A Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi NEA-17-M jelű,
„Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.”
című pályázati kiírásának bemutatása

www.civil.info.hu

Alapvető információk
Alapkezelő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő- a teljes
pályázati folyamat lebonyolítója
Testületek: NEA kollégiumok, Tanács- érdemi döntéshozók
Minisztérium: Emberi Erőforrások Minisztériumakifogáskezelés, felügyelet
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A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának elősegítését szolgálja.

Pályázat benyújtására jogosultak köre: alapítvány, egyesület,
szövetség.
Minden kollégium esetében egy szervezet egy pályázat benyújtására
jogosult.
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Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi
besorolása
Közösségi környezet kollégium
A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció,
informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés,
ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a
település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.
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Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi
besorolása
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés
és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme,
szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének
védelme területén működő civil szervezetek.

www.civil.info.hu

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi
besorolása
Nemzeti összetartozás kollégium
A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási
tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek,
valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő
civil szervezetek, kulturális tevékenység, hagyományápolás.
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Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi
besorolása

Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott
szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális
tevékenység, családsegítés, polgári védelem, időskorúak gondozása,
rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése,
egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek.
www.civil.info.hu

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi
besorolása
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén
működő civil szervezetek.
www.civil.info.hu

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi
besorolásának változásai

A Közösségi környezet kollégium tevékenységi köréből kikerült, és a
Nemzeti összetartozás kollégiumának tevékenységi körébe bekerült a
kulturális tevékenység és a hagyományápolás!
A Mobilitás és alkalmazkodás kollégium tevékenységi köréből kikerült,
és a Társadalmi felelősségvállalás kollégium tevékenységi körébe
bekerült a polgári védelem!
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A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrás 2 596 201 440 Ft Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT:
332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg), az alábbi bontásnak
megfelelően:
szövetségek részére 2 %.
egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 98 %.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra,
a Kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok
támogatására használhatja azt fel.
A keretösszeg a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra.
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Kollégium

A működési pályázati
A működési pályázati
keretösszegből
A működési pályázati
keretösszegből
egyesületek (nem
keretösszeg
szövetségek részére
szövetségek) és
szétosztható keret
alapítványok részére
szétosztható keret

Közösségi környezet

519 240 288 Ft

10 384 806 Ft

508 855 482 Ft

Mobilitás és alkalmazkodás

519 240 288 Ft

10 384 806 Ft

508 855 482 Ft

Nemzeti összetartozás

519 240 288 Ft

10 384 806 Ft

508 855 482 Ft

Társadalmi felelősségvállalás

519 240 288 Ft

10 384 806 Ft

508 855 482 Ft

Új nemzedékek jövőjéért

519 240 288 Ft

10 384 806 Ft

508 855 482 Ft
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Igényelhető támogatási összeg: 100 000 Ft – 3 000 000 Ft.
Önrész mértéke: önrészként a támogatási összeg legalább 10 %-át saját forrásként
szükséges vállalni.
- beszámítható: saját pénzbeli forrás, a közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi
feltételek vagy szolgáltatások biztosítása természetben.
Finanszírozási forma: visszatérítendő/vissza nem térítendő;
100% támogatási előleg/beszámoló elfogadását követően történő folyósítás.
Vissza nem térítendő támogatás feltétele: az utolsó lezárt üzleti év összes bevétele
< 50 millió Ft.
Elszámolható költségek: NEAr. 7. számú melléklete alapján. Részletesen a Pályázati
útmutató 7. pontja tartalmazza.
El nem számolható költségek: Pályázati kiírás 7. pontjában kerül felsorolásra.
www.civil.info.hu

Pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszer (EPER) vagy Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR)
Az EPER elérése:
a www.emet.gov.hu oldalon keresztül: az EPER feliratra kattintva, vagy
közvetlenül a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon.
A FAIR elérése:
https://eptk.fair.gov.hu oldalon keresztül vagy
www.emet.gov.hu honlapon az alábbi ikonra kattintva:
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Pályázat benyújtásának előfeltétele EPER-ben történő benyújtás esetén: érvényes
EPER regisztráció;
Lehetőségek:
- amennyiben rendelkezik érvényes EPER regisztrációval és adataiban nem
történt változás, úgy nem kell új regisztrációs nyilatkozatot beküldenie;
- amennyiben rendelkezik érvényes EPER regisztrációval de adataiban időközben
változás történt, úgy a megváltozott adattartalomnak megfelelően új regisztrációs
nyilatkozatot kell beküldenie;
- amennyiben még nem regisztrált a rendszerben, úgy ezt tegye meg és küldje be a
regisztrációs nyilatkozatot.
FONTOS! Regisztrációs nyilatkozat kapcsán fokozottan figyeljenek az önálló/együttes
aláírás megjelölésére.
Postacím: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1407.
Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban
ellenőrizheti az EPER-ben.
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Pályázat benyújtásának előfeltétele FAIR-ban történő benyújtás esetén:
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak, regisztrálnia kell magát a
Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerében (FAIR),
melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
Csak a regisztrálást követően van mód az Elektronikus Pályázatkezelő felületen (EPTK
felület) a pályázat benyújtására.

