Társadalmi tudatosság és közösségi kompetenciafejlesztéshez valamint kulturális és
művészeti közösségépítő tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-012 – 3.

Cél: A felhívás – mely elsődleges célja a közösségépítő programok infrastrukturális hátterének
megteremtése, a helyi művészeti élet infrastruktúrájának fejlesztése - ezen helyzetre reagálva a helyi
közösségi együttlét és művészeti élet feltételrendszerét kívánja javítani.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.000.000 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-43 db.
A helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 300.000 Ft, maximum
6.000.000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Civil szervezetek közösségépítő feladataihoz kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása
b) Helyi közösségi/kulturális terek technikai, technológiai fejlesztése (pl. hang és fénytechnikai
berendezések beszerzése, színpadtechnika fejlesztése, informatikai fejlesztések)
c) Könnyűzenei műhelyek infrastruktúrájának kiépítése (pl. nem beépített hang és fénytechnikai
berendezések beszerzése, hangszerek beszerzése, stúdiótechnikai eszközök vásárlása,
színpadtechnika fejlesztése
d) Színház és táncművészeti programok eszközellátottságának javítása (pl. eszközbeszerzések,
díszlet és fellépő ruhák vásárlása, kreatív kellékek beszerzése)
e) A helyi képzőművészeti és irodalmi programok megvalósításának infrastrukturális fejlesztése (pl.
kiállításokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása (posztamensek, képkeretek stb.), kellékek,
dekorációs anyagok beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Tájékoztatás és nyilvánosság - az ÁÚHF 10. fejezete alapján

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Projekt előkészítés
b) Közbeszerzés (amennyiben releváns)
c) Projektmenedzsment (amennyiben releváns)

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi, Gyomaendrődön székhellyel
rendelkező szervezetek:
a) önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);
b) helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
c) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);
d) alapítvány (GFO 563, 565, 569);
e) közalapítvány (GFO 561);
f) egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 19-től
2019. április 30-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2018. november 19.
2019. január 31.
2019. április 30.

