Ikt. sz.: CSIT/344/2020
EMLÉKEZTETŐ
Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanács on-line megtartott üléséről
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa a Fiatalokért Felelős Főosztály, a GYIA Tanács Titkársága és az
EMMI Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság
partnerségi egyeztetése
Időpont:
Helyszín:

2020. november 23. 13:00
On-line ülés

JELEN VANNAK:
Mohay Gergely (MG)
GYIA Elnök, Miniszterelnökség (ME)
Rácz Zsófia (RZS)
Fiatalokért Felelős Helyettes államtitkár (ME)
Kokavecz Katalin (KK)
Családügyi Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkárság (ME)
Lengyel Zoltán (LZ)
Projektfelügyeleti és Tervezési Főosztály (EMMI)
Biegelbauer Anna (BA)
Fiatalokért Felelős Főosztály (ME)
dr. Bihari Réka (BH)
Fiatalokért Felelős Főosztály (ME)
Bedekovics Péter (BP)
Magyarországi Református Egyház
Buday Barnabás (BB)
Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ)
Filep Sándor (FS)
Országos Önkormányzati Érdekszövetségek
Inotay Petra (IP)
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ)
dr. Mikula Lajos (MLA)
AGRYA – Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége
dr. Molnár László (ML)
Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ)
Morvay Levente (MLE)
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Török Krisztina Veronika (TKV)
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)
Veres Márton (VM)
Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (MIK)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban EMET) részéről:
Binder Eufrozina (BE)
EMET Pályázati Igazgatóság, igazgató
Dávid András (DA)
EMET Család és Ifjúságpolitikai Támogatások Programiroda, GYIA Tanács
titkára
MG: Köszöntötte az ülés résztvevőit, majd ismertette az ülés napirendi pontjait:
1) A család- és ifjúságpolitikáért felelős terület kiemeltté nyilvánítását követő struktúrabeli változás
bemutatása Előterjesztő: Mohay Gergely elnök, GYIA Tanács
2) A 2021 és 2027 közötti humánfejlesztések fő irányai, alapelvei
Előterjesztő: Lengyel Zoltán főosztályvezető - Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság,
Projektfelügyeleti és Tervezési Főosztály
3) A 2021 és 2027 közötti családügyi fejlesztések fő irányai
Előterjesztő: Családügyi Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkárság
4) Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 2020. évi pályázatának előrehaladásáról Előterjesztő:
Dávid András, GYIA Tanács titkára
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5) Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 2021. évi pályázat tematikájának megvitatása
Előterjesztő: Mohay Gergely elnök, GYIA Tanács
6) Észrevételek, javaslatok, egyebek

1)

NAPIRENDI PONT: A család- és ifjúságpolitikáért felelős terület strukturális változása

MG: Vázolta a család- és ifjúságpolitikáért felelős terület kiemeltté nyilvánítását követő struktúrabeli változásokat.
A terület a Miniszterelnökséghez került Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter irányításával,
Ekler Gergely és Zsigó Róbert államtitkárok vezetésével. Munkájukat Rácz Zsófia, Magyar Judit és dr. Beneda
Attila helyettes államtitkárok segítik.

2)

NAPIRENDI PONT: A 2021 és 2027 közötti humánfejlesztések fő irányai, alapelvei

LZ: Előadásában ismertette a 2021 és 2027 közötti időszak humánfejlesztésének irányait. A Humán Fejlesztési
Operatív Program jelenleg a tervezési folyamatoknál tart. Az operatív program elfogadását követően jelennek
meg az első felhívások. (Az előadás az emlékeztető melléklete.)
ML: Hogyan fog a koordináció működni a fejlesztési ciklusban?
LZ: A koordináció jelenlegi tudásunk szerint az ITM-nél marad, de a Kormányzati döntés még nem született meg.
ML: Javasolta, hogy a következő GYIA ülésre az Erasmus – Tempus képviselőit is hívjuk meg.
RZS: Jelezte, hogy a szakterület részéről folyamatos az együttműködés a Tempus Közalapítvánnyal, a meghívást jó
kezdeményezésnek tartja és támogatja.
ML: Kérte az elhangzott előadások eljuttatását a tanácstagok részére.
BP: Mikor jelennek meg a felhívások?
LZ: A költségvetés elfogadásáról és a jogszabályi környezetről jelenleg még nincs végleges döntés. A Kormány arra
törekszik, hogy 2021. 1. negyedévében a felhívások megjelenjenek.

