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PPPPályázati felhívásályázati felhívásályázati felhívásályázati felhívás 

 
A pályázat célja  
 
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA és a Második Hullám Vidéki 
Ifjúsági Szövetség – MHVISZ az elmúlt évek során több kistelepülési ifjúsági 
közösségeket fejlesztő programot szervezett, hajtott végre. Ezek egyik tapasztalata az 
volt, hogy időnként nagyszerű és helyi szinten valódi értéket hordozó közösségi 
kezdeményezések indokolatlanul kevés figyelmet kapnak. „A legjobb falusi ifjúsági 
közösség” pályázattal a két szervezet célja, hogy felkutassa, bemutassa és elismerje a 
kistelepüléseken működő példaértékű falusi ifjúsági közösségeket. 
A pályázat a már elvégzett tevékenység, megvalósított programok, az adott település és 
az ott élő fiatalok életében betöltött szerep szempontjából értékeli a pályázó 
közösségeket és választja ki a három díjazott szervezetet.  
Kiemelt célja a pályázatnak, hogy olyan kezdeményezéseket mutasson be, amelyek 
követendő jó gyakorlatként szolgálhatnak más településeken működő, vagy most 
formálódó ifjúsági közösségeknek. 
 
A pályázat meghirdetője és az együttműködő partnerek  
 
A pályázatot a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA és a Második Hullám 
Vidéki Ifjúsági Szövetség – MHVISZ hirdeti meg.  
A pályázat lebonyolítása és az előzetes kiválasztás a Földművelésügyi Minisztériummal, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős 
Államtitkárságával, és az Új Nemzedék Központtal együttműködésben, partnerségben 
zajlik. 
 
A pályázó közösségek  
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Jelen pályázati felhívásra falusi ifjúsági közösségek jelentkezését várjuk a következőkben 
részletezett további feltételekkel. 
 
- A pályázó közösség 5.000 lakosnál kisebb lélekszámú településen kell, hogy működjön, 
tevékenysége elsődlegesen arra az adott településre koncentrálódjon. A lakosságszám 
megállapításánál a 2016. január 1-jei KSH települési adatok az irányadók. 
- A pályázónak nem kell jogilag formalizáltan, egyesületként működnie. Lehet egy 
nagyobb egyesület része, vagy bármilyen egyéb jogilag nem formalizált közösség. 
- A pályázó közösségben tevékenységet folytatók döntő többsége fiatal kell, hogy legyen. 
- A pályázó tevékenységével elsődlegesen a településen élő fiatalokat kell, hogy 
megszólítsa. 
 
A pályázat díjazása 
 
A pályázók közül három közösség kap díjazást. Az első helyezett 500.000,- forint, a 
második helyezett 300.000,- forint, a harmadik helyezett 200.000,- forint közösségi célú, 
de szabadon felhasználható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást kap.  
 
A pályázat díjazását a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA és a Második 
Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség – MHVISZ saját forrásaiból finanszírozza, ahhoz nem 
kap külső támogatást. 
 
A pályázati díjazás elszámolása 
 
A pályázaton nyertes közösségeknek a döntéstől számított 12 hónapjuk van a díjazás 
felhasználására. A díjat kizárólag a közösségi céljaikra használhatják fel. Ezen belül 
azonban nincs semmiféle megkötés, hogy abból milyen kiadásokat finanszíroznak, azok 
lehetnek programhoz, működéshez kapcsolódó kiadások, de félre is tehetik későbbi 
kiadásaikra. 
A pályázattal kapcsolatos elszámolásként a díjazás felhasználásának időtartamára, 12 
hónapra vonatkozó, a tevékenységüket részletesen bemutató szakmai beszámolót kell 
elkészíteni. Ebben, a pontos összeg megjelölése nélkül szerepeltetni kell, hogy milyen 
kiadásokra fordították a díjazást. 
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További feltétel, hogy a díjazással kapcsolatos beszámolót legalább 60 napra el kell 
helyezni az adott települési önkormányzat hivatalos honlapjának nyitó oldalán, letölthető 
dokumentumként. 
A jogilag nem formalizáltan, nem egyesületként működő közösségek esetén további 
feltétel, hogy egy befogadó, kötelezettségvállaló (gesztor) egyesület vagy alapítvány 
felvállalja a díjazás számviteli jogszabályok szerinti felelős adminisztrációját.  
A díjazott közösségeket a pályázatban együttműködő szervezetek képviselői 
személyesen is meglátogathatják. Ennek előkészítéseként a díjazott közösségek által 
szervezett eseményekről azok időpontját megelőző 14 nappal tájékoztatást kell küldeni a 
pályázat meghirdetőinek. 
A díjazott közösségek a megvalósított programjaikról azok megvalósítását követő 14 
napon belül rövid írásos összefoglalót küldenek a pályázat kiíróinak, 3-5 fényképpel 
együtt. 
A díjazással kapcsolatosan szerződés készül az adott jogilag formalizált közösséggel 
vagy a gesztor szervezetével. A szerződés a fentiekkel összhangba rögzíti díjazás 
felhasználásának kereteit és nyilvánosságát. 
 
