GINOP-3.3.3-17
ONLINE KORMÁNYZATI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS E-EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOK TERJEDÉSÉNEK ÉS A DIGITÁLIS JÓLÉT
MEGTEREMTÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE ORSZÁGOS, ILLETVE HELYI CIVIL
ÉS SZAKMAI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁVAL
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A projekt célja a digitális világtól ismeretek vagy motiváltság hiányában, illetve az újtól való félelem miatt
elzárkózók „felrázása”: minden aktív és potenciális munkavállalónak fel kell ismernie, hogy digitális
felkészültség hiányában egyre kisebb esélye lesz a munkaerőpiacon.

−

Továbbá az inaktívak és az idős korosztályok körében is tudatosítani szükséges a digitális írástudás
elsajátításának esélyegyenlőségi dimenzióját és életminőség-javító potenciálját.

−

Jelen konstrukció célja országos és helyi szervezetek helyi szükségletekre építő projektjeinek támogatása
annak érdekében, hogy a lakosság minél tágabb köre lépjen be a digitális világba.

−

A támogatást igénylők olyan innovatív és mintaértékű projektjei kerülnek támogatásra, amelyek a
lakosság igényei köré szerveződnek az e-közigazgatási, e-kereskedelmi, e-egészségügyi és
fogyasztóvédelmi szolgáltatások használatához is nélkülözhetetlen digitális kompetenciák fejlesztése
érdekében. A programokban az új kihívásoknak megfelelően nagy hangsúlyt kap a személyre szabott,
egy-egy célcsoport specifikus igényeire épülő megközelítés kialakítása.

−

A programnak olyan alapvető motivációkra kell építeni, amelyek az internet iránt egyáltalán nem
érdeklődők figyelmét is felkeltik, és jellemző élethelyzetekben jelenthetnek támogatást. Ilyen lehet pl.


lakossági szociális pályázatok (Otthon Melege Program, Erzsébet Program stb.);



olyan szolgáltatások, amelyek a személyes jelenlét szükségességét váltják ki, s ezáltal
költségmegtakarítást jelenthetnek (pl. elektronikus közigazgatás, elektronikus kereskedelem
stb.);



munkakeresés támogatása (álláshirdetések, munkaügyi központok, távmunka lehetősége stb.);



pénzkereseti lehetőségek (pl. aukciós site-ok, apróhirdetési oldalak stb.);



távol élő családtagokkal való kapcsolattartás lehetősége (pl. e-mail, chat, Facebook, Skype,
felhő-alapú szolgáltatások – fényképek megosztása stb.);



kedvezményes vásárlási, megtakarítási lehetőségek (pl. aukciós site-ok, webshopok stb.);



társkeresés (randi oldalak, chatszobák stb.);



médiafogyasztási lehetőségek (pl. videó megosztó oldalak, online televíziós tartalmak,
internetes rádiók, zeneletöltők stb.);



érdeklődési kör, hobbi (pl. közösségi oldalak, szakmai közösségek stb.).

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

−

Civil és szakmai szervezetek:


oktatási és kulturális közösség



önkormányzat által fenntartott intézmények



közösségi internet-hozzáférési hely



szövetkezet



helyi képviselettel rendelkező országos szervezet (egyházak, kamarák)



nonprofit korlátolt felelősségű társaság



egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)



közalapítvány



alapítvány

Gazdálkodási formakód szerint:


szociális szövetkezet (GFO 121)



iskolai szövetkezet (GFO 123)



egyház (GFO 551)



egyházi intézmény (GFO 552)



egyéb egyházi szervezet (GFO 559)



kamara (GFO 541)



nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)



egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)



nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)



nonprofit betéti társaság (GFO 576)



nonprofit részvénytársaság (GFO 573)



egyéb egyesület (GFO 529)



egyéb szövetség (GFO 517)



közalapítvány (GFO 561)



közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)



egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)



egyéb alapítvány (GFO 569)

KERETÖSSZEG:
−

1,7 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

47-850 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

Projektösszeg: legfeljebb 40 M Ft

−

Támogatási összeg: 2-36 M Ft


Az egy lakosra eső fajlagos költség nem haladhatja meg az 3.500 Ft-ot:


A fajlagos költség kiszámítása az elszámolható összköltség / bevont települések
lakosságszáma alapján számítható ki. A fajlagos költség számításánál egy fő csak
egyszer számítható, mert a fajlagos költség számításánál nem a résztvevő személyek
számát, hanem a bevont települések lakosságszámát szükséges figyelembe venni.

Projekt hatóköre

Elszámolható
költség

Támogatás
összege

Egy vagy több település, ahol a lakosság száma összességében
nem éri el az 5.000 főt.

