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There isn’t a Planet B! - CSO-LA/2017/388-137
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg



A pályázat megvalósítását 2018. novemberében kell elkezdeni, vagy lehet később is?

A pályázat megvalósítását nem lehet később elkezdeni, mint november, mert időt kell hagyni a megvalósítás zárás
szakaszára a pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítésére is. A legutolsó részlet kifizetése ezek elfogadása után
történik.


Egymás után két különböző helyszínen megvalósítható a projekt? (két helyszínt találunk kimondottan
indokoltnak
a
projekt
szempontjából,
ezért először az egyiken majd a másikon valósítanánk meg a projektet)

Amennyiben indokolt a pályázatban leírt átfogó és konkrét célok elérése szempontjából, valamint a célcsoport elérése
szempontjából és a megvalósítás költséghatékony, akkor igen.


Amennyiben a projekt vezetőnek van egyéb munkaviszonya, ebben az esetben is köthető a pályázati projekt
menedzselésére is párhuzamosan egy munkaviszony?

Igen, figyelembe kell azonban venni a Munka Törvénykönyv vonatkozó részeit, valamint azt, hogy a példaként
említett projekt menedzser nem dolgozhat többet összesen, mint 8 óra/ nap. Elszámolható kevesebb munkaóra per
hónap fizetésre.


A projekt menedzser bérköltségét megbízási szerződéssel - számla adásával is elszámolható? Ebben az esetben az
ÁFA és az adók is leírhatóak költségként?

Az adók és járulékok elszámolható költségnek minősülnek. Alkalmazotti jogviszony esetében a személyi költségek
alatt kell feltüntetni, megbízási szerződés kötése alkalmával pedig az 'egyéb költségek' alatt kell feltüntetni a
beosztást és a költségeket a pénzügyi adatlapon.


Pályázati projekthez szükséges eszközök, szerszámok és anyagok az "egyéb költségek" megnevezés alatt
számolhatóak el?

Igen.


"A projektek kivitelezése során találkozókat és kapacitásépítési tevékenységeket kell szervezni a jelen pályázati
kiírás keretében támogatást elnyerő szervezetek menedzselési kapacitásának és tudatosságnövelő
tevékenységének (pl. véleményformálás, közösségi média használata, pénzügyi forrásfejlesztés és hasonlók)
kivitelezésében tanúsított hozzáértésének javítására.(5) Konkrétabban meghatározva, egy műhelyfoglalkozást kell
szervezni a projekt megkezdésekor (legalább egy fő projektszemélyzet részvételével), és még legalább két további
műhelyfoglalkozást a projekt kivitelezése során (minden esetben legalább egy fő projektszemélyzet
részvételével)"

Ez pontosan mit jelent: a projekt tevékenységei közé be kell illeszteni egy kapacitásépítési elemet, ami pl. egy
tanfolyam, amin a megvalósítók részt vesznek? Vagy ezt a pályázónak kéne megszerveznie? Esetleg ez egy pályázók
részére megszervezett közös esemény lesz? Mert ezt is olvasom a weboldalon: "A kiválasztott civil szervezetek
pénzügyi támogatást és pályázati menedzsment segítséget kapnak. Ezen túl, tevékeny szerepet vállalnak a jó
gyakorlatok megosztásában, hogy így fejlesszék kapcsolatépítő tevékenységüket is."-ami kapacitásfejlesztésre utal, a
kiíró részéről.
"A javasolt tevékenységek között kell lenniük olyan kezdeményezéseknek, amelyek elősegítik a magyar pályázati
kiírás és az európai projekt keretében finanszírozott más projektekkel megvalósuló hálózatépítést és az alkalmazott
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gyakorlatok megosztását"- itt is egy központilag megvalósított hálózatépítésről van szó, vagy ezt minden pályázónak
egyénileg kéne megvalósítania?
A Baptista Szeretetszolgálatnak kell megszerveznie a sikeres pályázók számára műhely-foglalkozásokat a projekt
megvalósítási szakaszában.


