KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Pályázat megnevezése
(magyar)

Cselekvési támogatás olyan nemzeti vagy nemzetközi
projektek részére, amelyek szektorközi és multidiszciplináris
együttműködésen keresztül kívánnak megoldást találni a
nők és/vagy a gyermekek elleni erőszak vagy annak
eltitkolása ellen

Pályázat megnevezése (angol)

Action grants to support national or transnational projects on
multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond
to violence against women and/or children, and on tackling
underreporting

Pályázat kódja

JUST/2015/RDAP/AG/MULT & RPRT

Általános információk
Célok
Az áldozatok és a tanúk ösztönzése a nők és a gyermekek elleni erőszak, a
megfelelő hatóság részre történő jelentésre, továbbá biztosítani a jogosultak
számára a hozzáférést megfelelő segítséghez: menedékhelyek, segélyvonalak;
Szektorközi és multidiszciplináris együttműködés kidolgozása és végrehajtása,
amelyek lehetővé teszik az érintett szakemberek számára a hatékony működést a nők
és gyermekek elleni erőszak visszaszorítására.

Támogatott tevékenységek

Tudatosságnövelés az erőszakot már elszenvedett vagy
potenciálisan elszenvedő nők vagy gyermekek részére, hogy
a megfelelő szervnek jelentsék az erőszakot, továbbá
ﬁgyelemfelkeltő tevékenységek nőknek,
gyermekeknek, járókelőknek és tanúknak;
Bevált, jó gyakorlatok és módszerek cseréje,
fejlesztése, tesztelés és bevezetése, hogy a különböző
szektorok szakemberei (orvosok, nővérek, pszichológusok,
jogászok, gondozók, rendőrök, tanárok, közszolgák) számára
hozzáférhetővé váljanak.

Kedvezményezett

A pályázóknak meg kell felelniük a következő
követelményeknek:
1. Köz- vagy magánszervezet vagy nemzetközi szervezet,
2. Nonproﬁt szervezet (partnerekre ez a szabály nem
vonatkozik),
3. A következő országokban alapított jogi személy:
valamennyi EU tagállam, Izland és Liechtenstein (nemzetközi
szervezetekre ez a szabály nem vonatkozik.)

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

• A projekt lehet nemzeti vagy nemzetközi szintű is;
• A pályázáshoz legalább két szervezet részvétele
szükséges;
• Országonként legalább az egy résztvevőnek nemzeti
hatóságnak kell lennie.
Amennyiben a nemzeti hatóság nem vesz részt a
pályázatban, abban az esetben a nemzeti hatóságnak
írásban kell támogatnia a pályázatot.

Pénzügyi információk
Teljes keret

3.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

Minimum 75.000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• utazás és ellátás költségei
• eszközbeszerzés arányos értékcsökkenése
• fogyóeszközök és anyagok
• 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

2016 március

Benyújtási határidő

2016.06.01.12:00

Benyújtás

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

Támogató döntés

2016 október

Szerződéskötés

2016 december

Projekt megkezdése

A projekt csak kivételes esetben kezdhető meg a szerződés
aláírását megelőzően.

Megvalósítás

30 hónap

