Kerecsen pályázatok
2013.
Pályázati azonosító: NEA‐UN‐13‐M‐1274
Projekt címe: 2013. évi működési pályázat
Projekt kezdete: 2013. 03. 01.
Projekt vége: 2014. 02.28.
Kért összeg: 300 000
Önrész összege: 428 000
Megítélt összeg: 300 00
Tevékenység bemutatása: Az egyesület öt éve valósult meg, azelőtti években az ÉLETTÉR keretein
belül működött. a Koppánymonostoron lévő Mag‐házban a hasznos és biztonságos szabadidőtöltésre
biztosítunk helyet. Évről évre fejlődtek a közösség fejlesztési folyamataink. Helyben, térségben és
megyei szinten is hálózati tevékenységekben, partneri munkában dolgozunk együtt, a folyamatok
generálásában is támaszkodunk partnereink erőforrásaira.

2012.
Pályázati azonosító: NEA‐UN‐12‐M‐0046
Projekt címe: működési célú pályázat
Projekt kezdete: 2012. 05. 01.
Projekt vége: 2013. 02. 28.
Kért összeg: 750 000
Önrész összege: 99 980
Tevékenység bemutatása: Önálló egyesületi bejegyzésünk hat éve valósult meg. Komplex fejlesztő
tevékenységünket folytattunk, amit az alábbi szempontok alapján végzünk: Felkészítés az aktív
európai állampolgárságra, demokrácia‐tanulás, kortársaink képviselete, egymástól tanulás,
kommunikáció..stb. Szolgáltatási rendszerünk alapjai változatlanok.

NCSSZI
2012
Pályázati azonosító:IFJ-GY-12-C-6280
Pályázat címe: Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak,
valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása - A KKSZ
háromszögesítése - avagy egymástól tanulás Kőbány-Komárom-Szombathely
diákönkormányzati képviselői között III.
A projekt időtartama 2012. 06. 01. és 2013. 04. 30. közé tehető.

Két összeg: 489200
Önrész összege: 80000

2011.
Pályázati azonosító: NCA‐KD‐11‐0142
Projekt címe: Működési pályázat
Projekt kezdete: 2011. 06. 01.
Projekt vége: 2011. 09. 30.
Kért összeg: 642 000
Önrész összege: 80 000
Megítélt összeg: 642 000
Tevékenység bemutatása: Önálló egyesületi bejegyzésünk négy éve valósult meg. Szolgáltatási
rendszerünk alapjai változatlanok. Fiatalokkal foglalkozó szervezet lévén a világhálón rendszeres
jelenléttel szolgálunk. Helyben, térségben és megyei szinten is hálózati tevékenységekben, partneri
munkában dolgozunk együtt.

NCSSZI Kerecsen
2011
Pályázati azonosító:IFJ-GY-11-C-2231
Cím: Gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek (ifjúsági szakemberek)
kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatása - Közösségi vállalkozásfejlesztés a komáromi
ifjúsági korosztálynak
A pályázat időszaka 2011. 08. 01. és 2012. 04. 30. közé tehető.
Kért összeg: 800 000
Önrész összege: 112800

2011
Pályázati azonosító:IFJ-KTM-11-580
Cím: Kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok modellértékű működtetésének,
fejlesztésének, dokumentálásának és adaptálásának támogatása - Velünk - Együtt – Értetek
A projekt időszaka 2011.08.01. és 2012. 04.30. közé tehető.
Kért összeg: 3303600
Önrész összege: 81000

2011
Pályázati azonosító:IFJ-TR-11-79
Cím: Fiatalok Magyarországért Ifjúsági találkozók támogatása a fiatalok aktív társadalmi
részvételének elősegítése támogatására - "Együtt könnyebb!" – városi diák érdekképviseletek
találkozója
A programban szervezetenként 5-5 fiatal és 1-1 kísérő vesz részt, összesen 18 fő, akiket 3 fő
önkéntes segít.
Életkori bontás szempontjából a 10-18 év közötti sávot céloztuk meg. A fiatalok életkori
összetétele vegyes lesz, hogy a célcsoporton belül mindegyik korosztály képviseltesse magát.
A földrajzi megoszlás szerint azt a fő szempontot tartottuk szem előtt, hogy az érkező fiatalok
között az adott város lakóin kívül a kistérségből is képviseltesse magát legalább 1-1 fő.
A találkozó pontos időpontja 2012. március 22-25.
Kért összeg: 412600
Önrész összege: 52000

2010.
Pályázati azonosító: IFJ‐KTM‐10‐0009
Projekt címe: Lépésről‐lépésre, településről‐településre
Projekt kezdete: 2010. 05. 01.
Projekt vége: 2011. 04. 30.
Kért összeg: 3 079 650
Önrész összege: 0
Megítélt összeg: 3 079 650
Tevékenység bemutatása: Önálló egyesületi bejegyzésünk négy éve valósult meg. A rendszerünk
alapjai változatlanok. Helyben, térségben és megyei szinten is hálózati tevékenységekben, partneri
munkában dolgozunk együtt. Az elmúlt évekhez hasonlóan terveztük meg szakmai
tevékenységünket.