5.555.556 Ft

5.000.000 Ft

Egy vagy több település, ahol a lakosság száma összességében
eléri legalább az 5.000 főt (de nem éri el a 30 ezer főt).

11.111.111 Ft

10.000.000 Ft

Egy vagy több település, ahol a lakosság száma összességében
eléri legalább a 30.000 főt (de nem haladja meg a 100 ezer
főt), VAGY egy járás településeinek legalább kétharmada,
függetlenül a lakosság számától.

22.222.222 Ft

20.000.000 Ft

Egy vagy több település, ahol a lakosság száma összességében
eléri legalább a 100.000 főt, VAGY egy statisztikai régió
településeinek legalább fele, függetlenül a lakosság számától.

40.000.000 Ft

36.000.000 Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

90%

ELJÁRÁSREND:
−

egyszerűsített, folyamatos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

Előminősítés: 2017. augusztus 23-tól 2017. október 4-ig

−

Pályázat: 2017. szeptember 12-től 2017. október 17-ig

PROJEKTIDŐSZAK:
−

Fizikai befejezés: legfeljebb 12 hónap, de legkésőbb 2019. július 31-ig.

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2019.
október 31.

−

A projekt megvalósítása során 1 mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkövet a projekt fizikai
befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

−

A GINOP-3.3.2-16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének
elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” c. kiemelt projekt keretében
kiadott megfelelőségi tanúsítvány kiállításának időpontját nem előzheti meg a támogatási kérelem
benyújtásának időpontja.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

A projekt megvalósulásának helyszíne a projekt fizikai megvalósulásának helyszíne. A megvalósulási
helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt céljához kapcsolódó releváns tevékenységek
elvégezhetők a helyszínen, illetve a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A
projekt keretében tervezett szakmai tevékenységeknek, valamint a költségek felmerülésének a
megvalósítás helyszínén kell történnie.

−

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

CÉLCSOPORT:
−

A támogatást igénylők által tervezett projektek az alábbi fő célcsoport(ok) számára valósíthatóak meg:
azon felnőtt lakosság számára, akik nem rendelkeznek digitális alapkompetenciákkal, ezen belül
különösen


45 év felettiek,



vidéken élők,



álláskeresők,
akikben megvan, vagy a megfelelő motivációs programmal megteremthető a nyitottság a
digitális eszközök kipróbálására, használatára.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
−

Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt biztosító szervezet szakmai
anyagainak felhasználásával, valamint a GINOP-3.3.2–16 „Online kormányzati, közigazgatási és eegészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése”
projekt keretében jóváhagyott projekt mentén:


Rendezvények és kitelepülések szervezése



Tematikus helyi rendezvények szervezése (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek,
egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések stb.)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
−

−

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:


projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatárs biztosítása, legfeljebb 1 fő
(projektmenedzsment)



projektmenedzsment tevékenység ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése

A projekt szakmai és operatív végrehajtásához kapcsolódóan:


−

a projekt lebonyolításához szükséges digitális eszközök és kapcsolódó szoftverek beszerzése
(tablet, laptop, projektor, mobil stick stb.)

A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek:


Helyi és országos programok, motivációs kampányok lebonyolítása



Helyi és országos PR és érzékenyítő tevékenység;



Lakossági fórumok szervezése



Helyi szervezetek rendezvényein való részvétel, bemutatók, prezentációk, demonstrációk
megtartása, stand felállítása;



Honlapfejlesztés, közösségi oldalakon való megjelenés kialakítása és fenntartása



Tematikus együttműködések kiépítése más szervezetekkel



Térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat
népszerűsítő oktatási programok lebonyolítása



Helyi sajtómegjelenések (szakmai tartalom, interjú, véleménycikk stb.)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
−

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

BELSŐ KORLÁTOK:

Költségtípus

Maximális mérték (%)

Projektmenedzsment

2,5%

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

0,5%

Rezsi

1%

Beruházás

10%

Honlapfejlesztés

15%, de maximum nettó 500.000 Ft

Domain név regisztrációja és webtárhely egyszeri díja

Maximum nettó 100.000 Ft

Catering költségek

Maximum bruttó 6.000 Ft / fő / nap

Terembérleti díj

10%, de maximum nettó 2 M Ft

Kommunikáció, marketing tevékenység (a kötelező
nyilvánosság biztosításán felül)

10%

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
−

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 2 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt keretében alkalmazott módszerek és elért
eredmények nyilvános elérhetőségét biztosítja (pl. honlapon vagy egyéb nyilvános felületen).

−

Amennyiben a projekt keretében nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére is sor kerül, úgy a beszerzett
eszközök a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával,
átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

