FELHÍVÁS
BŰNMEGELŐZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
(kódja: BM-20-P)
1. A felhívás célja és a rendelkezésre álló keretösszeg
Jelen felhívás célja, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét
képező Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával (a továbbiakban: NBS) összhangban a legjobbnak ítélt
bűnmegelőzési gyakorlatokat vagy újszerű módszereket megismerje és támogassa.
Az NBS fókuszában a településbiztonság fokozása érdekében megvalósítandó, a gyermek- és
fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos, az áldozattá válás megelőzését és az áldozatok
segítését előmozdító, valamint a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok állnak. Az NBS
bizonyos célkitűzései és az egyes bűnmegelőzési programok akkor nyernek értelmet, ha azok a helyi
problémákra reagálva az adott terület sajátosságait figyelembe véve kerülnek megvalósításra. Ennek
leghatékonyabb módszere olyan bűnmegelőzési projektek támogatása, amelyek képesek közvetlenül
kezelni az adott térségre jellemző problémákat.
Olyan pályamunkákat várunk, amelyek egyrészről az NBS-ben kitűzött célok elérését a jelenlegi
gyakorlatnál még hatékonyabban, illetve eredményesebben elősegíteni képes, újszerű módszerek,
programok, gyakorlatok kifejlesztésére, kipróbálására fókuszálnak. Másrészről, amelyek a már
eredményesen működő programokat széles körben tudják adaptálni és terjeszteni.
A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 130.000.000 Ft, azaz egyszázharminc-millió forint
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XIV.
Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. alcím A Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása előirányzat terhére (ÁHT azonosító:
342695).

2. A projektötlet benyújtására jogosultak köre
Bűnmegelőzési témájú projektötletet az alábbi két jogosulti kör nyújthat be:

I. Az államháztartás központi alrendszerébe
tartozó költségvetési szervek
(pl. büntetés-végrehajtás szervei, rendőrség,
minisztérium, iskolák, javító intézetek...stb.)

II. Az államháztartás önkormányzati
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek;
társadalmi szervezetek: alapítvány és
egyesület; non-profit gazdasági társaságok;
bevett egyház, belső egyházi jogi személy

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
figyelembevételével a támogatási időszak a projekt benyújtására jogosultak körében eltérő. Kérjük
erre fokozottan figyeljenek!

3. A támogatási időszak


Központi költségvetési szerv esetében a projekt kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint 2020.
január 1., befejező időpontja nem lehet későbbi, mint 2020. október 31.



Egyéb, nem központi költségvetési szerv esetében a projekt kezdő dátuma nem lehet korábbi,
mint 2020. január 1., befejező időpontja nem lehet későbbi, mint 2021. augusztus 31.

4. Támogatható tevékenységek és az igényelhető összeg
I.

Innovatív, újszerű módszerek, gyakorlatok, megoldások kifejlesztése, kipróbálása

Tartalma: A kategórián belül olyan bűnmegelőzési projektötleteket várunk, amelyek hazánkban
eddig még nem ismert módszerek tesztelését, újszerű technikák alkalmazását vagy éppen már ismert
módszer új kihívást kezelni kívánó felhasználását célozzák a bűnmegelőzés szolgálatában. Az
elérendő célcsoport és a megelőzni kívánt cselekmények köre szabadon választható.
Az igényelhető támogatási összeg minimum bruttó 3 millió forint – maximum bruttó 20 millió
forint.
II.

Fenntarthatóság növelése az NBT által korábban már támogatott, sikeres, jól bevált
program fejlesztése, fenntartása érdekében

Tartalma: Az eredmények fenntarthatósága több szempontból is fontos és érvényre juttatandó cél.
Mennyiségi, hatékonysági alapon kívánatosabbak a fenntartható eredményekkel jellemezhető
projektek, hiszen a projekt időszakában elért eredmények a következő években fennmaradva
megsokszorozódnak. Más irányból közelítve pedig azért fontos a fenntarthatóság kérdése, mert
számos bűnmegelőzési tevékenység valamely kockázati csoport (akár potenciális elkövetők, akár
potenciális áldozatok) viselkedésének, gondolkodásának (pl. értékek tudatosabb védelme, agresszió
kezelése) megváltoztatását célozza, amelyek akkor vezethetnek érdemi bűnmegelőzési
kimenetekhez, ha hosszabb távon is fennmaradnak.
A kategórián belül olyan projektek benyújtását várjuk, amelyek az elmúlt években már nyertek
támogatást az NBT-től és eredményesen, sikeresen működnek. A konstrukció előnye, hogy biztosítja
a korábban támogatott – innovatív, újító-fejlesztő – projektek eredményeinek továbbvitelét és
hasznosítását, az NBS szempontjából fontos célcsoportok tagjainak széles körét képes elérni,
emellett az így megvalósított tevékenységek hosszabb távon fennmaradnak.
Az igényelhető támogatási összeg minimum bruttó 3 millió forint – maximum bruttó 40 millió
forint.
III.