A pályázat tartalma és formája 
 
A pályázati folyamat két fordulóból áll. Az első fordulóban a pályázatot az mhvisz.hu 
oldalról letölthető pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani. A kitöltött, aláírt űrlapot 
csatolmányként, .pdf formátumban a legjobbfalusiifjusagikozosseg@gmail.com címre 
kell elküldeni.  
A pályázati űrlaphoz csatolni lehet egyéb, a szervezet tevékenységét bemutató 
dokumentumot vagy az e-mailban fel lehet tüntetni internetes hivatkozásokat, amelyek a 
közösség tevékenységét mutatják be. 
Minden pályázó csak egy e-mailt küldhet, a csatolmányok nem haladhatják meg a 10 
MB terjedelmet. Ha a pályázó több e-mailban nyújtja be a pályázatát, akkor azok közül 
azt az utolsó e-mailét vesszük figyelembe, amelyben szerepel a kitöltött pályázati űrlap. 
A benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan nincs hiánypótlás vagy utólagos módosítás. A 
pályázatokat a benyújtott tartalmuk alapján értékeljük. 
 
A pályázat benyújtásáA pályázat benyújtásáA pályázat benyújtásáA pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 21nak határideje: 2017. március 21nak határideje: 2017. március 21nak határideje: 2017. március 21. 16.00 óra. 16.00 óra. 16.00 óra. 16.00 óra    
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Az előzetes értékelés után a második fordulóba került közösségeknek egy legfeljebb 120 
mp hosszúságú bemutatkozó filmet kell készíteniük és beküldeniük. A bemutatkozó 
filmmel kapcsolatosan nem elvárás a professzionális minőség, akár mobiltelefonnal 
készült felvételekből is összeállítható. A filmek elsődleges funkciója, hogy a későbbi 
közönségszavazáson bemutassák a pályázó közösséget. 
 
A pályázatokkal kapcsolatos döntési folyamat 
 
A beérkezett pályázatokat az AGRYA, az MHVISZ és az együttműködő partnerek 
delegáltjaiból álló bizottság előzetesen értékeli. A bizottság a pályázatok számától 
függően kiválaszt 5-11 közösséget, amely bejut a pályázat második fordulójába. 
A második fordulóba bejutott közösségek bemutatkozó filmjeit a 
www.facebook.com/VirtualisFaluProgram Facebook oldalon külön-külön bejegyzésként 
elhelyezik a szervezők. A díjazott a három legtöbb kedvelést kapott bemutatkozó filmet 
készítő közösség lesz. 
 
A pályázati időbeni ütemezése 
 
2017. március 21. – Az első döntési fordulóra készített pályázatok benyújtási határideje 
2017. március 31. – A benyújtott pályázatok nyilvánosságra hozatala az mhvisz.hu 
weboldalon 
2017. április 28. – A bizottság döntése a második fordulóba bejutott közösségekről 
2017. május 26. – A második fordulóba bejutott közösségekről készült bemutatkozó 
filmek benyújtási határideje 
2017. június 1-14. – A bemutatkozó filmek közzététele a Facebook közösségi oldalon és 
a kedvelések gyűjtése 
2017. június 22. – Eredményhirdetés, díjátadó 
2017. július 15. – Támogatási szerződések megkötése, díjak átutalása 
2018. június 30. – Szakmai, tartalmi beszámoló elküldése 
2018. augusztus 1. - szeptember 30. – A pályázati beszámoló nyilvánosságra hozatala a 
település hivatalos weboldalán. 
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A pályázatok és a döntési folyamat nyilvánossága 
 
Az mhvisz.hu weboldalra a következő információk kerülnek fel. 
- A pályázatok, az adatlapon szereplő kapcsolati adatok kivételével változtatás nélkül, 
letölthető dokumentumként. 
- A díjazott szervezetek eseményeivel kapcsolatos előzetes tájékoztatók, benne az 
esemény témájával, helyszínével és időpontjával. 
- A díjazott szervezetek eseményeivel kapcsolatos összefoglalók és fényképek. 
- A díjazott közösségek egy éves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló, mint 
elszámolás. 
 
A díjazott közösség településének hivatalos önkormányzati weboldalára felkerül az egy 
éves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló, mint elszámolás. 
 
    

További informáciTovábbi informáciTovábbi informáciTovábbi információ, kapcsolató, kapcsolató, kapcsolató, kapcsolat    
AGRYA Országos IrodaAGRYA Országos IrodaAGRYA Országos IrodaAGRYA Országos Iroda    

callcenter@agrya.hu, 06 1 2704874 (munkanapokon 9callcenter@agrya.hu, 06 1 2704874 (munkanapokon 9callcenter@agrya.hu, 06 1 2704874 (munkanapokon 9callcenter@agrya.hu, 06 1 2704874 (munkanapokon 9----17 óra között)17 óra között)17 óra között)17 óra között)    


