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Fiatalokat érintő, közösségfejlesztést szolgáló projektek

EFOP-1.2.3-VEKOP/15 – Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve (5 Mrd Ft)

EFOP-1.2.2-15 – Ifjúsági programok támogatása (1 Mrd Ft)

EFOP-1.2.11-16 – Esély Otthon (10 Mrd Ft)

EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével (14 Mrd Ft)

EFOP-1.3.6-17 – Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása (2,1 Mrd Ft)

EFOP-1.3.8-17 – Önkéntesség személyre szabva (5,03 Mrd Ft)

EFOP-1.3.7-17 – A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek
közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével (8 Mrd Ft)

TOP-7.1.1-16 – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-
szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (45,6 Mrd Ft)

TOP-5.3.1-16 – A helyi identitás és kohézió erősítése (12,979 Mrd Ft), valamint TOP-6.9.2-16 
– A helyi identitás és kohézió erősítése (6,794 Mrd Ft)

VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (3,64 Mrd Ft)
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EFOP-1.2.3-VEKOP/15 – Komplex ifjúsági fejlesztések –
új nemzedék újratöltve

• Kiemelt felhívás

• Kedvezményezett: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

• Megítélt támogatási összeg: 4 423 001 267 Ft

• Támogatási szerződést 2016. április 6-án kötötték meg (saját felelősségre megkezdve

2015. novemberben)

• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 64 hónap

• A projekt fő tevékenységei:
➢ Közösségi Tér működtetése és szolgáltatásainak biztosítása, fejlesztése

➢ Külhoni és magyar fiatalokat érintő kutatások és elemzések lefolytatása

➢ Hazai és nemzetközi együttműködések támogatása ifjúságpolitikai területen

➢ Szakmai támogatói és tanácsadói hálózat kialakítása, működtetése

➢ Megvalósuló ifjúsági és önkéntes programok kísérése (EFOP-1.2.2, EFOP-1.3.5, EFOP-1.2.11,

EFOP-1.3.6, EFOP-1.3.8)

➢ Országos Ifjúsági Önkéntes Szakmai Központ létrehozása és működtetésének biztosítása,

Ifjúsági szakmát és önkéntesség területét érintő képzések és továbbképzések

➢ Kampányok és rendezvények

➢ Életpálya-tervezést, valamint munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató programok
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EFOP-1.2.2-15 – Ifjúsági programok támogatása

• Kedvezményezettek: egyházi és civil szervezetek

• 41 db nyertes (A támogatási szerződések megkötése folyamatban)

• Az elnyerhető támogatási összeg: 18 – 25 millió Ft

• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: 36 – 48 hónap

• A konstrukció keretében támogatott tevékenységek:
➢ Célcsoport toborzása

➢ Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése

➢ Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése

➢ Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése

➢ Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése

➢ A célcsoport számára tréningek, képzések

➢ Tanácsadás, kompetenciafejlesztés

➢ Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása

➢ Eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek

➢ Eseményekhez kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése

➢ Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése
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EFOP-1.2.11-16 – Esély Otthon

• Kedvezményezettek: 3-20 ezer fős lakosságszámú helyi önkormányzatok,
ahol csökken a fiatalok száma (konzorciumi partnerként civil szervezetek,
egyházi jogi személyek, nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzatok
és önkormányzati társulások vonhatóak be)

• Várható nyertesek száma: 50 – 200 db
(Beadás várhatóan 2017. áprilistól)

• Az elnyerhető támogatási összeg: 50 – 200 millió Ft
• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: 36 – 42 hónap
• A konstrukció keretében támogatott tevékenységek:
➢ Ingatlanok felújítása, átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben

résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.
➢ Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési

ismeretek bővítése.
➢ Helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági

együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.
➢ A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző

rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára.
➢ Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós

pályázati programokban való részvételre.
➢ A fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok folytatása, vagy más

településeken alkalmazott jó gyakorlatok adaptálása.



EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a 
közösségek fejlesztésével

• Kedvezményezettek: egyházi és civil szervezetek

• 569 db nyertes (A támogatási szerződések megkötése folyamatban)

• Az elnyerhető támogatási összeg: 18 – 25 millió Ft

• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: 36 – 48 hónap

• A konstrukció keretében támogatott tevékenységek:

➢„A” tevékenységcsoport: célcsoport toborzása, bevonása (legalább 5000 fő

bevonása); önképzés; generációk közötti együttműködést támogató események

szervezése; önkéntes tevékenységek keretében biztosított szolgáltatások

nyújtásának megszervezése, közvetítése. ÉS

➢„B” tevékenységcsoport: önkéntes koordinátor(ok) alkalmazása, aki(k) a

projekt teljes szakmai vezetését és a tevékenységek megvalósítását és

koordinációját ellátja(k). VAGY

➢„C” tevékenységcsoport: legalább 50 db rendezvény, esemény, program

megvalósítása, melyek a helyi hagyományok ápolását, a társadalmi

felelősségvállalás és az önkéntesség erősítését, fiatalok felelős életre nevelését

és a közösségi aktivitás erősítését célozzák meg.
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EFOP-1.3.6-17 – Ifjúsági kisközösségi együttműködések 
támogatása

• Kedvezményezettek: regionális hálózatokkal rendelkező szövetségek

és egyesületek

(konzorciumi partnerként civil szervezet, központi költségvetési szerv és belső

egyházi jogi személy vonható be)

• Várható nyertesek száma: 2 – 3 db

(Beadási határidő első körben: 2017.03.06. – 2017.03.31.)

