Ref # 1

A program neve:

Támogató /
forrás

Támogatási keret

Charles
Stewart Mott
Foundation,
Flint,
Michigan, USA

Kiosztott támogatás az
5 országban összesen:
950 000 USD
ebből
Magyarországon:
212 088 USD
A program leírása:

Kapacitásépítő támogatási program

Munkatársak
száma
3 fő / ország

Célcsoport
Civil
szervezetek és
önkormányzat
ok

Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási
program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek
terjesztése
az
önkormányzatok
és
civil
szervezetek
kapacításfejlesztése által, hogy azok hatékonyabban legyenek
képesek reflektálni a helyi közösségek igényeire.
Az Alapítvány a programban önkormányzatok és civil szervezetek
kapacitásfejlesztését támogatta fókuszálva az alábbi témákra:
közösség- és szervezetfejlesztés, a helyi döntéshozatalban való civil
részvétel erősítése, vezetéstechnikai képzések.

Ref # 2

A program neve:

Támogató /
forrás
Charles
Stewart Mott
Foundation,
Flint,
Michigan, USA

Támogatási keret
Kiosztott támogatás az
5 országban összesen:
1 200 000 USD
ebből
Magyarországon:
263 600 USD

Munkatársak
száma
3
fő/ország

Támogatottak
száma
Az 5 országban
összesen: 540
ebből
Magyarországon:
104

Kezdete
/ vége
1995 2003

Partnerek
(amennyiben
vannak)
A Kárpátok
Alapítványi Hálózat
tagjai –
Lengyelország,
Románia, Szlovákia,
Ukrajna

Feladatok
- a pályázat meghirdetése
- tájékoztató fórumok szervezése
- technikai segítségnyújtás az érdeklődő szervezetek
számára
- Jelentkezési lapok készítése a pályázati kiírásokhoz
- külső szakértők kijelölése és megbízása
- bíráló bizottsági ülések szervezése
- a támogatotti szerződések elkészítése
- a projekt megvalósításának folyamatos ellenőrzése
- a projektek és az egész program kiértékelése
- beszámolókészítés az adományozók számára

Helyi Szintű Fejlesztési Kezdeményezések az Integrált
Vidék- és Közösségfejlesztésért a Kárpátok Eurorégióban
Partnerek
Támogatottak
Kezdete
Célcsoport
(amennyiben
száma
/ vége
vannak)
Civil
Az 5 országban
1995 A Kárpátok
szervezetek és
összesen: 47
2004
Alapítványi Hálózat
helyi
ebből
tagjai –
önkormányzatok Magyarországon:
Lengyelország,
10
Románia,
Szlovákia, Ukrajna

A program leírása:
A Program célja ösztönönözni olyan integrált és eredeti stratégiák
megvalósítását, melyek bátorítják a fenntartható vidékfejlesztés újfajta
módszereit:
- integrált közösségfejlesztési tervezések ösztönzését
- a társég helyi humán- és természeti erőforrásaira alapozott
közösségközpontú fejlesztések erősítését
- az integrált kistérségi tervezés alkalmazását, amely figyelembe veszi a
helyi/kistérségi fejlesztés környezeti, társadalmi, kulturális és
gazdasági szempontjait;
- az adott, földrajzilag, környezetileg és kulturálisan jól behatárolható
kistérség jellemzőire, annak természeti és humán erőforrásaira
építkező közösségi és kistérségi gondolkodás elősegítését;
- segítség nyújtását új munkahelyek létrehozásában;
- partnerségek létrehozását különböző helyi szervezetek, civil
szervezetek, helyi önkormányzatok, vállalkozások és egyéb helyi
intézmények között;
- a határon átívelő és a régiók közötti együttműködések kialakítását a
Kárpátok régión belül

Feladatok
-

a pályázat meghirdetése
tájékoztató fórumok szervezése
technikai segítségnyújtás az érdeklődő
szervezetek számára
Jelentkezési lapok készítése a pályázati
kiírásokhoz
külső szakértők kijelölése és megbízása
bíráló bizottsági ülések szervezése
a támogatotti szerződések elkészítése
a projekt megvalósításának folyamatos
ellenőrzése
a projektek és az egész program kiértékelése
magyar, szlovák, lengyel, román és ukrán
támogatottak számára találkozók szervezése
beszámolókészítés az adományozók számára

Ref # 3

A program neve:

Támogató /
forrás

Támogatási keret

Charles
Stewart Mott
Foundation,
Flint,
Michigan, USA

Kiosztott támogatás
az 5 országban:
890 000 USD
ebből
Magyarországon:
171.000 USD
A program leírása:

Munkatársak
száma
3
fő/ország

A Kárpátok térségének közös kulturális öröksége program

Civil
szervezetek és
helyi
önkormányzatok

A Program a határokon átívelő kulturális kapcsolatokat és
együttműlödésteket kívánja erősíteni; célja a Kárpátok régió egyedi
kulturális értékeinek és kulturális sokszínűségének, valamint a régió
multikulturális hagyományainak megőrzése és ápolása, továbbá a
tolerancia erősítése. Olyan projekteket támogat, amik nem csak az
értékek megőrzésére írányul, hanem azok önnfentartó fejlesztésére
is. A multikulturalitást középpontba helyező, a helyi történelmi- és
kulturális örökség megőrzését célzó projektek számára elnyerhető
támogatás nagysága maximum 4000 USD.

