
 

 

#ClimateOfChange Hungary Small Grants 

PÁLYÁZAT FELHÍVÁS 

Contract n. CSO-LA / 2019 / 410-153  

’YouACT’ kisléptékű pályázatok benyújtására 

 

Pályázati felhívás háttere 

A Magyar Baptista Szeretetszolgálat közreműködik az Európai Bizottság EC DEAR által 

finanszírozott „End Climate Change, Start Climate of Change” #ClimateOfChange páneurópai 

kampányban, melynek célja, hogy az európai fiatalokat bevonja az éghajlatváltozás és a 

migráció közötti komplex összefüggések megértésébe, valamint tudatosságuk és kritikus 

gondolkodásuk erősítése. A www.climateofchange.info kampányhoz kapcsolódva az IPSOS 23 

országban végzett közvélemény-kutatást 16 és 35 év közötti fiatalok körében. A felmérés fő 

eredményei közül kiemelhető, hogy a magyar fiataloknak csak kevesebb, mint egyharmada 

(31%) tartja a klímaváltozást a világ egyik legégetőbb problémájának. Az „éghajlati 

kényszervándorlás” kifejezésnek szintén alacsony az ismertsége, és nem úgy tekintenek rá, 

mint a migráció egyik fő mozgatórugójára. Az európai fiatalok körülbelül kétharmada (68%) 

nagyon keveset vagy egyáltalán nem hallott a „klímamigránsok” kifejezésről, Magyarországon 

ez a szám még kevesebb (32%). 

Az “End Climate Change - Start Climate of Change "( #ClimateOfChange | The human face of 
climate change) kommunikációs kampány fő mondanivalói, amelynek keretében a felhívás 
által finanszírozott tevékenységek megvalósulnak, a következők:  
-    Azokat érinti jobban az éghajlatváltozás, akik kevésbé járulnak hozzá ahhoz; 
-    Az éghajlatváltozás erősíti a globális igazságtalanságot;  
-    Az éghajlatváltozás egyik súlyos következménye a belső és az országokon átívelő migráció;;  
-    Az ilyen típusú elvándorlásra rákényszerült emberek nem részesülnek a megfelelő jogi és 
szociális védelemben, ami növeli a munkaerő-kizsákmányolás kockázatát  
 
A pályázati felhívás céljai és prioritásai 

Az IPSOS felmérés és Humán Gazdasági Jelentés eredményeire alapozva, az ifjúsági 
szervezetek aktív közreműködésével a jelenlegi pályázat célja, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás következményeivel kapcsolatos ismeretek és a kritikai megértés 
fejlesztését célzó intézkedésekhez, miközben eszközöket és gyakorlati ismereteket nyújt a 
fiatal uniós polgárok számára az olyan globális kihívások megértéséhez szükséges 
cselekvéshez, mint a klímaváltozás okozta migráció és az éghajlatváltozás környezeti 
következményei. Ezen kívül célja bevonni a kampánymunkába az alulról szerveződő ifjúsági 
egyesületeket és az ifjúság által vezetett szervezeteket, elsősorban nemzeti és helyi szinten. 

 
 

 

http://www.climateofchange.info/
https://climateofchange.info/italy/our-vision/
https://climateofchange.info/hungary
https://climateofchange.info/hungary
https://climateofchange.info/italy/our-vision/
https://climateofchange.info/hungary/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/ipsos_country-report_hungary_magyar.pdf
https://climateofchange.info/hungary/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/wellbeingeconomyreport.pdf


 

 

Kik jelentkezhetnek? 

