PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Városrészi civil szervezetek és informális közösségek
fejlesztő folyamatban való részvételére

A Nevelők Háza Egyesület – Norvég Civil Alap Támogatási Program PecsWork –
közösségszövetek a városban projekt keretében - pályázatot hirdet pécsi formalizált civil
szervezetek és informális közösségek számára szervezeti fejlesztő programban való részvételre,
fejlesztő szolgáltatások igénybevételére
I. A pályázat célja
Jelen pályázat Pécs város területén működő formalizált civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)
és informális közösségek közösségi erőforrásainak tudatosítását, a civil aktivitásának erősítését, a
helyi érdekek artikulálásának, közösségi célok megfogalmazásának, képviseletének, közösségi akciók,
a projektek tervezésének megvalósításának segítését célozza. A pályázat célja olyan, a szervezetek
szükségleteihez igazodó, fejlesztő szolgáltatások biztosítása, mely szolgáltatások igénybevétele
elősegíti a szervezetek hosszú távú fenntarthatóságát.
A program 4 városrészben kerül megvalósításra melyekben már a projekt beadáskor kiválasztásra
került egy-egy civil szervezet un. Civil Kapu.
Pécs - Kelet
Somogy – Vasas - Hird
Pécs - Nyugat
Kertváros
Zsolnay Negyed környéke

Pécsbányai Kulturális Egyesület
Vasasért Egyesület
Pécsi Életmód Egyesület
Mosolymanó Egyesület
Balokány Ligetért Egyesület

A projekt kiemelt célja, hogy városrészenként a Civil Kapuk, valamint jelen pályázat keretében
bevonásra kerülő szervezetek/ informális körök között együttműködés, hálózatépítés valósuljon meg.
II. A támogatás
A programba beválogatásra kerülő támogatott szervezetek várható száma: városrészenként 4
szervezet/informális közösség
A szervezetenként igénybe vehető fejlesztő szolgáltatások tartalma a szervezeti adottságok és
szükségletek alapján összeállításra kerülő, szervezetenként különböző szolgáltatási csomagban lesz
elérhető.
A szolgáltatási csomag tartalma szervezetenként:


17 nap fejlesztő szolgáltatás,



A Civil Kapuk és a jelen pályázat keretében kiválasztásra kerülő un. Kiskapuk (10-15
fő/kerekasztal) aktív részvételével, a Civil Kapuk által kezdeményezett 5 kerekasztal. A
Kerekasztalokhoz a facilitátort, szakmai segítséget a Projektgazda biztosítja.



A városrészi kerekasztalok által kezdeményezett és a fejlesztők segítségével kidolgozott
akcióprogramok. Az akcióprogramok lebonyolításához a Projektgazda 280,000
Ft/akcióprogram szolgáltatási díjat biztosít.

A fejlesztés a kiválasztott szervezetek számára ingyenes!
Jelen kiírás elválaszthatatlan részét képezi a PÁLYÁZATI ADATLAP.
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III. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be Pécs város területén működő bejegyzett civil szervezetek, működő
informális közösségek.

A kiválasztás szempontjai
- A kiválasztott szervezet/informális közösség fejlesztésre alkalmas, illetve alkalmassá tehető
szervezet legyen;
- A pályázó jelentkezésében látható legyen a közösségi aktivitás, valamint a szervezeten/közösségen
belüli strukturáltság, munkamegosztás;

V. Formai követelmények
1. A hiánytalanul kitöltött ADATLAP (Kérjük, hogy az adatlapot számítógépen vagy
nyomtatott nagy betűkkel töltse ki).
2. Két ajánlás. Az ajánló lehet a pályázó lakókörnyezetében kiválasztásra került Civil Kapu,
vagy más szervezet, informális közösség, magánszemélyek.
VI.: A pályázatok benyújtásának módja, határideje
A pályázati 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük benyújtani.
A pályázatok beadási határideje:
2014. január 15.
A pályázati csomagokat postai úton, zárt borítékban ajánlott küldeményként, vagy személyesen kell
benyújtani az alábbi címre:
Civil Közösségek Háza
7624 Pécs Szent István tér 17
Fontos! Az elbíráláskor a postára adás, vagy személyes benyújtás esetén az átadás-átvételi
nyilatkozat dátumát vesszük figyelembe. A határidő után beadott, vagy érkezett pályázatok
automatikusan elutasításra kerülnek.
VII. A pályázatok elbírálása, az eredmények közzététele
A pályázatok beérkezését követően a szolgáltatási támogatások odaítéléséről a pályáztató szervezet
vezetősége dönt. A döntés eredményéről, és az igénybevétel feltételeiről a pályázó írásban kap
értesítést. A pályázati döntés a beadási határidőtől számított 2 héten belül várható. A pályáztató
szervezet nem kötelesek a döntését megindokolni. Pozitív döntés esetén a pályázó levélben megkapja
a támogatási szerződés 3 példányát, amely a szerződő felek aláírásával válik érvényessé.
A pályázattal kapcsolatos további információkat:
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást az info@ckh.hu email címen, vagy a 72-215-543
telefonszámon kaphatnak.

2