A javasolt projekthatást kell, hogy kifejtsen:
Helyi szinten: harmadik feleknek kisléptékű tevékenységeket kell kivitelezniük polgároknak és helyi települések
lakosságának az önkormányzatokkal és régiókkal való együttműködésben a polgárok és döntéshozók
viselkedésének megváltoztatása céljából.

Önökre vonatkozik


Országos szinten: az ugyanazon országban működő harmadik feleknek és a projekt egyéb partnereinek és
érdekeltjeinek folyamatos kapcsolattartása és esetleges együttműködése révén.

Önökre vonatkozik, mi segítjük ezt a folyamatot következő szakaszban


Páneurópai szinten: a harmadik felek és a projekt partnerei az európai nagyságrendű eredményekre való
törekvés során egész Európára kiterjedő beavatkozásokat valósítanak meg egymással egyeztetett tevékenységek
és koherens megközelítés alkalmazásával."

Erre kell törekedni a pályázat végrehajtásakor.


A harmadik fél maga a pályázó, vagy a további pályázók, vagy egy -a pályázó által bevont- szervezet?

Harmadik fél: sikeres pályázat esetén önök
Önkormányzatot mindenképpen be kell vonni, vagy ajánlott?
Nem mindenképpen, de bevonható


Az országos és európai harmadik felek kapcsolata esetleg a többi pályázóra vonatkozik, amelyek közötti
kapcsolatépítést -esetleg itt is- a pályázat kiírója segítségével fog megvalósulni, vagy ezt minden pályázónak
önállóan kell megoldania? (Eseteg nem olvasható valahol eredeti nyelven a kiírás?)

Ez a kiírás egy európai konzorcium keretében valósul meg, igen a kiíró szervezet mi vagyunk Magyarországon, a
nemzetközi kapcsolatépítés segítés a következő pályázati szakaszunkban valósul majd meg.


És egy más jellegű kérdés: projektünk egyik felét egy webfejlesztő szervezettel közösen végeznénk. Velük inkább
partnerségben, vagy alvállalkozóként lenne érdemes pályáznunk?

A második megoldást javaslom


Jól értjük-e, hogy forintban kell elszámolni, tehát nincs árfolyamkockázat?

Igen, jól értik, forintban kell elszámolni. Sajnos van árfolyamkockázat, de az nem a pályázóknál fog jelentkezni.


Hány részletben lesz a finanszírozás?

A finanszírozás több részletben fog történni, kifizetés ütemezéséről a harmadik félnek nyújtott támogatási szerződés
5. cikkelye rendelkezik részletesen.


A végső összegre pályázzunk (beleértve az önrészt) vagy a támogatás mértékére? (önrész nélkül)

A pályázati útmutató 4. pontja rendelkezik erről a kérdésről, igézem az alábbiakban is:
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A pénzügyi támogatás összege
Az ezen pályázati kiírásra rendelkezésre álló általános irányadó keretösszeg
Forint.

(7)

292 500 EUR, azaz kb. 90 675 000

Minden ezen pályázati kiírás keretében keletkező projekt költségvetésének az alábbi minimális és maximális összeg
közé kell esnie:
- Minimális összeg: (8) 30 000 EUR azaz kb. 9 300 000 Forint
- Maximális összeg (9) 58 500 EUR azaz kb. 18 135 000 Forint
Továbbá semmilyen ezen pályázati kiírás keretében igényelt támogatás nem haladhatja meg a számításba vehető
összes költség 90%-át.


A projekt egyik célcsoportja (for profit partnereink) jelenleg tagdíjat fizetnek nekünk. Ez nem jelent problémát a
pályázat szempontjából, ugye?