Veszélyeztetett társadalmi csoportok felzárkóztatásának segítése

Tartalma: Az NBT kiemelt figyelmet fordít azon programokra, amelyek a bűnmegelőzési célok
mellett külön prioritásként fogalmazzák meg a veszélyeztetett társadalmi csoportok segítését,
felzárkóztatását. Támogatandó tevékenység a már működő felzárkóztatási programokba a
bűnmegelőzési (áldozattá és elkövetővé válást megelőző) ismeretek, szociális kompetenciafejlesztő
játékok beépítése, az áldozattá és elkövetővé válást megelőző ismeretek interaktív formában történő
átadása modern pedagógiai eszközök és módszerek használatával.
A fentiek mellett az NBT fontosnak tartja a közösséghez tartozást erősítő, szociális és egyéb
kompetenciákat kiemelten fejlesztő projektek (pl. iskolakertek) támogatását. Lényeges cél továbbá a
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veszélyeztetett, a bántalmazott, a bűncselekmény áldozatává vált gyermekek meghallgatását,
vizsgálatát, terápiáját biztosító szolgáltatások támogatása, fejlesztése.
Az igényelhető támogatási összeg minimum bruttó 3 millió forint – maximum bruttó 20 millió
forint.
IV.

„Játszva tanulni” – bűnmegelőzési oktatójáték fejlesztése

Tartalma: A játék örömforrás, a pozitív élmény pedig konstruktívan befolyásolja az oktatás
hatékonyságát és hatással van az egyén fejlődésére. Az élmény alapú oktatás lényege, hogy nem
direkt módon, frontális úton közvetít pozitív értékrendet. Élményeket nyújt, attitűdöt és
személyiséget formál, a szociális kompetenciák fejlesztésére épít csoportos tanulási folyamatokkal,
közösségépítő és empátiafejlesztő gyakorlatokkal. A tapasztalatszerzést helyezi a középpontba és
megoldási technikákat nyújt a fiataloknak a sikerélmény és öröm mellett. Egy-egy játék közbeni
szabadságérzet az, ami hatványozottan növeli a módszer hatékonyságát.
A kategórián belül szívesen látnánk olyan oktatójátékokat, amelyek a prevenciós ismeretek bővítését,
a pozitív attitűdök kialakítását célozzák. A játékok megtervezésénél fontos szempont a sokszínűség,
vagyis a témakör különböző feldolgozási lehetőségeinek bemutatása és változatos munkaformák
alkalmazása. A hangsúly minden esetben a játékosságon, a közvetlen tapasztalások feldolgozásán, a
társas kompetenciák és a szociális érzékenység erősítésén van. A játék célja az, hogy egy vagy két
tanítási órán az egész osztály közösen játsszon. A cél nem egy iskolás „Ki mit tud” szervezése vagy a
diákok tudásának a tesztelése, hanem egy felhőtlen szórakozást kínáló olyan játék megalkotása,
amelyet a diákok szívesen játszanak együtt, fejleszti az együttműködésüket, a vitakészségüket,
valamint a döntési képességüket. (Mintául szolgálhatnak pl. a szabadulószobák vagy a Dixit
társasjáték.)
Az igényelhető támogatási összeg minimum bruttó 1 millió forint – maximum bruttó 5 millió forint.
Az elnyert támogatás 100%-os intenzitású, azaz a projekthez saját forrást nem kell biztosítani.

5. Projektötlet benyújtása, határidők, elbírálás
Minden jelentkező kizárólag egy projektötletet nyújthat be. Az EPER-ben legkorábban beadott
projektötletet tekintjük beadottnak, a később érkezetteket automatikusan elutasítjuk. A benyújtásra
került projektötletek a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra és bírálatra!
A projektötletek beadási lehetősége és bírálata a meghirdetéstől kezdve folyamatos a
rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig vagy a végső beadási határidőig!
Végső beadási határidő: 2019. december 3. 12.00 óra vagy a keretösszeg kimerülése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) a benyújtási határidő előtt az ötletpályázati felhívást
lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást a Titkárság honlapján közzéteszi.
Benyújtás módja és helye: Projektötletet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a
Belügyminisztérium
által
működtetett
EPER
szoftveren
keresztül
(https://bm.eper.hu/eper/paly/palybelep.aspx) a BM-20-P kódjelű kategória kiválasztásával. Az
elektronikus adatlapot hiánytalanul, a kérdésekre választ adva kell benyújtani. Határidőben
benyújtottnak minősül az a projektötlet, amely az EPER-ben véglegesítésre került. Véglegesített
adatlapon utólagosan módosítani már nem lehet, hiánypótlására nincs lehetőség. A beadási
határidőig véglegesített adatlapról kapott automatikus üzenet kizárólag a projektötlet befogadását
jelenti a rendszerben, annak érvényességét nem.
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A projektötletek elbírálása kétfordulós.
Az első forduló célja a projektötlet, koncepció megismerése, annak megértése,
hogy az miként járulhat hozzá az NBS céljaihoz, milyen újdonságot hordoz
magában, vagy egy sikeres fejlesztés esetén milyen területen/körben és milyen
mértékű újabb eredményekre vezethet a támogatása, hogyan terjeszthető el
némely már kifejlesztett modellprogram az országban. Emellett célja a
projektötlet kiválasztott témára történő adaptálásának megismerése, a célokkal
történő azonosulásának meghatározása, valamint a kiválasztott téma helyi
körülményekhez és lehetőségekhez történő igazításának felmérése.
A benyújtott jelentkezéseket a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága
(Főosztály) munkatársai a beérkezéstől folyamatosan értékelik, majd kiválasztják
a legjobb projekteket.
Az értékelés kritériumai:
Első forduló