Nonprofit ifjúsági szervezetek, alulról szerveződő ifjúsági szervezetek vagy civil szervezetek, 
melyek aktívak, vagy bizonyítottan tapasztalattal rendelkeznek a fiatalokkal való munka 
terén.1 
 

Ahhoz, hogy e pályázat keretében támogatásban részesüljön, a pályázónak a következő 
feltételeknek kell megfelelnie: 

● jogi személynek kell lennie 

● nonprofit jellegű és 
● civil társadalmi szervezet2 és 
● Magyarországon bejegyzett civil szervezet kell, hogy legyen  
● nem részesült a DEAR program keretében finanszírozott projektben (2018. évi 

pályázati felhívás) sem közvetlen sem közvetett módon (például egy DEAR által 
finanszírozott tevékenység harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatásán keresztül) 

 

A finanszírozás területei: 

Az alábbiakban ismertetjük a felhívás által támogatni kívánt fő cselekvési irányvonalakat: 

● Aktív állampolgárság elősegítése: a környezet és a közösség közös gondozása iránt 
elkötelezett fiatalok csoportjainak létrehozását ösztönző intézkedések; 

● Generációk közötti és interkulturális innováció megvalósítása: empátia fejlesztését 
szociális érzékenység fejlesztését célzó projektek, kapcsolat és párbeszéd kialakítását 
elősegítő projektek fiatalok és különböző származású, korú, népcsoportokhoz tartozó 
emberek között; 

● Nem- formális oktatási rendszer fejlesztése: olyan oktatási projektek, melyek tudatos 
életmóddal kapcsolatos ismereteket adnak át, illetve a klímaváltozás okozta migráció 
és az éghajlatváltozás globális következményeit mutatják be, művészeti és szabadidős 
vagy más kreatív tevékenységeken keresztül;  

 
1 16 és 35 
22 A civil szervezetek független és elszámoltatható alapon működő, nem állami, nonprofit szereplők, melyek 
közé tartoznak: nem kormányzati szervezetek, őslakos népeket képviselő szervezetek, nemzet és/vagy etnikai 
kisebbségeket képviselő szervezetek, diaszpóra szervezetek, a partnerországok migráns szervezetei, helyi 
kereskedőszövetségek és polgári csoportok, szövetkezetek, munkáltatói szervezetek és szakszervezetek 
(szociális partnerek), gazdasági és társadalmi érdekeket képviselő szervezetek, korrupció és csalás ellen küzdő 
és felelősségteljes kormányzást előmozdító szervezetek, polgárjogi szervezetek és a diszkrimináció elleni 
küzdelemmel foglalkozó szervezetek, a decentralizált regionális együttműködésben és integrációban részt vevő 
helyi szervezetek (beleértve a hálózatokat is), fogyasztóvédelmi szervezetek, női és ifjúsági szervezetek, 
környezetvédelmi, oktatási, kulturális, kutatási és tudományos szervezetek, egyetemek, egyházak és vallási 
egyesületek és közösségek, a média és minden olyan nem kormányzati szerv és független alapítvány, beleértve 
a független politikai alapítványokat is, amelyek várhatóan hozzájárulnak a DCI-rendelet célkitűzéseinek 
megvalósításához. 
 



 

 

● Részvételi kommunikáció erősítése: fiatalok bevonását célzó projektek a környezeti 
igazságossággal kapcsolatos kommunikációs és érdekérvényesítő kampányok 
kialakításába. 

Tevékenységek típusai: 

A #ClimateofChangeHungary ’YouACT’ kisléptékű pályázatok ötletpályázat keretében 
támogatható tevékenységek (nem kizárólagos lista): 

● Jól körülhatárolható tevékenységeket tartalmazó projektek, melyek a klímaváltozás, a 
migráció, valamint az éghajlat okozta kényszervándorlás problémáival való 
megküzdésben segíti a fiatalokat; 

● Nyilvános rendezvények és utcai megmozdulások, amelyek a fiatalokat szólítják meg 
kortársképzésen és részvételen alapuló módon.  Az alulról szerveződő ifjúsági 
szervezeteknek szavatolniuk kell a fiatalok fizikai részvételét és aktivitását a projektek 
megvalósítása során; 

● A tudatosság fejlesztésére irányuló innovatív tevékenységek, valamint kommunikációs 
események és kampányok létrehozása; 