Profit tevékenységet folytató szervezetek sajnos nem pályázhatnak.
A kiírásban - szigorúan követve az EUs előírásokat- mi az alábbiak szerint határoztuk meg a pályázók körét:
[1] A CSO-k nemállami, non-profit résztvevők, amelyek független és elszámoltatható alapon működnek, melybe
beletartoznak a következők: nem állami szervezetek (Non-Governmental Organization – NGO), bennszülött népeket
képviselő szervezetek, nemzeti és/vagy etnikai kisebbségeket képviselő szervezetek, diaszpóra-szervezetek,
migránsok partnerországokban működő szervezetei, helyi kereskedők szervezetei és polgári csoportok,
szövetkezetek, alkalmazottak egyesületei és szakszervezetei (szociális partnerek), gazdasági és társadalmi érdekeket
képviselő szervezetek, korrupció és csalás ellen küzdő és jó kormányzati gyakorlatot népszerűsítő szervezetek,
polgárjogi szervezetek és diszkrimináció ellen küzdő szervezetek, olyan helyi szervezetek (ebbe hálózatokat is
beleértve), amelyek a decentralizált regionális együttműködés és integráció területén dolgoznak, fogyasztói
szervezetek, nőszervezetek és ifjúsági szervezetek, környezeti problémákkal foglalkozó, oktatással foglalkozó,
kulturális, kutatással foglalkozó és tudományos szervezetek, egyetemek, gyülekezetek és vallási egyesületek és
közösségek, a média és bármilyen nem kormányzati egyesület és független alapítvány, ebbe a független politikai
alapítványokat is beleértve, amelyekről valószínűsíthető, hogy a DCI-előírás célkitűzéseinek kivitelezéséhez
hozzájárulnak.


Lehet-e belépőt szedni a pályázatból finanszírozott eseményen? (nem nagy összegről van szó, csak úgy vettük
észre, hogy a résztvevők komolyabban veszik azokat az eseményeket, ahol van belépődíj)

A pályázati tevékenységekből nem lehet bevételt képezni, a komolyságot más módon kell elérni (értem a problémát)
mondjuk előzetes regisztrációval.


A kapacitásépítési tevékenység szervezésével kapcsolatban jól értjük, hogy ezek alkalmával a saját
szervezetünket kell fejleszteni a felsorolt területeken? Nekünk kell megszervezni azt, hogy részt vegyünk ilyen
képzéseken?

Igen, az események mi fogjuk megszervezni, a partnerszervezeteknek kell, hogy eljönnek és részt vesznek rajta,
sikerese pályázás esetén.


Meg vannak határozva költségarányok (bérköltség, utazás, reprezentáció, marketing stb) %-a egymáshoz
képest?

Nincsenek, de követve az uniós gyakorlatot, az összegnek realisztikusnak, a pozíciónak indokoltnak kell lennie


A pályázatot június 29-ig kell feladni, ugye, nem pedig addigra kell beérkeznie Önökhöz?
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A pályázat postára adását igazoló bélyegző nem lehet későbbi, mint június 29, tehát ez a postára adás időpontját
jelenti.


Megtudhatom, hogy kik bírálják el a pályázatokat?

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, mint pályáztató szervezet fog bírálni külső szakértő bevonásával.


Mikor és hogyan bírálják el a pályázatot? Mikorra kell beküldeni a dokumentációt?

A pályázatokat két körben fogjuk elbírálni, a hivatalos weboldalról legyen szíves letölteni a pályázati dokumentációt,
abban található a " rövid tervezet" elnevezésű dokumentum. A pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető
el: https://hu.noplanetb.net/ Ezek beérkezését várjuk június 29-i feladási határidővel postai úton. Ezt követően
hívjuk meg a kiválasztott szervezeteket egy második körben arra, hogy egy hosszabb pályázati űrlap kitöltésével
fejtsék ki a rövid tervezetben leírt alapötletüket.


A Nincs B terv című kiírásukkal kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy a 10% önrész meglétét, milyen módon
kell most és a későbbiekben igazolnunk? Milyen bizonylatokat csatoljunk?