Ref # 4
Támogató
/ forrás
Nyílt
Társadalo
m Intézet,
Budapest

A program neve:
Támogatási keret

Kiosztott támogatás
az 5 országban
összesen:
166 782 USD
ebből
Magyarországon:
80.000 USD
A program leírása:

Támogatottak
száma

Célcsoport

1995 2004

Partnerek
(amennyiben
vannak)
A Kárpátok
Alapítványi Hálózat
tagjai –
Lengyelország,
Románia, Szlovákia,
Ukrajna

Ebből
Magyarországon:
58
Feladatok
- a pályázat meghirdetése
- tájékoztató fórumok szervezése
- technikai segítségnyújtás az érdeklődő szervezetek
számára
- Jelentkezési lapok készítése a pályázati kiírásokhoz
- külső szakértők kijelölése és megbízása
- bíráló bizottsági ülések szervezése
- a támogatotti szerződések elkészítése
- a projekt megvalósításának folyamatos ellenőrzése
- a projektek és az egész program kiértékelése
beszámolókészítés az adományozók számára

Kárpátok RomaNet Program

Munkatársak
Célcsoport
száma
3 fő/ország Roma civil
szervezetek és
kisebbségi
önkormányzato
k

A RomaNet Program célja a Kárpátok régióban élő roma
közösségek által megfogalmazott égető problémák
megoldására, a hátrányok csökkentésére, és a roma kulturális
értékek megőrzésére irányuló projektek támogatása. A
program olyan projektekhez nyújt támogatást, amely a romák
határmenti együttműködését, hálózatépítését segíti, mint
például:
látóutak és tréningprogramok szervezése a sikeres roma
kezdeményezések bemutatására a Kárpátok régió
országaiban, lehetővé téve más szervezetek számára a
tanulást és az adott kezdeményezések saját közösségeikben
történő adaptálását. Támogatja olyan közös, határokon átívelő
rendezvények és programok szervezéseét, amelyek a
hosszútávú együttműködést segítik a határmenti régióban,
valamint azonos célkitűzésű roma szervezetek közötti
hálózatépítés és érdekképviselet erősítését. Az elnyerhető
támogatás összege maximum 5000 USD.

Az 5 országban
összesen: 298

Kezdete /
vége

Támogatottak
száma
A 4 országban
összesen: 54

Kezdete /
vége

Partnerek (amennyiben
vannak)

2002-2005

A Kárpátok Alapítványi
Hálózat tagjai –Románia,
Szlovákia, Ukrajna

Ebből
Magyarországon:
16

Feladatok
• Az adományi program megtervezése
• a pályázat meghirdetése
• tájékoztató fórumok szervezése
• technikai segítségnyújtás az érdeklődő szervezetek számára
• Jelentkezési lapok készítése a pályázati kiírásokhoz
• külső szakértők kijelölése és megbízása
• segítségnyújtás a pályázatok elbírálásában és
szerződéskötésben
• bíráló bizottsági ülések szervezése
• pénzügyi folyamatok ellenőrzése
• a projekt megvalósításának folyamatos ellenőrzése
• a projektek és az egész program kiértékelése
• külső szakértők által tektorált végső értékelő tanulmány
publikálása és a közönség számára elérhetővé tétele
• beszámolókészítés az adományozók számára

Ref # 5
Támogató /
forrás

A program neve:
Támogatási
keret

Charles
Stewart Mott
Foundation,
Flint,
Michigan, USA

Munkatársak
száma
3
fő/orszá
g

Határokon átívelő együttműködés a Kárpátok
Eurorégióban
Partnerek
Támogatottak
Kezdete /
Célcsoport
(amennyiben
száma
vége
vannak)
Civil
Az 5 országban
1995 A Kárpátok
szervezetek és összesen: 59
2006
Alapítványi
helyi
Hálózat tagjai –
önkormányzato Ebből
Lengyelország,
k
Magyarországon:
Románia,
11
Szlovákia,
Ukrajna

