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Aktuális pályázatok 

 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek 

TÁMOP-6.1.2/11/1 B-komponens 

 

Pályázat célja: A pályázat célja az egészséges életmód kialakulását segítő egyéni 

magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése a munkahelyeken. 

Egészségre nevelő programok és akciók megvalósítása elsősorban a dohányzás, drog és 

alkoholfogyasztás, stressz kezelés, egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás 

témakörében. 

Ki pályázhat? 

• Gazdasági társaságok 

• Nonprofit gazdasági társaságok 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

A támogatás összege 1-10 millió Ft. 

A támogatás mértéke 100%. 

Pályázható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

1. Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok 

megvalósítása; 

2. Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott 

módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása; 

3. Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok 

megvalósítása; 

4. Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás 

egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok 

megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő 

folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését; 

5. A rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek 

hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra – kivéve: technikai sportágakkal, 

extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok; 
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6. Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása; 

7. A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása; 

8. A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása; 

9. Elsősegély nyújtási és balesetmegelőzési programok megvalósítása. 

Kiegészítő tevékenységek: 

• tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, sokszorosítása, internetes 

tartalomszolgáltatás, egyéb kommunikációs eszközök alkalmazása 

• egészségterv vagy munkahelyi egészségfejlesztési terv készítése 

 

Elszámolható költségek: 

• projekt menedzsment költségei (projektmenedzser és pénzügyi vezető bére és 

költségtérítése) 

• szakmai megvalósítással összefüggő költségek (szakmai megvalósítók bére és 

költségtérítése) 

• célcsoport számára biztosított támogatások: 

o sport és közösségi létesítmények bérleti díja 

o kommunikációs tevékenység 

o sporteszközök bérlése 

o célcsoport támogatása (utazás, szállás, étkezés) 

o versenyek díjai 

o kis értékű tárgyi eszközök 

• megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások: 

o szakértői díjak 

o kiadványok , tájékoztató anyagok 

o internetes tartalomfejlesztés 

o kommunkikációs tevékenység 

o rendezvényszervezés 

• egyéb szolgáltatások: 

o kötelező nyilvánosság 

• beruházások (maximum 10%-os mértékig): 

o nem építési engedély köteles felújítás, átalakítás 

o eszközbeszerzés (kizárólag új eszköz) 

• általános költségek 
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Legfontosabb feltételek: 

• konzorciumok nem pályázhatnak 

• Non-profit szervezetek kizárólag akkor nyújthatnak be pályázatot,amennyiben a 
pályázati felhívás megjelenését megelőző 1 évben az alapító okiratukban/társasági 
szerződésükben szerepel az alább felsorolt tevékenységek valamelyike, illetve 
ennek megfelelő tartalom: egészségfejlesztés,közösségfejlesztés, 
egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, betegség megelőzés, 
népegészségügyi feladatok, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és 
ösztönzés; 

• nonprofit szervezetek esetén a pályázó szervezet legalább 1 éve bejegyzésre került 

• a pályázóknak el kell készíteniük egészségfejlesztési terveiket 

• 6-12 hónapos folyamatos részvételt biztosító eseményláncot szükséges kialakítani 

• a pályázó szervezet statisztikai létszáma a pályázat benyújtását megelőző utolsó 

lezárt évben legalább 20 fő volt 

• Az 1-4-es számú önállóan támogatható tevékenységek közül legalább 2-t megjelöl 

és vállal 

 

Benyújtás határideje: 

 

A pályázatok benyújtása 2012. április 23-tól 2012. május 22-ig lehetséges. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat, hívja a 06 30 450 40 98 -as 

számot. 

 

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében. 

 


