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Aktuális pályázatok 

Nemzeti Együttműködési Alap  

„Civil szervezetek működési célú támogatása 2013” 

NEA-13-M 

Pályázat célja: 

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 

segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. 

 

Ki pályázhat? 

Civil szervezetek - alapítvány, illetve egyesület. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az 50 millió Ft-nál kisebb költségvetésű civil 

szervezetek. 

Támogatás összege:  

A támogatás legkisebb összege 250.000 Ft, a legnagyobb összege 4.000.000 Ft.  

Támogatás mértéke:   90% 

A saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka. 

 

Pályázható tevékenységek: 

 A projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a 

törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek 

feltételeinek biztosítása.  

 

Elszámolható költségek: 

A pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló működési költség számolható el. 

 Dologi kiadások:   

• ingatlan üzemeltetés (bérleti díj, közüzemi díjak, javítás, karbantartás, 

biztosítás) 

• jármű üzemeltetés (bérleti díj, üzemanyag, javítás, karbantartás, parkolás, 

úthasználati díj, biztosítás) 

• egyéb eszközök üzemeltetése (bérleti díj, javítás, karbantartás, 

számítástechnikai fogyóeszközök, üzemanyag)   
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• adminisztráció (nyomtatvány, irodaszer, adminisztrációs szolgáltatások, 

pénzügyi szolgáltatások, hatósági díjak, illetékek, kamat) 

• PR és marketing (hirdetés, reklámköltségek, kiadványok, arculati elemek, 

marketing szolgáltatások) 

• humán-erőforrás fejlesztés (oktatás, továbbképzés, konferenciák, 

szemináriumok, szakmai találkozók részvételi díj, munkatársaknak szervezett 

saját képzése, szakkönyvek, előfizetési díjak)  

• kommunikáció (posta, telefon, internet költség, honlap üzemeltetés, belső 

kommunikációs kiadvány) 

• utazás és kiküldetés (szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi 

költségtérítés) 

• szállítás (fuvarozás, raktározás, logisztika)  

• munka- és védőruha, védőfelszerelés (munkaruha, védőruha, jelmez, 

formaruha, javítás, karbantartás) 

• szervezetfejlesztés (stratégiai tervezés, vezetés, irányítás, kommunikáció 

fejlesztése, minőségirányítási rendszer, komplex szervezetfejlesztés) 

• egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei (tagdíjak, nevezési díjak, egyéb 

anyagok, közhasznú tevékenységben foglalkoztatott állatok költségei, egyéb 

anyagjellegű szolgáltatások, biztosítási díjak, reprezentáció, vállalkozói 

szerződés alkalmi feladatok ellátására)  

   Foglalkoztatás és emberi er őforrás költségei:  

• bérköltség (munkavállalók bére, járulékok, betegszabadság, táppénz-

hozzájárulás, munkába járás költsége, béren kívüli juttatások) 

• megbízási díj és járulékok,  

• ösztöndíj és járulékok,  

• egyszerűsített foglalkoztatás költségei és járulékai (illetve az ezt felváltó 

foglalkoztatás költségei),  

• folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő 

költségek,  

• önkéntes foglalkoztatott költségei (étkezés, egészségügyi szolgáltatás, saját 

eszközök költsége, biztosítás, napidíj) 

 Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése:  

• tárgyi eszköz beszerzés (igazgatási eszköz, berendezés, célszerinti 

tevékenység eszközei, berendezései) 

• immateriális javak beszerzése (szellemi termékek, vagyoni értékű jogok) 
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Legfontosabb feltételek: 

 Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által 

visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte. 

 A pályázat benyújtásának feltétele a költségtérítés (pályázati díj) átutalása. Ennek 

összege 3.000,- Ft, azaz háromezer forint. 

 A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani! 

 Az Alap terhére csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon közhasznú 

jogállású civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt 

üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja az 

ötvenmillió forintot.  

 Egy szervezet jelen pályázati kiírásra egy pályázatot nyújthat be, továbbá 

költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbival megegyező 

kollégiumhoz szükséges benyújtani. (Jelen pályázati kiírás a 2013. költségvetési évet 

érinti, ezért a 2012. évben benyújtott pályázatokhoz nem szükséges igazodni a 

kollégium vonatkozásában.) 

 Érvénytelen a pályázat, ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a 

támogatási igény benyújtásának évében (2012-ben) vette jogerősen nyilvántartásba 

a bíróság. 

 Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei. 

 Azon közhasznú jogállású civil szervezeteknek, amelyeknek a pályázat 

megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben (2011-ben) beszámolóval 

igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja az ötvenmillió forintot az Alap 

terhére működési támogatás csak visszatérítendő formában nyújtható. 

 A finanszírozás módja NEA pályázatok esetében főszabály szerint utófinanszírozás. 

 A támogatást igénylő szervezet kérelmet nyújthat be előfinanszírozás 

igénybevételére vonatkozóan. Előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén a 

támogatásból a támogatási időszak kezdőnapjától felmerült költségek 

finanszírozhatók.  

 A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, 

bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő 

végéig megtörténik. 

 

Támogatási id őszak: 

A pályázó által a pályázatban megjelölt tevékenységi kör alapján, a megfelelő Kollégium 

támogatásához kapcsolódó időszak: 
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 Nemzeti összetartozás kollégium: 2013.02.21. – 2014. 02. 20. 

 Társadalmi felelősségvállalás kollégium: 2013.03.31. – 2014. 03. 30. 

 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: 2013.03.11. – 2014. 03. 10. 

 Közösségi környezet kollégium: 2013.03.21. – 2014. 03. 20. 

 Új nemzedékek jövőjéért kollégium: 2013.03.01. – 2014. 02. 28. 

 

Beadási határid ő:  

Nemzeti összetartozás, Társadalmi felelősségvállalás, Mobilitás és alkalmazkodás 

kollégiumok esetében 2012. december 10.  

Közösségi környezet, Új nemzedékek jövőjéért kollégiumok esetében 2012. december 11.  

 

 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 
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Kiegészítés: 

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevé kenységi besorolása Kollégiumok 

szerint  

 Nemzeti összetartozás kollégium :  

A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

nemzetközi tevékenység elősegítése és az európai integráció, továbbá a 

Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok 

védelme területén működő civil szervezetek  

 Társadalmi felel ősségvállalás kollégium : 

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és 

érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 

gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb 

nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek  

 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium:  

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, 

mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, 

szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén 

működő civil szervezetek.  

 Közösségi környezet kollégium : 

A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, 

audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és 

felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a 

település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.  

 Új nemzedékek jöv őjéért 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.  

 

 