Az EPTK felület az alábbi helyen érhető el:
https://eptk.fair.gov.hu
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Pályázati díj összege: 2.000,- Ft
A díjat banki átutalással a következő számlaszámra kell befizetni:
10032000-01451461-00000000
Közlemény rovatban feltüntetendő megjegyzés: NEA és adószám
Az utalást alátámasztó dokumentumot az EPER „Dokumentumbeküldő” menüpontján
keresztül feltölteni szükséges.
FONTOS! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, amennyiben a NEA-17-SZ
kiírás keretében már fizetett pályázati díjat.
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.
A működési és szakmai pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz kell benyújtani
Fokozottan figyelni kell az alábbiakra:
- alapadatok megadása,
- költségvetés és tétel részletezése (EPER)/ részletezés sort (FAIR),
- tevékenység és tervek bemutatása,
- adatlap hiánytalan kitöltése,
- számviteli beszámoló(aláírt, megnyitható) és a letétbe helyezés igazolására szolgáló
dokumentum beküldése az EPER Dokumentumbeküldőn keresztül az utolsó lezárt
üzleti évről, amennyiben a www.birosag.hu honlapon nem elérhető,
- pályázati díj határidőben történő befizetése és annak igazolásának felcsatolása,
- pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben vállalt saját forrás igazolása,
- FAIR-ban történő benyújtás esetén: „Nyilatkozat” felcsatolása,
- EPER-ben történő benyújtás esetén: érvényes regisztráció.
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Formai ellenőrzés során tapasztalt gyakori hibák:
- az utolsó lezárt üzleti év számviteli beszámolója nem érhető el, nem nyitható meg,
nem látható teljes terjedelmében vagy nincs aláírva;
- dokumentumok (pl. a bírósági kivonat és a pályázati adatlap, különös tekintettel a
pályázó saját adataira) adatai közötti ellentmondás;
- regisztrációs nyilatkozat hiánya;
- pályázati díj befizetése határidőben nem történt meg;
- letétbe helyezés igazolására szolgáló dokumentum hiánya.
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Formai hiánypótlásra nincsen lehetőség.
A pályázat benyújtása előtt javasolt ellenőrizni a pályázati adatlapot a Pályázati kiírás
13. pontjában található táblázat alapján.
EPER-ben: Az „Ellenőrzés”, majd „Véglegesítés” gomb megnyomásával válik
beérkezetté a pályázat.

FAIR-ban: Beküldés gomb megnyomásával válik beérkezetté a pályázat.
A formai bírálat eredményéről minden pályázó értesítést kap.
(érvényes / érvénytelen)

www.civil.info.hu

Kifogás benyújtására az érvénytelenség közlését követő 5 napon belül van lehetőség.
Kifogást az EPER-ben az erre a célra rendszeresített formában kell benyújtani, FAIR
esetében pedig a nea@emet.gov.hu e-mail címre szükséges megküldeni.
A kifogás kötelező tartalmi elemei:
- a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy
kifogást tevő képviselője nevét;
- a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés
azonosításához szükséges adatokat;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel
megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését.
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Tartalmi elbírálás szempontjai

Pontszám

A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei
A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt
társadalmi szükséglet
A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége
Költségvetés megalapozottsága
Elérendő társadalmi hatás
A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet
fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás
fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására)
A pályázó által vállalt indikátorok értékelése.
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A tartalmi elbírálás eredményéről a pályázók értesítést kapnak.
(nyertes, várólistás,elutasított)
Nyertes pályázat esetén, amennyiben a megítélt támogatás kevesebb a kértnél, a
költségvetési terv sorainak arányos csökkentése automatikusan megtörténik.
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A szerződéskötési csomagot az EMET megküldi a nyerteseknek.
Visszaküldendő dokumentumok:
- aláírt szerződés 3 példányban (aláírás előtt javasolt az adatellenőrzés);
- aláírási címpéldány;
- banki felhatalmazó levél 100% támogatási előleg finanszírozás esetén (bank által
ellenjegyzett);
- nyilvántartásba vételt igazoló okirat eredeti példánya;
- támogatói okirat esetében a „kedvezményezett nyilatkozatai” dokumentum.
Visszaérkezést követően, megfelelőség esetén a szerződéseket az EMET is aláírja,
majd egy példányt megküld a Kedvezményezettnek, valamint gondoskodik a
támogatási összegek kifizetésének elrendeléséről 100% támogatási előleg formájában
történő finanszírozás esetén.
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A pályázati kiírás szerinti határidőig minden nyertes pályázó köteles elszámolni a
megítélt támogatási összeggel.
Az elszámolás keretében szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni.

Az elszámolás elkészítéséhez segítséget nyújt az Elszámolási útmutató.
A „beszámoló elfogadását követően folyósított” finanszírozási formájú pályázatok
esetében a támogatási összeg kifizetésére az elszámolás elfogadása után kerül sor.
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Pályázati segítségnyújtás, részletes pályázói felvilágosítás

Hivatalos honlapok: www.emet.gov.hu ; www.civil.info.hu
EMET ügyfélszolgálati telefonszám: 06-1-795-4100
EMET ügyfélszolgálati e-mail cím: nea@emet.gov.hu

Ügyfélszolgálati idő:
hétfőn és pénteken 8-12 óra között
kedden és csütörtökön 12-16 óra között
szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati időben 8-16 óra között.
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