Az önrész meglétét nem kell igazolni bankszámla kivonat vagy egyéb dokumentum csatolásával, azonban csak a
pályázat elszámolható összköltségének a 90%-át lehet a forrásból fedezni, a másik 10%-ot nem lehet elszámolni, a
pályázó szervezetnek kell saját forrásból fedeznie és igazolnia a pénzügyi riport és dokumentumok benyújtásakor. A
pályázat finanszírozásáról az "együttműködési megállapodásban" olvashat, több részletben riportokhoz kötötten
utaljuk el a finanszírozási részleteket.


Költségvetést nem kell most beadni, jól tudom?

A költségvetés részletes kidolgozását a második szakaszban kell elkészíteni, amire az első körben pozitív elbírálásban
részesített szervezeteket hívjuk meg.
A teljes pályázati dokumentáció az alábbi weboldalról érhető el: https://hu.noplanetb.net/


Az alapító okirat az alapszabály?

Egyesületnek alapszabálya van, alapítványnak alapító okirata, azt kell tudni, hogy aki kérdezi az milyen jogi formájú
szervezet. Ugyanakkor nem tiltott, hogy a törvény által előírt létesítő okirat formán túl - de azok keretei között - a
szervezet magának különböző elnevezéssel belső szabályozókat készítsen.


A kiírásban szerepel, hogy / országos / páneurópai szinten gyakoroljunk hatást. Az első kettő rendben van, a
páneurópait nem tudom értelmezni ebben a kontextusban. Egy hazai lebonyolítású projektben, ha minden igaz
nemzetközi partner nélkül ezt hogy lehet behozni?

A páneurópaiságot az egész pályázat (NincsBTerv) egészére kell értelmeznünk, mert amiben megvalósítjuk a kiírást
ez egy európai konzorcium. Ugyanakkor törekedni kell pályázó szervezeteknek arra, hogy az eredmények elérhetőek
legyenek minél nagyobb célcsoport számár ( best parctise sharing, publikálás etc).


A második mikor várható és ahhoz van-e már benyújtandó dokumentáció tervezet, vagy azt ti adjátok meg,
hogy mely részeket bontson ki bővebben a pályázó?

A részletesen kidolgozott pályázati adatlapot Augusztus 31-ig kell benyújtani a második körbe meghívott
szervezeteknek.
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Pályázhat-e Ukrajnában bejegyzett magyar szervezet?

Csak Magyarországon bejegyzett civil szervezetek pályázhatnak.


A fő pályázóként pályázatot benyújtó szervezet lehet-e partner egy másik szervezet által beadott pályázatban
egyszerre, így kétszer részesülhet-e a pályázati pénzből?

Függetlenül attól, hogy az adott szervezet milyen szerepet vállal a pályázat végrehajtásában, jelen pályázat keretén
belül csak egymódon részesülhet a pályázati összegből.


Abban az esetben, ha két szervezet partner egy másik szervezet által vezetett pályázatban, mindegyikük csak egy
támogatást kaphat.
Mekkora összeget tervezzük a kötelező műhelyfoglalkozásokon való részvételre?

Az alkalmakon való részvételre a szállás-, útiköltséget és ellátást kell tervezni. A foglalkozásokat Budapesten fogjuk
megtartani.


Lehet-e ebből a forrásból egy korábbi DEAR pályázat keretében megírt kiadvány újra kiadását?

Abban az esetben, ha a kiírásban szereplő célokkal és prioritásokkal összhangban van és a korábbi pályázatokban
szereplő jó gyakorlatokat mutat be, akkor igen.


Nekünk kell megszerezni a kapacitásépítés és tájékoztató rendezvényeket, vagy azokat a BSZA szervezi meg és
mi (sikeres pályázók) kötelesek vagyunk részt venni rajtuk?

A kapacitásépítés és tájékoztatást célzó műhely-foglalkozásainkon valóban a sikeresen pályázó szerveztek vesznek
rész a pályázatuk megvalósítási szakaszában. Az ezzel kapcsolatos további részletekéről egy későbbi időpontban
adunk támogatást.
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