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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BŰNMEGELŐZÉSI MODELLPROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA


Pályáztató: Országos Bűnmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBmB) Titkársága.
Támogató: Igazságügyi Minisztérium.
A pályázat jellege: Makro.


A pályázati program célja:

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája cselekvési programjában megjelölt feladatok közül
	a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése,

a városok (települések) biztonságának fokozása,
a bűnismétlés megelőzése
prioritásainak megfelelő mintaértékű megoldások kidolgozása. A pályázatokkal ösztönözni kívánjuk az állami és civil szervezeteket arra, hogy saját erőforrásaikat is felhasználva, partneri együttműködést alakítsanak ki a megjelölt célok megvalósítása érdekében.

A célok megvalósítása érdekében az alábbi projektekre lehet pályázatot benyújtani:
I. komponens: komplex-modellprojekt kidolgozása a gyermekkorúak bűnelkövetővé és sértetté válásának megelőzése érdekében.
II. komponens: komplex-modellprojekt kidolgozása a települések biztonsága érdekében az épített és természeti környezet védelmére.
III. komponens: komplex modell-projekt kidolgozása a helyreállító igazságszolgáltatás új módszereinek bevezetésére, az integráció elősegítésére.

I. komponens: Modellprogram kidolgozása és gyakorlati megvalósítása a súlyos vagy ismételten bűncselekményt elkövető 12-14 éves gyermekkorúak reintegrációjának elősegítésére, bűnismétlésük megakadályozására. A megvalósított programról hatástanulmány készítése.

A bűnelkövető gyermekek számára a bűncselekményt és annak következményeit feldolgozó, a jóvátétel lehetőségét biztosító, a bűnismétlés megakadályozását, a társadalmi integrációt célzó komplex program szervezése.
A program megvalósítása érdekében partnerségi együttműködés kialakítása a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, az egészségnevelők, a sport és más szabadidő szervezők, az egyházak, az önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok között.

	Támogatható tevékenységek:
	Személyre szabott foglalkozás, képzés, képességfeltárás.

Jóvátételi módszer alkalmazása.
Drámapedagógiai módszer hasznosítása.
Egyéni és csoporttechnikák alkalmazása.
Sport és intenzív mozgást biztosító foglalkozások szervezése.
Kortárssegítés.
Intenzív családterápia és családgondozás.
A program utókövetése, hatástanulmány készítése.
	Pályázatot nyújthatnak be:
a gyermekotthonok,
a javítóintézetek,
a gyermekjóléti szolgálatok,
a pártfogó felügyelői szolgálat szervezetei,
	a megyei gyámhivatalok,
	a civil szervezetek,
ha a programra elkülönített bentlakásos részleget is tudnak biztosítani.

II. komponens: Modellprogramok szervezése az épített és természeti környezet közösségi védelmére, a környezettudatos magatartás erősítésére.

Közös felelősségvállaláson alapuló együttműködés kialakítása a környezeti, a természeti értékek és a kulturális örökség megóvása érdekében. A környezettudatos viselkedés erősítése a tisztább, élhetőbb lakókörnyezet kialakítása a település biztonságának fokozása érdekében.

	Támogatható tevékenységek:
	Környezetvédelmi, környezet-rehabilitálási programok szervezése a helyi közösség bevonásával.

A természeti és az épített környezet értékeinek védelme, a károsítás veszélyeinek, hatásainak bemutatása.
Településszépítő tevékenység rendszeres szervezése, a lakosság ösztönzése a természeti és az épített környezet értékeinek megőrzésére.
Program a közösségi terek közösségi birtokbavételére, használatára.
Iskolán kívüli, lakóhelyen belüli programok, kirándulások, játékos vetélkedők szervezése.
Gyermekeknek a saját településükön megvalósuló környezettudatos nevelése.
Új, innovatív módszerek alkalmazása.
A modell tapasztalatainak terjesztése, utókövetés, hatástanulmány készítése.

