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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
Amely létrejött egyrészről 
a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete  
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57. 
Adószám: 18185030-1-42 
Postacím: 1380 Budapest, Pf. 1075. 
Telefon: +36-20/422-0438 
E-mail: info@vgyke.com 
Képviseli: Fodor Ágnes elnök 
Továbbiakban: Pályázó 
 
másrészről 
Szentendre Város Önkormányzata Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Adószám: 15395364-2-13 
Postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Telefon: (26) 503-393 
E-mail: titkarsag@ph.szentendre.hu 
Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 
Továbbiakban: Önkormányzat 
 
között az alulírott helyen és feltételekkel. 
 
1. Előzmények: 
Pályázó 2012. február 6-án pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új 
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt Közösségi feladatokhoz 
kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című, TÁMOP-1.4.1-11/2 kódszámú pályázatra. A 
pályázat keretében Önkormányzat támogató nyilatkozatot adott ki, melyben kifejezte együttműködési 
szándékát a projekt megvalósításában. A 2012. május 23-án kelt támogató levél értelmében pályázó a 
program megvalósítására 74.988.010 Ft. Összegű támogatást nyert el. 
 
2. A megállapodás célja 
Jelen megállapodás célja megegyezik a fent nevezett projekt céljaival, melyek az alábbiak: 
Hosszútávú cél: a Közép-Magyarországi régióban a látássérült emberek helyi közösségeinek 
megerősítése, a vak és gyengénlátó emberek felkutatása, önsegítő közösségek, klubok létrehozása és 
részükre tartalmas szabadidős programok szervezése, igényeik, szükségleteik megismerése és 
képviselete. 
Rövidtávú cél: 30, elsősorban középfokú végzettségű, a projekt célcsoportjaiba tartozó (tartós 
munkanélküli, fogyatékos, elsősorban vak és gyengénlátó, 50 év feletti, pályakezdő, GYES-ről vagy 
GYED-ről visszatérő, illetve megváltozott munkaképességű) személy részére közösségi mentor képzés 
biztosítása, kiegészítve speciális fejlesztő szolgáltatásokkal és folyamatos mentori támogatással. A 
képzés után a résztvevők minimum 2/3-át Pályázó közösségi mentorként kívánja foglalkoztatni a 
Közép-Magyarországi régió kistérségeiben/járásaiban a látássérült emberek helyi közösségeinek 
megszervezése, segítése érdekében. 

 
3. A megállapodás tárgya 
3.1 Az együttműködési megállapodás hatálya kiterjed a projekt azon tevékenységeire, amelyekben az 
együttműködő felek közösen vesznek részt és melyek folytatásához egyéb szerződés megkötése nem 
szükséges. 
3.2 Jelen megállapodás keretében pályázó vállalja: 

- a projekt teljeskörű és magas szakmai színvonalú lebonyolítását, a projekttel kapcsolatos 
adatbázisuk (különleges adatok kivételével) és tudástáruk megosztását, valamint az 
Önkormányzat folyamatos tájékoztatását a tervezett programokról, rendezvényekről, a projekt 
előrehaladásáról,  
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- az Önkormányzat működési területén élő célcsoport tagok, elsősorban látássérült személyek 
tájékoztatását a projekt tevékenységeiről, a bekapcsolódás lehetőségéről, a projekt 
eredményeként létrejött szolgáltatásokról, programokról 

- az Önkormányzat működési területén élő látássérült személyek számára információnyújtást és 
helyi közösségi programok szervezését a kiképzett közösségi mentorok által 

 
3.3 Jelen megállapodás keretében az Önkormányzat vállalja: 

- a Pályázó által megküldött szórólapok és plakát (egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási) 
intézményeiben történő kihelyezésével a célcsoport tagok és Pályázó közti kapcsolatfelvétel 
biztosítását,  

- a projekt időtartama alatt a www.szentendre.hu honlapon a Hírek rovatban maximum havi két 
alkalommal a projekttel kapcsolatos információk, felhívások, ingyenes megjelentetését 
tetszőleges terjedelemben  

- a tevékenységekről és a projekt keretében létrejött szolgáltatásról a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán és várótermében elhelyezett, a Pályázó által megküldött szórólapokkal a 
lakosság tájékoztatását 

- a Pályázóval való kapcsolattartást, lehetőség szerint a projekt rendezvényein és 
sajtómegjelenéseiben történő részvételt, közös sajtómegjelenéseket 

 
3.4 Az együttműködő Felek kinyilvánítják, hogy amennyiben észlelik a jövőben bármely további 
Európai Uniós, illetve magyarországi pályázat megvalósítása során a közös pályázás, illetve valamely 
pályázaton belüli együttműködés lehetőségét, úgy ennek érdekében további tárgyalásokat folytatnak.  
 
3.5 Együttműködő felek a fent felsorolt tevékenységek és az együttműködés gördülékeny 
megvalósítása érdekében kapcsolattartót jelölnek meg, akinek elérhetőségeit egymásnak átadják, 
illetve az ezzel kapcsolatos esetleges változásokról egymást értesítik. 

- Pályázó részéről a kapcsolattartást a projektmenedzser 
- Önkormányzat részéről pedig a civil kapcsolatokért felelős munkatárs látja el. 

 
4. A megállapodás hatálya 
4.1 Az együttműködő felek az Együttműködési Megállapodást a projekt időtartamára (2012. október 
1. és 2014. március 31.) kötik.  
4.2 Jelen Megállapodást a Felek közös és egységes értelmezés után, jóváhagyólag aláírják. 
4.3 Az Együttműködési Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2012.  
 
 
 
 
 

Pályázó képviselője    Önkormányzat képviselője 
 