Relevancia - A projekt eredménye az NBS/ Intézkedési tervek szempontjából
kiemelt / releváns célcsoportnál segíti elő a bűnmegelőzést.
Szakmaiság - A projektben megjelölt tevékenységek szakmaisága biztosítja a
választott témában kitűzött célok elérését.
Megvalósíthatóság - A projekt az ötletgazda (vagy együttműködő partnerek)
bemutatott tapasztalatainak és erőforrásainak ismeretében az adott időkeretben
megvalósítható.
Tervezett költségek - A projekt megvalósításához szükséges minden
költségtípushoz megfelelő nagyságrendű összeget terveztek. Az elérni kívánt
eredmények és az azok eléréséhez szükséges költségek nagyságrendje arányban
áll egymással (költséghatékonyság).
Az első forduló eredményéről a projektötlet gazdái EPER üzenetben kapnak
tájékoztatást.

Második
forduló

Az első fordulóban legjobbnak ítélt projektötleteket benyújtó szervezetek
képviselőivel szakmai zsűri előtt megvalósuló szóbeli forduló keretében lehet az
EPER-ben benyújtott koncepcióban nem prezentálható részleteket tisztázni,
kérdéseket feltenni és megválaszolni.
A szóbeli meghallgatásokra egyedi meghívás alapján kerül sor.
A szóbeli fordulók helyszíne: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács székhelye
(1078 Budapest, István utca 23-25.)

A szakmai zsűri javaslata alapján az elnyert támogatásról a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke
dönt. A támogatási döntés meghozatalát követően a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága
(Főosztály) EPER üzenetben értesít minden jelentkezőt annak eredményéről, a támogatást elnyert
szervezetet a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok köréről, a támogatás
folyósításának feltételeiről, a támogatói okirat kibocsátására nyitva álló határidőről, elutasítás esetén
pedig annak indokairól.

4

6. További információk
 A projektötlet benyújtását megelőzően minden jelentkező szervezetnek regisztrálnia kell magát
a Belügyminisztérium által üzemeltetett EPER-ben, a korábban regisztrált szervezeteknek
ellenőrizniük kell a megadott adataik helyességét és frissíteniük kell a regisztrációjukat. Az egy
példányban teljes körűen kinyomatott, aláírt és keltezett regisztrációs nyilatkozatot meg kell
küldeni a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács székhelyére.
 Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes projektötlet gazdájának szükséges a jognyilatkozat kiadását
megelőzően teljes körűen feltölteni az EPER-be a Támogató által előírt kötelező további
dokumentumokat (költségterv és ütemezés, indikátor tábla, GANTT diagram)
 Felhívjuk a figyelmet, hogy támogatás odaítélése esetén az alábbi költségek nem számolhatóak el
a támogatásból:
a) bérköltség,
b) üzemanyag költség,
c) szeszesital, dohányáru,
d) bírságok, késedelmi pótlék/kamat, kötbér, bármely büntetés költsége,
e) térfigyelő kamerarendszer beszerzésének, működtetésének és fejlesztésének költsége,
f) ingatlan beszerzés, létesítés költsége,
g) tiszteletdíjak, szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak, jutalom
(pénzbeli), ösztöndíj,
h) segélyek, pénzdíjak, hitel-, kölcsön törlesztése, pénzügyi lízing törlesztése.
A felhívással kapcsolatban érdeklődni e-mailben: palyazat@bm.gov.hu (kérdésére legkésőbb 3
munkanapon belül válaszolunk), valamint telefonon: hétfőtől péntekig 9-12 óra között a 06-1-4627564 vagy a 06-1-462-7576 telefonszámokon lehet.
Budapest, 2019. november 4.
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága
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