Pályázatot nyújthatnak be:
a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások, kistérségi társulások,
	az oktatási intézmények, diákönkormányzatok,
a gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek,
a közművelődési intézmények,
a civil szervezetek,
az egyházak,
a sportszervezetek,
a gazdasági társaságok.

III. komponens: Komplex modellprogramok a helyreállító igazságszolgáltatás érvényesülése érdekében: a közösség javára végzett munkatevékenység szervezése a fogvatartottak, a közérdekű munka büntetésre ítéltek, valamint a pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációjának elősegítésére.

A fogvatartottak, a pártfogó felügyelet alatt állók és/vagy közérdekű munka büntetésre ítéltek számára helyreállító célú, a bűncselekménnyel megsértett közösség kiengesztelésére irányuló hasznos munkavégzés szervezése a bűnismétlés megelőzése érdekében. Az elítéltek társadalmi kapcsolatainak erősítésével, készségeik fejlesztésével, a helyreállító igazságszolgáltatás új módszereivel a reintegráció elősegítése. A büntetés-végrehajtási és a pártfogó szervezet bekapcsolódása a területileg illetékes település – közösségi – életébe.

Támogatható tevékenységek:
A közösség kiengesztelése érdekében hasznos munkavégzés szervezése.
	A fogvatartottak, a pártfogó felügyelet alatt állók és a helyi (települési) közösség kapcsolatának erősítését célzó programok szervezése.
Új módszerek alkalmazása a helyreállító igazságszolgáltatásban.
Képzési, átképzési programok szervezése, hasznosítása főleg a területileg illetékes településeken.
A településsel közös szabadidős (kulturális, sport) programok szervezése.
A programok utókövetése, hatástanulmány készítése.

Pályázatot nyújthatnak be:
a pártfogó felügyelői szolgálat megyei szervezetei,
a büntetés-végrehajtási intézetek,
a javítóintézetek,
a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások,
a kisebbségi önkormányzatok,
a civil szervezetek,
az egyházak,
a gazdasági társaságok.


Az OBmB Titkársága mind a három komponensre olyan mintaértékű projektek kidolgozását támogatja, amelyek a helyi szereplők összefogásán alapuló komplex feladatokat valósítanak meg. A pályázati programoknak mind a három komponensnél érinteniük kell az összes programelemet.

Pályázatot csak együttműködési megállapodást kötött partnerek nyújthatnak be. Az együttműködési megállapodásban legalább három együttműködő partnernek kell részt vennie. Az együttműködési megállapodásban partnerek csak azok a szervezetek, intézmények lehetnek, akik az egyes komponenseknél a “Pályázatot nyújthatnak be” felsorolásban szerepelnek.

A partnerségi megállapodás egyik tagja a II. és a III. komponensekben kötelezően:
a települési önkormányzat, vagy
az önkormányzati társulás.

Az együttműködő partnerek megállapodást kötnek a projekt megvalósítására, amely részletezi a főpályázó és az együttműködő partnerek közötti felelősség- és munkamegosztást, továbbá rendelkezik a projekt forrásairól és a támogatás elosztásáról. Az együttműködési megállapodás tervezetét a pályázati adatlap mellékleteként a pályáztató közreadja.
Főszabályként egy pályázó csak egy makro vagy egy mikro pályázatot nyújthat be. Kivétel, ha a pályázó és a megvalósító nem ugyanaz a szervezet (például: önálló adószámmal, bankszámlával nem rendelkező intézmény valósítja meg a projektet, a pályázatot pedig a fenntartó adja be). Ebben az esetben a pályázó több pályázatot is benyújthat. Együttműködő partnerként bármely pályázó több pályázatban is részt vehet.


Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek, amelyek:
	csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak, illetve velük szemben végrehajtási eljárás van folyamatban,

60 napon túli adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozásuk van, kivéve, ha fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt kaptak,
az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítették,
az e forrásból igényelt támogatást az államháztartás más előirányzatából már elnyerték,
nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (az államháztartási törvényt módosító 2005. évi CLXXVII. törvény).