3)

NAPIRENDI PONT: A 2021 és 2027 közötti családügyi fejlesztések fő irányai

KK: Előadásában ismertette a 2014 és 2020 között elért eredményeket, valamint bemutatta a 2021-2027. évi
ciklus fő irányait. (Az előadás az emlékeztető melléklete.)

4)
NAPIRENDI PONT: Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 2020. évi pályázatának
előrehaladásáról
DA: Ismertette a 2020. évi pályázatok értékelését. A felhívásra 684 pályázat érkezett be, a formai ellenőrzést
követően 672 db pályázat került a kiválasztott 12 szakértőhöz. A GYIA Tanács 2020. június 4-i ülésén hozta meg
javaslatát 113 db pályázat támogatására. A javaslat államtitkári jóváhagyását követően a pályázók értesítést
kaptak az eredményről. A támogatói okiratok kibocsátásához szükséges dokumentumok bekérését követően
2020. július 30. és szeptember 30. között 110 db kedvezményezett részére történt meg a kifizetés. Három
nyertes lemondott a támogatási összegről.
A korábbi évek maradványösszegeinek felszabadulását követően a GYIA Tanács 2020. augusztus 3-5-ig tartó
elektronikus úton történő szavazásán újabb 23 szervezetnek ítélt meg 13.896.600 Ft támogatást. Jelenleg 13
aláírásra előkészített, és 10 db hiánypótlás alatt lévő pályázat van. A kifizetés december hónap első felében
történik meg.
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5)

NAPIRENDI PONT: Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 2021. évi pályázat tematikájának megvitatása

MG: Elmondta, hogy a 2021. évi GYIA pályázatok lehetséges témája a járványügyi helyzetet figyelembe véve az
„újratervezés” lesz. A cél a szervezetek segítése, mivel a hagyományos programok megtartása jelenleg
akadályokba ütközik. A szervezetek lehetőséget kapnának tevékenységük, eredményeik bemutatására
(önreflexió: múlt-jelen-jövő), melyhez készíthetnek kisfilmet, tanulmányt, végezhetnek kutatást, on-line
rendezvényeket tarthatnak. Fontos szempont az önkéntesség megjelenése és a szervezetek együttműködésének
erősítése.
RZS: Cél, hogy ne a meg nem történtek és nehézségek kerüljenek előtérbe, hanem a helyzethez alkalmazkodó
újdonságok és tervek, valamint annak bemutatása, hogy a megvalósított események és tervezett jövőbeli
tevékenységek milyen pozitív hatással vannak a környezetre és a közösségekre.
MG: A szakterület célja, hogy az elmúlt évektől eltérően korábban jelenjen meg a felhívás, ehhez kapcsolódóan
várja a tanácstagok véleményeit és javaslatait.
ML: Miért nem jelenik meg év végén a pályázat?
MG: A jelenlegi körülmények és a megjelenéshez szükséges kapacitáshiány miatt. A mostani ülés egyik célja az
volt, hogy januárban elő lehessen készíteni a megjelenést.

6) NAPIRENDI PONT: Észrevételek, javaslatok, egyebek
VM: Az EU-s javaslatok megtételéhez rendelkezésre áll sablon? Hol lehet javaslatot tenni? (DA: A link a tagok
számára elküldve.)
ML: Mivel sokaknál nem tudott megvalósulni a tervezett program, van lehetőség a 2020. évi pályázatok
határidejének meghosszabbítására augusztusig, esetleg szeptemberig?
RZS: Nem látható előre, hogy a veszélyhelyzet meddig tart és milyen átmeneti állapotokat idéz elő. A szakterület
szem előtt tartja a felmerült igényt és a határidő lejárta előtt mérlegeli, felülvizsgálja azt, ahogyan tavasszal is
történt.

Elnök úr megköszönte a részvételt, az ülést berekesztette 14:30 órakor.
Az emlékeztetőt készítette: Dávid András
Budapest, 2020. november 30.

Az emlékeztető hiteléül:
Mohay Gergely
GYIA Tanács elnöke
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