Kiosztott
támogatás az 5
országban
összesen:
749 50 USD
ebből
Magyarországon:
157 180 USD
A program leírása:
Feladatok
A Kárpátok Alapítvány első adományi programja olyan
- a pályázat meghirdetése
határon átívelő és interregionális projekteket támogat a
- tájékoztató fórumok szervezése
Kárpátok régióban, amelyek középpontjában a
- technikai segítségnyújtás az érdeklődő
fenntartható – környezetbarát helyi alapokra építkező –
szervezetek számára
gazdaságfejlesztés áll, támogatja a közös értékek
- Jelentkezési lapok készítése a pályázati
feltárása alapján a közös problémákra adott közös
kiírásokhoz
válaszok
kifejlesztését,
a
civil
szervezetek,
- külső szakértők kijelölése és megbízása
önkormányzatok, gazdasági társaságok együttműködési
- bíráló bizottsági ülések szervezése
hálózatainak kialakulását. A Program bátorítja a határon
- a támogatotti szerződések elkészítése
átívelő két- és többoldalú fejlesztéseket.
- a projekt megvalósításának folyamatos ellenőrzése
- a projektek és az egész program kiértékelése
Célja az országhatárokat átlépő partnerségi kapcsolatok
magyar, szlovák, lengyel, román és ukrán
megerősítése.
támogatottak számára találkozók szervezése
- beszámolókészítés az adományozók számára

Ref # 6
Támogató / forrás
Charles Stewart Mott
Foundation; Nyílt
Társadalom Intézet;
Európai Szociális
Alap, Magyar
Kormány; Európai
Regionális
Fejlesztési Alap
A program leírása:

BRIDGE A legjobb vidéki kezdeményezések
támogatása a felzárkózás érdekében
MunkaPartnerek
Támogatottak
Kezdete
Támogatási keret társak Célcsoport
(amennyiben
száma
/ vége
száma
vannak)
Kiosztott
3 fő/
Civil
Az 5 országban 2003A Kárpátok
támogatás az 5
ország szervezetek összesen: 73
2011
Alapítványi
országban
és helyi
Hálózat tagjai –
összesen:
önkormányz Ebből
Lengyelország,
513 000 EUR
atok
Magyarországon
Románia,
ebből
: 30
Szlovákia,
Magyarországon:
Ukrajna
80 000 EUR
Feladatok
A program neve:

A BRIDGE komplex támogató-fejlesztő program civil
szervezetek számára, amely:
• fejleszti a projekttervezési és megvalósítási készségüket,
• javítja a forráslehívó képességüket,
• segíti a szervezeti fejlődésüket.
A Program technikai és pénzügyi támogatást kínál olyan civil
szervezeteknek, amelyek partnerségben kívánnak EU-s
pályázati kiírásokra pályázatot benyújtani. Az Alapítvány
támogatja a projekt ötletek kifejlesztését, a pályázatok
megírását, s pénzügyi hozzájárulást vállal a projekt
megvalósításában. Továbbá közreműködik a nyertes projektek
megvalósításában. Ellátja a minőségbiztosítási feladatokat,
valamint a projektirányítási és egyéb, a megvalósítással
összefüggő adminisztratív teendőket, illetve biztosítja a pályázó
likviditását a projekt megvalósítási időszakában.

-

a pályázat meghirdetése
tájékoztató fórumok szervezése
technikai segítségnyújtás az érdeklődő
szervezetek számára
Jelentkezési lapok készítése a pályázati
kiírásokhoz
külső szakértők kijelölése és megbízása
bíráló bizottsági ülések szervezése
a támogatotti szerződések elkészítése
a projekt megvalósításának folyamatos
ellenőrzése
a projektek és az egész program
kiértékelése
magyar, szlovák, lengyel, román és ukrán
támogatottak számára találkozók
szervezése
beszámolókészítés az adományozók
számára

Helyi Kezdeményezések a Kárpátok
Eurorégióban
MunkaKezdet
Partnerek
Támogató /
Támogatottak
Támogatási keret
társak
Célcsoport
e/
(amennyiben
forrás
száma
száma
vége
vannak)
Charles
Kiosztott támogatás 3
Civil
Az 5 országban
2003 A Kárpátok
Stewart Mott
az 5 országban
fő/ország szervezetek és
összesen: 96
2006
Alapítványi
Foundation,
összesen:
helyi
Hálózat tagjai –
Flint,
369 540 USD
önkormányzatok Ebből
Lengyelország,
Michigan,
ebből
Magyarországon:
Románia,
USA
Magyarországon:
22
Szlovákia,
79144 USD
Ukrajna
A program leírása:
Feladatok
- a pályázat meghirdetése
Ez a program a helyi közösségek a helyi igények
- tájékoztató fórumok szervezése
kielégítését célzó alulról jövő kezdeményezéseit
- technikai segítségnyújtás az érdeklődő szervezetek
támogatja legfeljebb 5000USD összegben.
számára
- Jelentkezési lapok készítése a pályázati kiírásokhoz
Cél a helyi igényeknek megfelelően támogatni a
- külső szakértők kijelölése és megbízása
multikulturalizmust és az etnikumok közötti
- bíráló bizottsági ülések szervezése
párbeszédet; a kulturális és természeti örökség
- a támogatotti szerződések elkészítése
fenntartható hasznosítását. A közösség- és a
- a projekt megvalósításának folyamatos ellenőrzése
nonprofit szervezetek vagy helyi önkormányzatok
- a projektek és az egész program kiértékelése
kapacitásfejlesztését.
- beszámolókészítés az adományozók számára
Ref # 7