A rendelkezésre álló keretösszeg: 80 millió forint,
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben az Igazságügyi Minisztérium fejezet, a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

A megkövetelt saját forrás mértéke: a teljes projekt-költség minimum 25 %-a.
Saját forrásként csak a pályázó számlával vagy a pályázati útmutatóban meghatározott dokumentumokkal igazolt és/vagy elszámolt tényleges ráfordításai vehetők számításba.

Egy pályázatra fordítható támogatás összege:
minimum: 10 millió forint,
maximum: 20 millió forint.

A támogatás összegéből maximum 10% használható fel tárgyi eszköz (gép, berendezés) beszerzésére.

Támogatható projektek száma:
	minimum: 4 pályázat,
maximum: 8 pályázat.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatokat a pályáztató által közzétett formanyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni. A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban valamint elektronikus adathordozón, postai úton a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a projekt megvalósítási helye szerint területileg illetékes állampénztári irodába kell benyújtani. Az elektronikus adathordozónak csak a kitöltött pályázati adatlapot, a 6., 7. és 10. mellékleteket kell tartalmaznia doc (Word) formátumban. Az állampénztári irodák elérhetőségét a pályázati felhívás melléklete tartalmazza.

A pályázati útmutató és az adatlap az állampénztári irodákban szerezhető be, valamint letölthető az alábbi internetes honlapokról:
www.bunmegelozes.hu,
www.im.hu,
www.allamkincstar.hu.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. május 29. (hétfő) 24.00 óra.
Pályázatot csak a tárgyévben megkezdődő projekt támogatására lehet benyújtani. A pályázat benyújtása, illetve a támogatási döntés megítélése előtt megkezdett projektek esetében csak a támogatás megítélését követően felmerült költségek számolhatók el.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot,
- a pályázati felhívásban és az adatlapban megjelölt mellékleteket,
- a pályázati díj megfizetését igazoló dokumentum másolatát.

A pályázati díj mértéke és megfizetésének módja: A pályázati díj mértéke pályázatonként 10000.- Ft. A pályázati díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01220122-50000005 számú fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlájára kell megfizetni az ÁHT azonosító (249567) feltüntetésével átutalással vagy postai úton. A megfizetett pályázati díjat a Minisztérium nem fizeti vissza.

Hiánypótlás: A pályázatok benyújtása után a Kincstár a pályázót – szükség esetén – egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. Hiánypótlásra 8 munkanap áll rendelkezésre. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.

Érvénytelen a pályázat:
- ha a pályázatot a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
- ha a pályázatot határidőn túl nyújtották be.
Az érvénytelenségi okok nem orvosolhatók, az érvénytelen pályázat befogadásra alkalmatlan.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat bírálatra a Kincstár készíti elő. A pályázatok értékelését az OBmB által létrehozott Bíráló Bizottságok végzik a pályázati felhívásban közzétett bírálati szempontok szerint. A be nem fogadott pályázatokról támogató döntés nem hozható.

Az elbírálás határideje: a pályázatok befogadási határidejétől számított 30 munkanap.

Bírálati szempontok:
A javasolt projekt kapcsolódik a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, a városok (települések) biztonságának fokozása, bűnismétlés megelőzése prioritáshoz.
	A javasolt projekt dokumentált szakmai színvonala.

Az együttműködésben résztvevő partnerek összetétele.
A pályázó együttműködő partnerek szakmai referenciái, a projekt megvalósításban való jártassága.
A projekt költségvetésének realitása, a pályázati projekt megvalósíthatósága.
A pályázati projekt eredményeinek nyomon követhetősége.
Javaslatok a projekt eredményeinek fenntarthatóságára.
A szabadidős foglalkozások fajlagos költségének mértéke.