Pályázati azonosító: IFJ‐GY‐KD‐10‐TA‐0012
Projekt címe: Komáromi mesterségek tábora
Projekt kezdete: 2010. 06. 16.
Projekt vége: 2010. 08. 31.
Kért összeg: 250 000

Önrész összege: 225 200
Megítélt összeg: 250 000
Tevékenység bemutatása: A pályázatnak köszönhetően a Komáromi és Kisbéri Kistérségben
példaértékű mozgás kezdődött. A komáromi kistérségben folytatjuk az Összehozó néven beindított
osztályközösség‐fejlesztő programunkat. a program híre gyorsan terjedt a megyében. A Kisbéri
kistérségben nem igazán találtunk együttműködő osztályokat a programunkhoz. A tájékoztatást a
programról több féle körökben és döntést hozói szinten indítottuk el.

Pályázati azonosító: NCA‐DP‐10‐E‐0045
Projekt címe: ’’Összehozó’’ Közösségfejlesztés Komárom középiskolásainak
Projekt kezdete: 2010. 06. 01.
Projekt vége: 2011. 05. 31.
Kért összeg: 2 700 000
Önrész összege: 396 800
Megítélt összeg: 2 700 000
Tevékenység bemutatása: Egyesületünk együttműködő partnere volt Komáromban az első ilyen
kezdeményezésnek. Összesen 12 hónap alatt havi 40 órát foglalkoztunk a programmal. Két
alkalommal tartottunk konferenciát, fiatalokkal dolgoztunk együtt. A programból két folyamat
bontakozott ki.

Pályázati azonosító: NCA‐NK‐10‐B‐0546
Projekt címe: ’’Zenehíd’’
Projekt kezdete: 2010. 06. 01.
Projekt vége: 2011. 05. 31.
Kért összeg: 675 000
Önrész összege: 337 869
Megítélt összeg: 675 000
Tevékenység bemutatása: A pályázati célokat sikerült teljesíteni. Sikerült kapcsolatot kiépíteni az MJS
ifjúsági ház és a Kerecsen Ifjúsági egyesület között. Célunk: a belga színtéren szerzett
tapasztalatainkat hazai gyakorlatban alkalmazni. 4‐5 állomásból álló belgiumi turnét szeretnénk a
magyar fiataloknak szervezni ezzel kapcsolatban segítséget ígértek az MJS vezetői.

Pályázati azonosító: NCA‐NK‐10‐C‐0348
Projekt címe: ’’Jókai Unokái’’ gyermekújság szerkesztése és kiadása
Projekt kezdete: 2010. 06. 01.

Projekt vége: 2011. 05. 31.
Kért összeg: 900 000
Önrész összege: 0
Megítélt összeg: 900 000
Tevékenység bemutatása: A pályázati program célkitűzései nem módosultak. Összesen négy
lapszámot adtunk ki a határ mente 41 településén. A lapszám 3000 példányban jelet meg, ezek közül
valamennyi a honlapunkon elektronikusan is elérhető, letölthető.

2009.

Pályázati azonosító: IFJ‐GY‐KD‐09‐D‐0004
Projekt cím: Kell egy hely! Ifjúsági konzultáció komáromban
Projekt kezdete: 2010. 01. 01.
Projekt vége: 2010. 04. 30.
Kért összeg: 300 000
Önrész összege: 170 000
Megítélt összeg: 300 000
Tevékenység bemutatása: A Kell egy hely! Ifjúsági tanácskozásunkat sikerült megvalósítanunk. A
kezdeményezés jó irányba indult, hiszen a város 12 intézménye közül 10 diákönkormányzata
elfogadta a meghívásunkat. A kezdeményezésünk és a párbeszéd során a képviselők rávilágítottak a
gondolkodásunk hiányosságaira, kérésünk kidolgozatlan elemeire. A műhelymunka eredményesre
sikerült.

Pályázati azonosító: IFJ‐KX‐09‐B‐0037
Projekt címe: Gyermek‐ és ifjúságfejlesztő tevékenységek
Projekt kezdete: 2009.05.01.
Projekt vége: 2010.04.30.
Kért összeg: 3 885 000
Önrész összege: 1 700 000
Megítélt összeg: 3 885 000
Tevékenység bemutatása: A tanácskozás idején irodaszer felhasználására terveztünk költségeket.
Majd a bérleti díjak, az oktatás és az egyéb anyagi szolgáltatás és az étkezés különböző összegekbe
került.

Pályázati azonosító: NCA‐KD‐09‐0029
Projekt címe: működési támogatás
Projekt kezdete: 2009.06.01.
Projekt vége: 2010. 05. 31.
Kért összeg: 800 000
Önrész összege: 42 800
Megítélt összeg: 800 000
Tevékenység bemutatása: Önálló egyesületi bejegyzésünk két éve valósult meg. Szervezetünk
jelenleg egy főállású munkatárs foglalkoztatója, s egyúttal az egyesület könyvvezetésére szerződés
alapján könyvelőt fizet számlás rendszerben. Alkalmazottunk a napi munkavégzést, adminisztrációt
és forrásteremtést biztosít, illetve szakmai munkát végez a célcsoporttal. Bérelt ingatlannal
rendelkezünk.

