesztelésére vonatkozik; a személyes és/vagy online lekérdezés szervezéséhez,
megvalósításához az ERIFA elsődlegesen tanácsadási szolgáltatást nyújt.
8. A pályázat benyújtásában segítséget nyújtó hasznos források
●
●
●
●

Otthonosan itthon. Wootsch P. Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 2010.;
Fehér könyv (Új lendület Európa ifjúsága számára), 2000.,
Helyben hogyan? - A települési ifjúsági munka gyakorlati kiindulópontjai. Déri András, Gulyás
Barnabás, GYIÖT, 2017.,
A helyi, települési ifjúsági munka lehetőségei és tervezése. Beke Márton, HROD, 2007.
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9. Pályázat háttere, szükségessége
A felhívás hátterét biztosító jogszabályok, szakmai dokumentumok:
● A 2011. évi CLXXXIX. törvény „Magyarország helyi önkormányzatairól”;
● UNICEF - Gyermekbarát település pályázat - https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/ujrameghirdetjuk-gyerekbarat-telepules-palyazatunkat;
● Helyi ifjúsági munka chartája: http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/20200615egl-charter_HU.pdf
● A TANÁCS ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI
ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT (2020/C 212 I/01) ÁLLÁSFOGLALÁSA - az uniós ifjúsági párbeszéd
hetedik ciklusában elért eredményekről - Az Európai Unió 2019-2027-re szóló ifjúsági
stratégiája
10. Mellékletek:
1. sz. melléklet: Pályázói nyilatkozat az elkészített stratégiai dokumentum képviselőtestület elé
történő terjesztéséről
2. sz. melléklet: Támogató nyilatkozat ifjúsági szervezettel történő együttműködéshez
3. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás (minta)
4. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
A pályázattal kapcsolatos további információ, tanácsadás kérhető a modszertan@erifa.hu címen.
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