A döntést követően a támogatási szerződést a Kincstár készíti elő az alábbiak teljesítését követően:
	a köztartozás mentességről szóló dokumentumok benyújtása,

a saját illetve egyéb forrás meglétének dokumentálása,
	a rendezett munkaügyi kapcsolatokat igazoló iratok benyújtása. (az államháztartási törvényt módosító 2005. évi CLXXVII. törvény)

A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
	a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait, aláírását, a szerződés keltét,

a megítélt támogatás összegét, a támogatott projekt megnevezését, a felhasználás feltételeit és követelményeit,
a támogatás folyósításának módját, a teljesítések tárgyi és pénzügyi ütemezését,
az ellenőrzési jogosultság elfogadását,
a vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetére irányadó jogkövetkezményeket,
az elállás jogát és feltételeit,
a pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kötöttség folytán a támogatási szerződés részévé váló egyéb feltételeket és rendelkezéseket,
támogatási előleg igénylése esetén a támogatási előleg folyósításának feltételeit, az előleggel való elszámolás módját, határidejét,
a támogatási szerződés lezárásával és az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket és kellékeket,
a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezéseket.
A támogatási döntés hatályát veszti, ha a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból a szerződéskötésre megadott 30 napos határidőtől számított 20 napon belül nem jön létre a támogatási szerződés.

A támogatott projektet a döntést követően, de legkésőbb 2006. október 15-ig meg kell kezdeni.

A támogatás folyósítása 3 részletben történik: a támogatási szerződés megkötését követően előlegként a megítélt támogatási összeg 30%-a, az arányos teljesítés szakmai és pénzügyi teljesítését követően további 50%, és a fennmaradt 20% utólag, a projekt lezárását és a végső elszámolást követően utalható át a támogatott számlájára.

A támogatott projekt befejezését úgy kell ütemezni, hogy a pénzügyi és szakmai elszámolást követően a támogatás utolsó, 20%-os részletét legkésőbb 2007. június 30-ig teljesíteni kell a támogatott számlájára.

A támogatás felhasználásának ellenőrzésére a projekt megvalósítása időszakában a támogatási összeg 80%-ának, illetve a fennmaradó 20%-ának kifizetését megelőzően kerül sor.

A pályázónak a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a projekt megvalósítását követően beszámolót kell készíteni.
A pályázóknak mind a három modellprojekt lezárásakor zárójelentésben részletesen értékelni kell az elvégzett munka – mások számára is hasznosítható – pozitív és negatív tapasztalatait.

A szakmai és a pénzügyi beszámoló elkészítésének végső határideje: a projekt befejezését követő egy hónapon belül.

2006. április


MELLÉKLET
Az állampénztári irodák elérhetősége

Kincstári szervezet megnevezése
Címe
Telefonszáma





Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.
76/487-365

Baranya Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
7621 Pécs, Apáca u. 6.
72/213-388

Békés Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
5600 Békéscsaba, Dózsa György u. 1.
66/447-344

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda
3525 Miskolc, Hősök tere 3.
46/513-000

Csongrád Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
6720 Szeged, Vár u. 5.
62/488-411

Fejér Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
8000 Székesfehérvár, Ősz u. 11.
22/329-901

Budapest és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda
1139 Budapest, Váci út 71.
1/452-8936

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda
9022 Győr, Czuczor G. u. 26.
96/314-066

Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
4026 Debrecen, Hatvan u. 15.
52/347-933

Heves Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
3300 Eger, Eszterházy tér 5.
36/520-300

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda
5000 Szolnok, Magyar u. 8.
56/422-555

Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda
2800 Tatabánya, Fő tér 32.
34/310-611

Nógrád Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.
32/410-722

Somogy Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.
82/419-411

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.
42/418-888

Tolna Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
7100 Szekszárd, Auguszt Imre u. 7.
74/416-411

Vas Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20.
94/311-410

Veszprém Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
8200 Veszprém, Budapest u. 4.
88/623-900

Zala Megyei Területi Igazgatóság 
Állampénztári Iroda
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
92/330-750