• Az elnyerhető támogatási összeg: 500 – 1 200 millió Ft

• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 48 hónap

• A konstrukció keretében támogatott tevékenységek:

➢Módszertani fejlesztések, tananyagfejlesztés

➢Oktatás, kompetenciafejlesztés a fiatalokkal foglalkozó közösségi vezetők,

szakemberek, társadalmi szereplők számára, valamint 8-25 év közötti fiatalok részére

➢Programok, rendezvények szervezése (rendezvények, táborok, ifjúsági

közösségnevelést elősegítő programok, műhelyek, közösségek együttműködését,

hálózatosodását elősegítő programok)
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EFOP-1.3.8-17 – Önkéntesség személyre szabva

• Kedvezményezettek: állami költségvetési szervek, civil szervezetek és

egyházi jogi személyek, amennyiben állami közfeladatot látnak el

egészségügyi, honvédelmi, katasztrófavédelmi területen, gyermekjóléti

alapellátás vagy a szociális bentlakásos szolgáltatások területén

(konzorciumi forma is lehetséges)

• Várható nyertesek száma: 22 – 167 db

(Beadási határidő első körben: 2017.05.02. – 2017.06.02.)

• Az elnyerhető támogatási összeg: 30 – 225 millió Ft

• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: 24 – 36 hónap

• A konstrukció keretében támogatott tevékenységek:
➢Fiatalok toborzása, bevonása, a program népszerűsítése, önkéntesek kiközvetítése

➢Fiatalok felkészítése, képzése, számukra tanfolyam biztosítása (nyelvi és/vagy

gépjármű vezetői engedély megszerzéséhez szükséges tanfolyamok)

➢Fogadó szervezetek érintettjeinek felkészítése

➢A programba bevont fiatalok részére tanácsadás nyújtása
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EFOP-1.3.7-17 – A társadalmi kohézió erősítése az 
egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének 
bővítésével

• Kedvezményezettek: egyházi és civil szervezetek kizárólag konzorciumi

formában

• Várható nyertesek száma: 160-320 db
(Beadási határidő első körben: 2017.03.30. – 2017.04.18.)

• Az elnyerhető támogatási összeg: 25 – 50 millió Ft

• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 48 hónap

• A konstrukció keretében támogatott tevékenységek:

➢ Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés (közösségfejlesztés, közösségi tér

kialakítása)

➢Társadalmi együttélés javítása

➢Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása,

fejlesztése

➢Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások,

szenvedélybetegség megelőzése)

➢Szervezetfejlesztés (egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése,

szolgáltatásfejlesztés, vezetésfejlesztés)

9



TOP-5.3.1-16 – A helyi identitás és kohézió erősítése
TOP-6.9.2-16 – A helyi identitás és kohézió erősítése

• Kedvezményezettek (TOP-5.3.1): 

helyi önkormányzatok, önkormányzati 

többségi tulajdonú vállalkozások, egyházi és 

civil szervezetek (kötelező a konzorciumi 

forma)

• Az elnyerhető támogatási összeg és a nyertesek száma területi egységenként
változó

• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 54 hónap
• A közösségfejlesztési folyamatot az EFOP-1.3.1 – Cselekvő közösségek – aktív

közösségi szerepvállalás kiemelt projekt módszertanát követve, valamint az abban
biztosított közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kell megvalósítani.

• A konstrukciók keretében támogatott tevékenységek:
➢Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
➢A projekt által érintett település, településrész közösségi tevékenységének történeti

feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
➢Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
➢A település társadalom – és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó

dokumentumok áttekintése és amennyiben releváns, megújítása, új dokumentum
létrehozása

➢A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
➢A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása

• Kedvezményezettek (TOP-6.9.2):

megyei jogú városok önkormányzatai, 

önkormányzati többségi tulajdonú 

vállalkozások, egyházi, civil és nonprofit 

szervezetek (kötelező a konzorciumi forma)
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TOP-7.1.1-16 – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva

• Kedvezményezettek: 2016. június 4-ig a clld@ngm.gov.hu e-mail címen

sikeresen regisztrált HACS-ok

• Várható nyertesek száma: 35 db (A harmadik szakaszban a kérelmek

benyújtására 2017. március 1-jétől 2017. május 24-ig van lehetőség. A harmadik szakaszban a

rendelkezésre álló forrás 11.411 millió Ft.)

• Az elnyerhető támogatási összeg: 250– 1500 millió Ft

• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: A helyi közösségi fejlesztési stratégia

(HKFS) alapján meghirdetésre kerülő helyi felhívás keretében kiválasztott projekt

végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, legfeljebb 24 hónap lehet.

• A konstrukció keretében támogatott tevékenységek:

➢ helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése, majd ehhez kapcsolódóan:

➢ kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA)

➢ helyi közösségszervezési tevékenységek (ESZA)
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VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

• A felhívás három célterületre fókuszál, ezek egyike a többfunkciós közösségi
tér, szolgáltató központok létrehozása és fejlesztése.

• Kedvezményezettek: vidéki térségben működő önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi
személy, illetve vidéki térségben ingatlantulajdonnal/székhellyel/telephellyel
rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy (kivéve: akik korábban
IKSZT fejlesztésből részesültek)

• Várható nyertesek száma: 90 db
(Beadási határidő: 2016.05.02-től volt lehetséges, 2016. május 23-án a keret kimerülése
miatt felfüggesztették.)

• Az elnyerhető támogatási összeg: 30 millió Ft
• Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

• A konstrukció keretében támogatott tevékenységek:
➢Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:

➢ a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;
➢ a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3

millió forint bekerülési értékig.
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Köszönöm a figyelmet!
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