● Környezetvédelmi kampányolás és érdekérvényesítés a klímaváltozással kapcsolatos 
ügyek előmozdításáért; 

● Fiatalokat (15-35 éves korosztály) célzó formális és/vagy nem formális oktatási 
programok az európai közösséggel való, klímaváltozással kapcsolatos közös 
felelősségvállalás értelmében; 

● Olyan jól körülhatárolható tevékenységek, amelyek lehetővé teszik a fiataloknak a 
fenntartható életmódbeli szokásokra való áttérést; 

● Világosan leírt, a fiatalok bevonásával megvalósuló és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
összetett kérdések megoldását célzó fellépések (pl. vitaverseny, terepszemle anyagainak 
további felhasználása/ a figyelem növelését célzó anyagok fejlesztése beleértve a 
kampányvideo spotok, utcai gerillaakciók, moss graffitik, fesztiválokon, kiállításokon és 
vásárokon való részvétel stb.) 

● Ifjúsági vezetők és influencerek bevonásával tervezett tevékenységek; 
● A petíció (https://climateofchange.info/hungary/participate/ird-ala-a-peticiot/) online 

népszerűsítését célzó tevékenységek; 
● Fiatal újságírók mobilizálását, aktív részvételét elősegítő tevékenységek; 
● Találkozó szervezése politikai döntéshozók és a nyertesek között (a vitaverseny 

magyarországi résztvevői és az influencer között). 
● Politikai döntéshozók mozgósítását célzó tevékenységek; 
● Tudásközpontok, a fiatalokat motiváló és bátorító ifjúsági rendezvények, amik az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemben való aktív szerepvállalásra ösztönöznek (pl. 
tematikus tudományos táborok, kirándulások, művészeti tevékenységek, szabadidős 
projektek, konferenciák, ifjúsági fesztiválok stb.) 

● Új gyakorlatok tervezése, beleértve a művészeti gyakorlatokat is, melyek célja a civil 
társadalom bevonása; 

● A pályázat céljaival és prioritásával összhangban tervezett képzések és foglalkozások; 
● Helyi szinten már megkezdett bevált módszerek és gyakorlatok terjesztése; 
● A pályázat céljaival és prioritásával összhangban tervezett kutatási tevékenységek; 
● Egyesületek közötti együttműködést elősegítő tevékenységek. 

 

https://climateofchange.info/hungary/participate/ird-ala-a-peticiot/


 

 

 
Kötelező elemek, melyeket az tevékenységek tervezése során figyelembe kell 
venni:3 

 
● Feltétlenül szükséges a petíció4

 népszerűsítése; 
● Szükséges az IPSOS közvélemény-kutatás, a Humán Gazdasági Jelentés valamint az eset 

tanulmányok eredményeinek népszerűsítése az ifjúsági szervezetek aktív 
közreműködésével 

● Legalább egy utcai akció szervezése (pl. flashmob, kiállítás, fesztiválok stb.) a fiatalok 
aktív és személyes részvételével 

● Koronavírus járvány estére egy „alternatív megvalósítási tervet” is készíteni kell, amit 
pályázati adatlapon kell feltüntetni (1. melléklet  D. pontja) 

● A projekt végrehajtása során kötelezően követni kell láthatósági útmutatóban foglaltakat 
(7. sz. melléklet) 
 

Költségvetés: 

A projekt költségvetése nem haladhatja meg az 5 000 eurót4 

A projektre rendelkezésre álló teljes költségvetés 

25 000 Euró 
A pénzügyi támogatás folyósítása a következőképpen történik:  

 
● 50% a projekt kezdetén, a fennmaradó 50% pedig a projekt beavatkozásainak és 

tevékenységeinek végeztével. 