A program neve:

Ref # 8

A program neve:

Támogató /
forrás
Robey Family
Foundation,
Villages,
Florida, USA

Támogatási keret

Kiosztott támogatás az
5 országban összesen:
57 508 USD
ebből Magyarországon:
30 000 USD
A program leírása:

Közösségi Központok fejlesztése Alap (KKFA)

MunkaTámogatottak
társak
Célcsoport
száma
száma
1 fő/
Civil
Az 5 országban
ország szervezetek és összesen: 6
helyi
Ebből
önkormányzat Magyarországon:
ok, iskolák
2
Feladatok

Kezdet
e/
vége
20072011

Partnerek
(amennyiben vannak)
A Kárpátok Alapítványi
Hálózat tagjai –
Lengyelország,
Románia, Szlovákia,
Ukrajna

A Program elsődleges célja a közösségépítő- és fejlesztő
programok támogatása a régió iskoláinak támogatása által.
Cél, hogy helyi iskolák kezdeményezéseként fenntartható
közösségi központok alakuljanak ki, és ez által a régió vidéki
területein összetartó, együtt működni tudó és akaró közösségek
jöjjenek létre.

Ref # 9
Támogató /
forrás
Robey Family
Foundation,
Villages,
Florida, USA

A program neve:
Támogatási
keret

Kiosztott
támogatás az 5
országban
összesen:
100 000 USD
ebből
Magyarországon:
20 000 USD
A program leírása:

Munkatársak
száma
1 fő/
ország

- a pályázat meghirdetése
- tájékoztató fórumok szervezése
- technikai segítségnyújtás az érdeklődő
szervezetek számára
- Jelentkezési lapok készítése a pályázati
kiírásokhoz
- külső szakértők kijelölése és megbízása
- bíráló bizottsági ülések szervezése
- a támogatotti szerződések elkészítése
- a projekt megvalósításának folyamatos
ellenőrzése
- a projektek és az egész program kiértékelése
- beszámolókészítés az adományozók számára

Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program
Célcsoport
Hátrányos
helyzetű
tanulók

Az 5 éves ösztöndíj program a Kárpátok Régió 5
országában fut. A program anyagi támogatást nyújt
hátrányos helyzetű diákok felsőfokú tanulmányainak
sikeres befejezéséhez, A program célja, hogy
szaktudással, diplomával rendelkező, helyben maradó, a
régió jobbításáért küzdő európai szintű értelmiségieket
neveljen. Hosszú távú célja: a régió identitástudatának
növelése a program megvalósításába bevont egyetemek,
főiskolák, a helyi önkormányzatok és a régióból származó
ösztöndíjasok együttműködésével. A program növeli az
ösztöndíjasok térségi és társadalmi önazonosság-tudatát;
fejleszti azon készségeiket, amelyek segítik őket az
elhelyezkedésben.
Mivel minden országban más keretet adnak az oktatási
szabályok, így minden országban más a program
kialakítása is. Azonban mindenhol három fő elemből áll:
• anyagi támogatás
• oktatási támogatás
• a támogatott aktív szerepvállalása

Támogatottak
száma
Az 5 országban
összesen: 45
ösztöndíj
Ebből
Magyarországon:
9 ösztöndíj

Kezdete /
vége
2006-2012

Partnerek
(amennyiben
vannak)
A Kárpátok
Alapítványi
Hálózat tagjai –
Lengyelország,
Románia,
Szlovákia,
Ukrajna

Feladatok
- a pályázat meghirdetése
- tájékoztató fórumok szervezése
- technikai segítségnyújtás az érdeklődő
szervezetek számára
- Jelentkezési lapok készítése a pályázati
kiírásokhoz
- külső szakértők kijelölése és megbízása
- bíráló bizottsági ülések szervezése
- a támogatotti szerződések elkészítése
- a projekt megvalósításának folyamatos ellenőrzése
- a projektek és az egész program kiértékelése
- beszámolókészítés az adományozók számára

