kutatáshoz való felhasználás formájában történő
hasznosításra.

Bűnmegelőzési pályázat

A támogatás formája: vissza nem térítendő
támogatás.

A Belügyminisztérium a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájában megjelölt feladatok közül a

A rendelkezésre álló keretösszeg: 11,5 millió
forint.

városok
(települések)
biztonságának
fokozása

prioritásainak megfelelő
projektek
kidolgozására,
a
közterületek
biztonságának javítása, ennek érdekében a
közterületi biztonság erősítésében érintett
szervezetek együttműködésének javítására,
élet- és vagyonvédelmi eszközök, módszerek kialakításának támogatására, a helyi
biztonságérzet erősítését célzó beavatkozások megvalósítására bűnmegelőzési pályázatot hirdet.
A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben
elért eredményeket az állami és civil szervezetek
partneri együttműködéseket kialakítva, azokat
felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba.
A célok megvalósítása érdekében az alábbi projektekre lehet pályázatot benyújtani:
1. komponens: A település és vonzáskörzete
együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása érdekében. A helyi közösség
biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan
befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a
biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása, megvalósítása.
2. komponens: A jól szervezett, hatékony, eredményorientált és fenntartható bűnmegelőzési
programok általános tervezési módszertanának
(módszertani protokoll) kidolgozása, amely alapján egy-egy program alkotói lépésről lépésre
megtervezhetik és lebonyolíthatják projektjüket.
A támogatott projektet mindkét komponensben
2012. március 1 - 16 között meg kell kezdeni, és
2012. május 15-éig be kell fejezni.
A pályázati programban létrejövő szellemi alkotásokra a Belügyminisztérium felhasználási jogot
nyer akár közzététel, akár publikáció, akár egyéb

A pályázat keretösszegéből 500.000 forint forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben a XIV.
Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 1. alcím, 6.
jogcímcsoporton a bűnmegelőzéssel összefüggő
kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat;
továbbá
A pályázat keretösszegéből 11.000.000 forint
forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben a
XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím, 1.
alcím 13. jogcímcsoporton a közrendvédelmi
bírságból befolyt összegek fejezeti kezelésű előirányzat.
Egy pályázatra fordítható támogatás összege:
1. komponens
4.000.000,- ft

esetében:

1.000.000,-

ft

–

2. komponens esetében maximum 500.000,- ft
Támogatható projektek száma:
Az 1. pályázati komponensben a támogatható
pályázatok száma maximum 11 pályázat.
A 2. pályázati komponensben a támogatható
projektek száma maximum 2 pályázat.
A támogatás és saját forrás összege tárgyi eszköz beszerzésére NEM fordítható.
A támogatás kifizetése utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás keretében történik. Az egyösszegű kifizetésre a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül
sor.
A támogatás mértéke a teljes projekt-költség
maximum 80%-a.
A pályázatok elektronikus és papíralapú benyújtásának határideje: 2012. január 20. (péntek) 24.00 óra.
Kérjük, hogy a pályázat minden részletének megismeréséhez olvassa el a letölthető pályázati
felhívást valamint a kitöltési útmutatót is!
http://bunmegelozes.info/?q=hu/node/37
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