KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Nők, ﬁatalok és gyermekek elleni káros szokásokhoz köthető
erőszak megelőzését, az erről való tájékoztatást, és az ez
elleni küzdelmet célzó transznacionális projektek
támogatása

Pályázat megnevezése (angol)

Action Grants to Support Transnational Projects Aiming to
Prevent, Inform about and Combat Violence against Women,
Young People and Children Linked to Harmful Practices

Pályázat kódja

JUST/2014/RDAP/AG/HARM

Általános információk
Célok
A felhívás fő célja a káros szokásokhoz köthető erőszak, úgy mint nők körülmetélése,
kikényszerített vagy túl korai házasság, szexuális kapcsolatra való kényszerítés és a nők,
ﬁatalok és gyermekek ellen elkövetett, úgy nevezett „becsületbeli bűnök” ellen való küzdelem
és ezek megelőzése.
A program célja a (tag)állami szervezetek közti együttműködés elősegítése, ösztönzése a fenti
célok elérése érdekében. Az Európai Unió erőszak elleni küzdelem területén elért
eredményeinek továbbfejlesztése, a már létező kezdeményezéseket tartalmazó pályázatok
nem részesülnek támogatásban.

Támogatott tevékenységek

Multiszektorális útmutatók, ajánlások fejlesztése a területen
működő gyermekvédelmi és egyéb szereplők részére (pl.:
egészségügyi szektor, jogalkalmazás, oktatás, áldozatsegítő
szolgálatok).
Tudatosságnövelés és szemléletváltás a területhez
kapcsolódó közösségekben párbeszéd erősítésével,
kölcsönös tanulással és a működő gyakorlatok egymásközti
megosztásával.
Támogatható tevékenységek lehetnek:
• kölcsönös tanulás, jó gyakorlatok cseréje, együttműködési
tevékenységek;
• tudatosságnövelés, információs- és disszeminációs
tevékenységek.

Kedvezményezett

Az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon vagy
Liechtensteinben alapított (kivéve: nemzetközi szervezetek),
jogi személyiséggel rendelkező, non-proﬁt magánszervezet,
közintézmény vagy nemzetközi szervezet.
Proﬁtorientált nem kormányzati szervezetek csak
partnerként részesülhetnek támogatásban.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A projektet legalább három különböző, támogatható
országból származó szervezet partnersége keretében kell
benyújtani.

Pénzügyi információk
Teljes keret

4.500.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

min. 75 000 EUR

Támogatási intenzitás

max. 80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A támogatási összeg 65-80%-a (szerződéskötéstől számított
30 napon belül). A Bizottság ezt az értéket csökkentheti.

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazás és ellátás költségei
• eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése
• fogyóeszközök és anyagok
• alvállalkozói költségek
• HÉA (ÁFA) visszaigényelhető, kivéve ha levonható, illetve
közintézmény vásárlásai esetén
• egyéb közvetlen költség (disszemináció, fordítás,
előﬁnanszírozáshoz garancia – ha szükséges, könyvvizsgálat
stb.)

Elszámolható közvetett
költségek

• Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen
költségek 7%-a.

Határidők
Felhívás közzététele

2015. február

Benyújtási határidő

2015.06.03.12:00

Benyújtás

Elektronikusan
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

Támogató döntés

várhatóan 2015. III. negyedév

Szerződéskötés

várhatóan 2015. IV. negyedév

Projekt megkezdése

A projekt nem kezdhető meg a pályázat benyújtását
megelőzően. A szerződéskötést megelőzően csak kivételes
esetekben kezdhető meg a projekt.

Megvalósítás

max. 24 hónap hónap