 

Helyszín: 

A tevékenységeket Magyarországon kell megvalósítani 

Projekt időtartama: 

A projekt időtartama 12 hónap 

A pályázás módja: 

A pályázati adatlapot (1. melléklet) a költségvetési tervet (2. melléklet) nyilatkozatot (3. 

melléklet) kizárólag elektronikus úton kell megküldeni az alábbi e-mail címre: 

climate@baptistasegely.hu 

A projektjavaslatok elbírálására és a megvalósítására vonatkozó időpontok 

A pályázati felhívásra való javaslati beadvány határideje: 2022. április 11. 

A projekt eredményeinek közzététele a weboldalon: 2022. április 4. hete 

 
3 Azok a pályázatok, melyek nem tartalmazzák a „kötelező elemek” mindegyikét, formai okokból elutasításra 
kerülnek.  
4 A költségvetés tervezésekor törekedni kell a pénzügyi keret maximális megpályázására. 

mailto:climate@baptistasegely.hu


 

 

A pályázatok legkésőbbi kezdésidőpontja: 2022. május 9. 

A monitoring adatlap kitöltésének határideje: 2022. október 31. 

A pályázatok zárásának legkésőbbi időpontja: 2023. április. 14 

A szakmai és pénzügyi beszámolók benyújtásának határideje: 2023. április. 30. 

 

Elszámolható költségek: 

A pályázati támogatásban csak az elszámolható költségeket lehet figyelembe venni. Ezeknek 
a költségeknek alátámasztó bizonylatokkal igazolt, tényleges költségeken kell alapulniuk. 
 

Elszámolható közvetlen költségek:  
● A projekt megvalósítása során felmerülő költségek, a támogatási szerződésben 

meghatározottak szerint. A költségeknek tehát a végrehajtási időszak során végzett 
tevékenységekre kell vonatkozniuk. 

● Szerepelnek a teljes költségvetésben 

● Szükségesek a projekt megvalósításához 
● Beazonosíthatók és visszaigazolhatók, nevezetesen úgy, hogy fel vannak jegyezve a 

tovább kedvezményezett szervezet könyvelési dokumentumaiban és a 
kedvezményezettek országában érvényes, oda vonatkozó könyvelési előírások szerint. 

● Megfelelnek az alkalmazandó adó- és szociális jogszabályi követelményeknek 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes fenti kritériumnak eleget kell tenni! 

Nem elszámolható költségek: 
● Tartozások és adósságszolgálati költségek 
● Adósságok és adósság után fizetendő kamatok. 
● Veszteségek és lehetséges jövőbeli anyagi tehertételek fedezése  
● Kedvezményezett által bejelentett, uniós, vagy más támogatásban részesülő, más 

intézkedés vagy program által finanszírozott költségek. 
● Földterület vagy épületek vásárlása 
● Járművek beszerzése 
● Árfolyamveszteségek 
● Irodabérleti díj, kivéve, ha a kérelmező bizonyítani tudja, hogy a tervezett intézkedés 

megvalósításához szükséges a további bérleti díj 
● Harmadik félnek nyújtott hitelek 
● Természetbeni hozzájárulások (pl. meglévő berendezések felértékelése, adományok, 

önkéntes munka stb.) 
 
Pályázatok elbírálása: 
 
A pályázati terveket és teljes pályázati anyagokat a projekttervezési és menedzselési 
szakértőkből, valamint szakterületi szakértőkből álló Kiértékelési Bizottság értékeli ki. 
 
Ha a pályázati anyagok (a pályázati terv és/vagy a teljes pályázati anyag) átvizsgálása során 
arra derül fény, hogy a javasolt tevékenység nem felel meg a fent meghatározott számításba 



 

 

vehetőségi kritériumoknak, és/vagy az abban feltüntetett információ nem felel meg a 
valóságnak, és/vagy nincs mellékelve az összes kötelező dokumentum, akkor az adott 
pályázatokat ezen az alapon el kell utasítanunk. 
 
Egyéb rendelkezések: 
 
A Támogató (Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány) a nyertes pályázók munkáját technikai 
segítségnyújtással segíti a megvalósítási és az elszámolási időszakban. 
 
