
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, útmutató 

2018. 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a MEOSZ 

tagegyesületeiben működő meglévő ifjúsági csoportjainak, klubjainak további 

erősítésére, új ifjú tagok bevonására, az érdekvédelmi munka megismertetésére és a 

szabadidő együttes eltöltésére alkalmas színvonalas programok, rendezvények 

szervezésére, valamint az ezeken történő részvétel támogatására pályázatot ír ki.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 14. 

A megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.  

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. május 31.  

 

I. Pályázati cél  

 

Jelen pályázat célja, az olyan integrációt elősegítő, közösségépítő ifjúsági szervezetek 

rendezvényei, amelyek a  társadalmi érzékenyítést, illetve ismeretek szerzését 

szolgálják. További cél, a tagok aktivitásának növelése helyi környezetük 

akadálymentességi felmérésének elvégzésével, esélynap, táboroztatás, vagy olyan 

szakmai program rendezésével, mely a mozgássérült fiatalok és családjaik részére 

szól. Teret adva a mozgássérült fiatalok közösségi életének fejlesztésére, valamint 

arra, hogy bekapcsolódjanak a MEOSZ Ifjúsági Tagozat országos hálózatába, 

részt vállaljanak annak fejlesztésében és működtetésében.  
 

II. A pályázók köre  

 

Pályázhatnak a MEOSZ tagegyesületeinek ifjúsági csoportjai.  

 

III. Rendelkezésre álló forrás  
 

 Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 3 000 

000.- Ft.  

 Egy pályázatra adható támogatás legfeljebb 300.000,- Ft.  

 A pályázatok elbírálásáról a MEOSZ elnöksége határozatban dönt, az általa 

Ifjúsági tagozat vezetői, vagy MEOSZ IT elnöksége közül felkért 4 fős 

bizottság javaslata alapján. Kiegészítés: A bíráló bizottság munkájában – a 

saját pályázatról történő szavazásban – az érintett tag nem vehet részt.  
 A MEOSZ a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt, amely alapján a 

megítélt támogatási összeget a támogatási szerződés aláírását követően utalja 

át a nyertes pályázó bankszámlájára.  

 

IV. Pályázat tartalmi követelményei  
 

 A pályázó egyesület ifjúsági csoportjának a tervezett rövid-; és hosszú távú 

céljainak, ifjúsági tevékenységeinek részletes bemutatása.  

 A tervezett rendezvények részletes leírása:  

hogyan szolgálja a program a közösségépítés célját 

hogyan járul hozzá a MEOSZ Ifjúsági Tagozat országos hálózatának 

működéséhez, bővítéséhez.  



 A programok szervezése során a hangsúly ne csak az egyszeri eseményekre, 

hanem rendszeres tevékenységekre is kerüljön.  

 A programokba hogyan vonnak be új tagokat.  

 A programokat a prioritások alapján kell, ezeken belül pedig az ifjúsági 

csoport érdeklődési  

 köre alapján érdemes kidolgozni, de a rehabilitáció, és/vagy a társadalmi 

részvétel megteremtésének igényével, mert ez tarthat össze egy közösséget és 

nem pedig a sérültség ténye.  

 

A programok nyilvánosságának biztosítása:  


 Az ifjúsági csoport, klub programjairól, rendezvényeiről szóló kreatív, a 

fiatalok figyelmét felkeltő meghívó előzetes elkészítése, és nyertes pályázat 

esetén annak minél szélesebb körben való megjelentetése. Lehetőség szerint a 

saját honlapon, kötelező jelleggel a MEOSZ honlapján (www.meosz.hu), és 

MEOSZ IT honlapján valamint a MEOSZ ifjúsági levelezőlistáján.  

 A 2018-es évben a MEOSZ 5 prioritást határozott meg, melyből a pályázónak 

legalább egyet kötelezően be kell emelnie a pályázat terhére megvalósítandó 

programok közé. A kötelezően választott prioritáshoz bármilyen más program 

is kapcsolódhat. 

 A rendezvénynek vagy eseménynek, minden a MEOSZ IT tagjának nyíltnak 

és látogathatónak kell lennie, biztosítani kell a részvételi lehetőséget. 
 

A 2018-es év prioritásai az alábbiak:  

1) Esélyórák, esélynap a mozgáskorlátozott emberek társadalmi befogadása 

érdekében.  

2) Akadálymentesség felmérése – Az ifjúsági csoport lakókörnyezetében 

fellelhető akadályok felmérése, beazonosítása, és a megszűntetésért tett 

érdekvédelmi lépések.  

3) Táborok szervezése mozgássérült fiatalok számára. A rehabilitációs céllal, 

önálló életviteli képességek segítése önállóság növelése, sorstársi közösségi 

jelleggel.  

4) Szakmai jellegű programok szervezése mozgássérült gyermekek, és családjaik 

részére. Az önérdekérvényesítő képesség növelése: egyenrangú állampolgárok 

vagyunk, jogaink és kötelességeink tisztázása céljából.  

 

V. Pályázat formai követelményei  
 

 Hiánytalanul, a kiírásban megadott szempontoknak megfelelően, 

számítógépen kitöltött, az egyesületi vezető és a pályázati program 

megvalósításáért felelős kapcsolattartó aláírásával aláírt, lepecsételt pályázati 

adatlap és pályázati kérdőív beküldése postai és elektronikus úton is. (A 

megadott formátum letölthető a www.meosz.hu honlapról.)  



 Kötelező mellékletek csatolása:  

1) A költségvetési táblázat hiánytalan, illetve a költségvetési terv, 

részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal.  

2) A program(oka)t, rendezvény(eke)t meghirdető meghívó tervezete(i).  

3) Ütemterv  

4) Részletes program leírása 



 

VI. A pályázatok elbírálásának szempontjai  
 

 A pályázati program a tartalmi követelményeknek mennyiben felel meg, 

mennyire kidolgozott, kreatív.  

 A költségvetés mennyiben reális, érthető, alátámasztott.  

 A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja-e.   
 Olyan program, rendezvény szervezése, ahol a résztvevők többsége (legalább 

60%-a) 40 éven aluli mozgáskorlátozott ember.  

 

VII. A pályázat kritériumai  
 

 A pályázatot kizárólag a II. pontban meghatározott egyesületek, csoportok 

nyújthatják be a IV. pontban részletezett módon, az ott megadott személyek 

számára kidolgozott programmal.  

 Egy pályázó (ifjúsági csoport, klub, vagy egyesület) legfeljebb két pályázatot 

nyújthat be a IV. pontban meghatározott módon. A MEOSZ fenntartja annak a 

jogát, hogy egy pályázónak egy pályázatát támogassa az esetben is, ha 

mindkettő kellően színvonalas.  

 A pénzügyi terv költséghatékonyságot tükrözzön.  

 A következő kiadási tételekre kérhető támogatás:  

1) a lebonyolítás költségei (terembér; technika bérlése; demonstrációs 

anyagok; előadók tiszteletdíja; annak közterhei és útiköltsége)  

2) a programok, rendezvények meghirdetésének nyomdai költségei 

3) dologi kiadások (részletezve, indokolva), amelyek a programok, 

rendezvények megtartását, megvalósítását garantálják 

 

Beszámolási, elszámolási kötelezettség:  
 

1) A támogatás felhasználásáról a program befejezését követő 30 napon belül, 

legkésőbb 2018. december 31-ig kell beszámolni.  

2) A beszámolót papíron 1 eredeti és 1 másolati példányban, amelyet postai úton 

kell eljuttatni a MEOSZ címére, valamint elektronikusan az ifjusag@meosz.hu 

e- mail címre is be kell nyújtani.  

3) A beszámolónak tartalmaznia kell a feladat megoldásának legfontosabb 

tartalmi elemeit, valamint a pénz felhasználásának tételes elszámolását. Az 

elszámolásnak bizonylatokon kell alapulnia. Az eredeti bizonylatra rá kell írni: 

„Elszámolva a MEOSZ ........- /2018. számú pályázati támogatás terhére”  

4) Csatolni kell a programon, rendezvényen készült jelenléti ív hitelesített 

másolatát, a fotókat, illetve a résztvevők közül legalább 2 fővel íratott rövid 

élménybeszámolót is. A fotókat, élménybeszámolókat elegendő csak 

elektronikusan beküldeni (2-es pontban megadott E-mail címre).  

5) A MEOSZ IT vezetősége minden, e pályázati keretből megvalósuló 

programon részt kíván venni. A program meghívóját a megvalósítás időpontja 

előtt minimum két héttel az ifjusag@meosz.hu e-mail címre is meg küldeni. 

Amennyiben ez nem valosúl meg, a pályázat érvényét veszti, a pályázaton 

nyert összeget vissza kell fizetni!  

6) Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a 

pályázó az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles 

mailto:ifjusag@meosz.hu


visszafizetni a MEOSZ részére, a MEOSZ által meghatározott (10104105-

77843800-01004004 számú) bankszámlájára, a szerződésszám megjelölésével. 

7) Amennyiben az elszámolásból az derül ki, hogy a pályázó nem a kiírás szerint 

használta fel az elnyert támogatást, vagy annak egy részét, úgy a 

megalapozatlanul felhasznált összeget a pályázó egy összegben köteles 

visszafizetni a MEOSZ részére, a MEOSZ által meghatározott (10104105-

77843800-01004004 számú) bankszámlájára, a szerződésszám megjelölésével. 

Ha a pályázó e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a pályázó a következő 

pályázati ciklusból kizárható. 
  

VIII. Pályázat benyújtásának módja, helye: 
 

 postai úton, 1 eredeti példányban papír alapon az alábbi címre: MEOSZ 1300. 

Budapest Pf.: 141.  

 színes PDF formátumban elektronikusan a ifjusag@meosz.hu e-mail címre.  
 

Kérjük, a borítékon és az e-mail tárgyában tüntessék fel: 
  

„IFJÚSÁGI PÁLYÁZAT-2018” 
 

Figyelem! A pályázat érvényességének feltétele: a pályázó egyesület elnöke és a 

pályázati program megvalósításáért felelős kapcsolattartó aláírásával kell benyújtani.  

 

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!  

 


