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Aktuális pályázatok 

EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) 

 

Pályázat célja: 

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi 

civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a 

demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában". 2013-ban, első körben különböző 

témakörökben kis- és makroprojektek támogatására lesz lehetőség.  

 A kisprojekt pályázatra  civil szervezetek pályázhatnak olyan projektekkel, amelyek célja 

a saját szűkebb és szélesebb közösségük fejlesztése. E fejlesztések eredményeképpen 

a szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében 

saját erőforrásaikat mozgósítsák, és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi 

igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.  

 A makroprojektek támogatásának célja  az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 

keretében a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, közösségszervező 

és mozgósító képességének növelése.  

 

Kik pályázhatnak? 

Magyar civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek) 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

 

Kisprojektek esetén a támogatás összege: l egalább 1500 € (436 185 forint) és legfeljebb 

10,000 € (2 907 900 forint). Az Alap maximum a teljes költségvetés 90%-át finanszírozza. 

 

Makroprojektek esetén a támogatás összege: legalább 50 000, legfeljebb 140 000 €. (40 

710 600 Ft). Az Alap maximum a teljes költségvetés 90%-át finanszírozza. 

 

Témakörök, pályázható tevékenységek: 

 

Makroprojektek esetében: 

Ennek keretében a pályázatokat két témakörben lehet benyújtani: 
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I. témakör: az országos szinten működő emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil 

szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk 

támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más 

szervezeteinek a (1) demokrácia és emberi jogok, (2) női jogok és esélyegyenlőség, (3) 

ifjúsági és gyermekjogok területén.  

 

II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és közösségfejlesztő 

civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk 

támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más 

szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében. 

A pályázóknak mindkét témakörben vállalniuk kell, hogy a projekt keretében 

tudásukat, tapasztalataikat átadják más, kisebb helyi/regionális civil 

szervezeteknek/csoportoknak, ennek érdekében képzési, mentori, coaching stb. 

programokat indítanak. Az I. témakörben minden pályázó szervezetnek legalább 10, a II. 

témakörben legalább 15 szervezettel kell együtt dolgoznia. 

 

Kisprojektek esetében: 

Az alábbi témakörökben nyújthatóak be pályázatok: 

A. emberi jogok és demokrácia; 

B. női jogok és esélyegyenlőség; 

C. szervezet- és közösségfejlesztés; 

D. ifjúsági- és gyermekügyek; 

E. környezetvédelem és fenntartható fejlődés; 

F. jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak; 

G. társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció). 

Pályázni a megadott témakörökön belül lehet. Egy projekt több témakört is érinthet. 

 

Elszámolható költségek: 

 

Kisprojektek és makroprojektek esetében az alábbi k özvetlen költségek támogathatók: 

 a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége; 

 a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők utazási költségei és 

napidíja; 

 a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése 

vagy vásárlása (figyelembe véve az értékcsökkenést); 
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 szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs, banki, számviteli költségeket, a 

rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, irodabérletet, képzések és 

egyéb szolgáltatások költségeit; 

 ingatlanok felújítási, átalakítási és újjáépítési költségei (a projekt közvetlen 

költségének legfeljebb 50%-áig). 

A közvetlen költségeken felül elszámolhatóak még a projekthez csak közvetetten 

kapcsolódó, de indokolható költségek is, amelyek a pályázó általános működéshez és nem 

közvetlenül a projekthez kapcsolódnak. 

 

Legfontosabb feltételek: 

 

Kisprojektek, makroprojektek esetében 

 

 Pályázók köre:  önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából 

alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi 

kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-

profit szervezetektől. 

 Partnerség:  A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy 

más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A végrehajtásba a főpályázón 

felül maximum három  olyan partnerszervezetet  lehet bevonni, amelyek a projekt 

végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek.  

Partnerszervezetek lehetnek: 

• a pályázatot önállóan is benyújtani jogosult magyarországi székhelyű civil 

szervezetek;  

• az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus donor és kedvezményezett 

országaiban továbbá a Magyarországgal határos többi országban működő 

szervezetek és intézmények, megkötés nélkül  

• nemzetközi civil szervezetek. 

 A program projektszemlélet ű pályázatokat támogat, azaz nem támogat:  politikai 

szervezeteket vagy azok jelöltjeit; beruházásokat, föld- és ingatlanszerzést; általános 

működési és eszközbeszerzési költségeket (kivéve, ha ez a támogatott projekt 

szerves része); (ön)kormányzati kötelezettségeket és tevékenységeket, amelyeket a 

településnek kell ellátnia; elsősorban szabadidős célú tevékenységeket. 

 Egy szervezet f őpályázóként egy pályázatot nyújthat be , és ezen kívül egy 

pályázatban szerepelhet partnerként. 
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Támogatási id őszak: 

 

Kisprojektek esetében: 

A támogatott projektek legfeljebb 12 hónap hosszúak lehetnek. A projekteket legkésőbb 

2013. szeptember 30-ig meg kell kezdeni.  

 

Makroprojektek esetében:  

A támogatott projektek legalább 24, legfeljebb 33 hónap hosszúak lehetnek. A projektek 

végrehajtását a támogatási döntés közzétételének napján (2013. augusztus közepén) lehet 

megkezdeni. A projektek zárásának legvégső határideje 2016. április 30.  

Beadási határid ő:  

 

Kisprojektek esetében:  

A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. (hétfő) 18.00 óra. 

 

Makroprojektek esetében: 

A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. március 

29. (péntek) 18.00 óra. A második fordulós pályázatok tervezett beadási határideje: 2013. 

június 17. 

 

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 

 