A Támogató projektindító találkozót szervez (on-line vagy jelenléti formában) melyen a 
nyertes pályázóknak kötelezően részt kell venniük.  
 
A Támogató és támogatást elnyerő, kedvezményezett szervezetek együttműködési 
megállapodást írnak alá, ami a támogatás 50%-nak átutalásnak elengedhetetlen feltétele. 
A pályázóknak jelentkezésüket magyar nyelven gépelve kell beadniuk, kézzel írt pályázatokat 
nem fogadunk el.  
A pályázatok benyújtási határideje, azaz 2022. április 11-e után benyújtott pályázatokat nem 
áll módunkban elfogadni! 
 
 A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket a climate@baptistasegely.hu -re küldött e-
mailben lehet feltenni. A felmerülő kérdésekre legkésőbb a határidő lejárta előtt egy héttel 
tudunk választ adni, és ezeket a válaszokat közzétesszük a pályázati kiírás weboldalán, hogy 
így minden potenciális pályázó hozzáférjen a lényeges információkhoz. 
 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

1. Pénzügyi és működési kapacitás Pontszám 

1.1 A pályázók rendelkeznek-e megfelelő project menedzsment tapasztalattal? / 5 

1.2  A pályázó rendelkezik-e megfelelő szakmai tapasztalattal? (16-35 éves 
fiatalokkal végzett munka terén 

/ 5 

1.3  A pályázó rendelkezik-e megfelelő menedzsment kapacitással? (beleértve a 
munkatársak pénzügyi szaktudását, a technikai felszereltséget és a 
költségvetésének kezelésére való képességet) 

/ 5 

1.4  Rendelkezik-e a főpályázó stabil és elegendő finanszírozási forrással?  / 5 

2. A pályázatban leírt tevékenységek hatékonysága és megvalósíthatósága Pontszám 

2.1 A javasolt tevékenységek megfelelőeke? Mennyire praktikusan 
tervezettek, illetve a célkitűzésekkel és a várt eredményekkel összhangban vannak-
e? 

/5 

2.2 Világos és megvalósítható-e a cselekvési terv? /5 

2.3 Tartalmaz-e a projekt objektíven mérhető mutatókat az eredmények 
eléréséhez tervezett tevékenységekre vonatkozóan? Tervezett-e a pályázó 
értékelést? 

/5 

2.4  A pályázó közreműködésének mértéke elégséges-e a tevékenységek 
végrehajtásához? 

/5 

3. Fenntarthatóság és a tevékenység hatása Pontszám 

3.1  A tervezett projektnek van-e kézzelfogható hatása a célcsoport(ok)ra? 
Származik-e a célcsoport(ok) bármilyen előnye a projektből? 

/5 

3.2  Megváltozik-e a célcsoport(ok) hozzáállása a projekt végén? /5 

mailto:climate@baptistasegely.hu


 

 

4. Költségvetés és költséghatékonyság Pontszám 

4.1 A tevékenységek megfelelően tükröződnek a költségvetésben. /5 
4.2 A költségvetés megfelelő arányt mutat a költségek és az eredmények (illetve 
célkitűzések) között. 

/5 

 Összespontszám:  60 

 

Pályázati dokumentáció: 

● 1. melléklet: pályázati adatlap  

● 2. melléklet: költségvetési tervezet  

● 3. melléklet: nyilatkozat 

● 4. melléklet: szakmai beszámoló  

● 5. melléklet: pénzügyi beszámoló 

● 6. melléklet: monitoring adatlap 

● 7. melléklet: láthatósági útmutató 
https://www.baptistasegely.hu/adat/projekt/14/fajlok/communication-visibility-
requirements-2018_en.pdf  

● 8. melléklet: Humán Gazdasági Jelentés 

● 9. melléklet: IPSOS felmérés 

 

https://www.baptistasegely.hu/adat/projekt/14/fajlok/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://www.baptistasegely.hu/adat/projekt/14/fajlok/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf

