
A Nemzeti Együttműködési Alap
2017. évre vonatkozó működési pályázatai



Cél és tevékenység

A  pályázat célja

a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

Támogatható tevékenységek

A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek
biztosítására fordítható.

A központi költségvetés terhére csak a Nemzeti Együttműködési Alap adhat 
működési támogatást a civil szervezetek számára!

• Keretösszeg: 2 596 201 440 Ft (kb. 445 millióval több, mint 2016-ban)

• Minden kollégium esetében: 519 240 288 Ft támogatási keret, amelyből:

• (az Ectv szerinti) szövetségek részére: 10 384 806 Ft 

• a többi egyesület, alapítvány részre 508 855 482 Ft



FAIR - december 22. után elérhető ! 

Pályázati felület: FAIR vagy EPER



A pályázók köre

Pályázhatnak: 

• Egyesületek 

• Szövetségek

• Alapítványok 

Közülük sem pályázhatnak, azok a civil szerveztek:
• amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek

• amelyek az Áht. és az Ectv. alapján összeférhetetlennek minősülnek

• amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

• amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás 

alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;

• amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság 

(jogerős döntés)

• amelyek a pályázat kiírásának évében a 2017. évi költségvetési törvényben nevesítve 

részesülnek támogatásban 

• amelyek a megelőző lezárt üzleti évben (2015. évben) a Tao. tv.2 alapján 3.000.000 Ft 

feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek. 

• Kizárt szervezetek (a működésre biztosított költségvetési támogatás felhasználásával –

kötelezettségét megszegve – nem számolt el) – nem a még futó 2016. évi pályázatokról

van szó!



Kollégium választás 1.

• Egységes felhívás, de kollégiumot kell választani !

• A kollégiumot az alapcél (lásd. alapító okirat, alapszabály) szerint kell megválasztani

• Ha a létesítő alapító okirat vagy alapszabály nem egy célt, tevékenységet határoz meg:

• akkor a legjellemzőbb cél, tevékenység, 

• vagy a 2017-ra tervezett szakmai tevékenységek alapján érdemes választani (ugyanahhoz a 
kollégiumhoz lehet benyújtani a működési és a szakmai pályázatokat!)  

• Kollégiumi rendszer változott! 



Kollégium választás 2.

• NEA-KK-17-M:, 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. (innen került át a kulturális tevékenység, hagyományápolás)

• NEA-MA-17-M: 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. (innen került át a polgári védelem)

• NEA-NO-17-M: kulturális tevékenység, közművelődés 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 
civilszervezetek.

• NEA-TF-17-M: 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. polgári védelem

• NEA-UN-17-M: 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



Kollégium választás 2.2

• NEA-KK-17-M:, 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. (innen került át a kulturális
tevékenység, hagyományápolás)

• NEA-MA-17-M: 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. (innen került át a polgári védelem)

• NEA-NO-17-M: kulturális tevékenység, közművelődés 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 civilszervezetek.

• NEA-TF-17-M: 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. polgári védelem

• NEA-UN-17-M: 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



Beadási határidők, támogatási időszak

Kollégium
Benyújtási

határidő

Támogatási időszak 

kezdő időpontja

Támogatási időszak 

záró időpontja

Közösségi környezet
2017.01.18.

szerda 
2017.04.01. 2018.03.31.

Mobilitás és alkalmazkodás
2017.01.20.

péntek
2017.04.01. 2018.03.31..

Nemzeti összetartozás
2017.01.17.

kedd
2017.04.01. 2018.03.31.

Társadalmi

felelősségvállalás
2017.01.19.

csütörtök
2017.04.01. 2018.03.31.

Új nemzedékek jövőjéért
2017.01.23.

hétfő
2017.04.01. 2018.03.31.



Működési pályázatok: a támogatás formája, mértéke

• Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be

• A benyújtott pályázat nem vonható vissza – előre kell átgondolni a szakmai pályázat tartalmát

• Vissza nem térítendő támogatás 

• Visszatérítendő támogatás.

• Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele az utolsó lezárt üzleti 
(általában a 2015.) évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy 
meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható



Működési pályázatok: a támogatás formája, mértéke

• Az elnyerhető támogatás 100.000 Ft - 3.000.000 Ft

• 10% SAJÁT FORRÁS szükséges

Pénz, pénzforrás vagy pénzeszköz:

készpénz

elektronikus pénz

csekk

a bankbetét

alapítótól származó támogatás

hitel

„magán” adomány, támogatás

Térítésmentes hozzájárulás:

• közérdekű önkéntes munka
• egyéb tárgyi (dologi) feltételek biztosítása

• egyéb szolgáltatások biztosítása

Saját forrás



Saját forrás igazolása

• ha pénz, pénzforrás, vagy 
pénzeszköz:

• Nyilatkozni kell! 
EPER„dokumentumbeküldő”

FAIR „Dokumentum csatolása”

A  közérdekű önkéntes regisztrációt az 

elszámolásnál ellenőrzik!

www.civil.info.hu

Dologi hozzájárulás és szolgáltatás –

elszámolásnál nyilatkozat



Regisztráció/regisztrációs nyilatkozat

EPER-ben vagy FAIR lehet benyújtani a pályázatot 

(elektronikusan) 

Ehhez érvényes regisztrációs nyilatkozat kell:

„Saját adatok” menüpontban ellenőrizni kell az 

adatokat!

Ha a regisztrációs nyilatkozat érvénytelen, vagy az 

adatok elavultak, akkor új regisztrációs nyilatkozatot kell 

benyújtani!

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1381 Budapest, Pf. 1407

FIGYELEM! A regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb 

a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő 

véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz

Adatok 

egyeztetése:

www.birosag.hu



FAIR regisztráció/ nyilatkozat

1. Regisztráció a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszerbe    

(FAIR) ehhez kell egy érvényes e-mail cím

2. Támogatási kérelem kitöltése

3. Támogatási kérelem ellenőrzése

4. Nyilatkozat generálás

5. Nyilatkozat kinyomtatás, aláírás minden oldalon 

6. Dokumentum csatolás – ha az oldalokat külön-kölön szekkenelik be, akkor is 

egy dokumentumba kell szerkeszteni az oldalakat és úgy csatolni. A rendszer 

csak egy dokumentumot kezel!

7. Pályázat beküldése

A pályázatot csak az egyik pályázatkezelő rendszerben kell benyújtani! 

Érdemesebb az EPER-nél maradni!



Pályázati díj!

Pályázati díj: 2.000 Ft
Csak banki átutalással lehet teljesíteni:
Számlaszám
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 

IBAN HU17100320000145146100000000

Közlemény lehet: NEA ….................................(adószám)
A banki átutalást alátámasztó dokumentumot az EPER „Dokumentum 
beküldő” menüben el kell küldeni: 
banki átutalási megbízás
VAGY bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel



Beküldendő dokumentumok:

Milyen esetben kell? Dokumentum megnevezése EPER FAIR

Ha a saját forrás pénz, 

pénzeszköz, pénzforrás

Nyilatkozat

(a szervezet képviselője, cégszerűen aláírva)

Dokumentumbeküldő Dokumentumcsatoló

Ha a beszámoló nincs feltöltve az 

OBH (birosag.hu)

Utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli 

beszámoló 

Dokumentumbeküldő Dokumentumcsatoló

Ha a beszámoló nincs feltöltve az 

OBH (birosag.hu)

Az utolsó üzleti évről szóló számviteli

beszámoló letétbehelyezéséről szóló

Igazolás

Dokumentumbeküldő Dokumentumcsatoló

Feltétlenül szükséges

(csak egyszer a működési vagy 

szakmai pályázat kapcsán)

pályázati díj befizetését igazoló banki

dokumentum (banki átutalási megbízás, VAGY 

bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel)

Dokumentumbeküldő Dokumentumcsatoló

Ha új pályázó, lejárt a regisztráció, 

vagy az adatok nem egyeznek a 

névjegyzékkel (birosag.hu)

Regisztrációs nyilatkozat Postai úton

(a pályázat 

benyújtásáig meg kell 

érkeznie)

Ha a FAIR rendszerben pályázik Nyilatkozat 

minden oldalát a hivatalos képviselő írja alá 

cégszerűen

Dokumentumcsatoló

A pályázat 



A pályázat befogadása

A pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy:

• a pályázatot határidőn belül nyújtotta be a pályázó

• az igényelt támogatás nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatást 

• a költségvetési támogatási aránya  legfeljebb 90 % 

• a pályázatot egyesület, alapítvány, szövetség nyújtotta be

A befogadásról: e-mail és üzenet a rendszerben;

A kizárás ellen kifogást ehet benyújtani (EPER v FAIR)



Formai érvénytelenség

1. A szervezet nem pályázhat 

2. nem az EPER –ben, FAIR-ben lett benyújtva a pályázat

3. Két pályázatot nyújt be

4. Eltérő kollégiumhoz nyújtja be a szakmai és a működési pályázatot

5. ha az adatok nem egyeznek (ellentmondás van az adatlap, a Regisztrációs 

nyilatkozat/Nyilatkozat, valamint a névjegyzékben szereplő adatok között)

6. nincs az EPER/FAIR rendszerbe vagy a birosag.hu oldalra feltöltve az utolsó lezárt 

üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata 

7. nincs igazolva a beszámoló letétbe helyezése 

8. nincs átutalva a pályázati díj

9. A szervezetet  2017-ben vette nyilvántartásba a Törvényszék

10.ha a támogatási igényt benyújtó személy nem szervezet képviselője, vagy csak 

együttesen van joga a képviseltre, de egyedül írt alá; 

11.ha pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben biztosít saját forrást, de nem 

nyilatkozik róla

12.ha nincs kitöltve a költségvetési tábla

13.ha nem csatolja a cégszerűen aláírt FAIR rendszer által generált nyilatkozat minden 

oldalát cégszerűen aláírva 



Működési pályázatok: bírálati szempontok

Értékelési szempont Pontszám

A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 6

A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet 12

A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége 9

Költségvetés megalapozottsága 6

Elérendő társadalmi hatás 9

A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, 
különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek 
bevonására)

12

A pályázó által vállalt indikátorok értékelése. 6



Bírálati szempont: a szervezet tevékenysége, eddigi eredményei

1. Működéshez/szakmai munkához szükséges feltételek biztosítása: 

- anyagi biztonsága (megfelel a közhasznúsági feltételeknek, a pályázat mellett más források 
bevonására is képes, stb.)

- emberi erőforrásokkal történő ellátottsága (foglalkoztatás, közfoglalkoztatás, önkéntesek) 

- dologi  feltételek (infrastruktúra, tárgyi feltételek)

+ partnerekkel, más szervezetekkel megosztott erőforrások

2. Az adott Kollégiumnak megfelelő szakmai munka eredményei:

- két évre érdemes visszamenni (Mit, hol, mikor, számszerű eredmény) 

- a folyamatos elemeket érdemes kiemelni

A következő oldalak csak segítségként szolgálnak, nem kötelező figyelembe venni ezeket a tanácsokat!



Bírálati szempont: a pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt 
társadalmi szükséglet

1. Települési, térségi, megye helyzet, szükségletek leírása – ha lehet adatokkal 
alátámasztva 

pl. oldalakat lehet írni egy település rossz közművelődési ellátottságáról, de kifejezőbb,
hogy mennyi művelődési szakember dolgozik/nem dolgozik, milyen intézmények
működnek/nem működnek, mennyi rendezvény valósul meg, stb

- A létező eredmények, erősségek közül mennyi és milyen módon kötődik a pályázó
szervezethez?

- Mit kíván tenni a szervezet a hiányosságok mérséklése a problémák megoldása
érdekében? (konkrétan, ez a szakmai pályázat alapja is!)

2. Milyen célcsoport, célcsoportok igényeit szolgálja ki a szervezet

- Milyen számban élnek az adott helyen, miért kell őket kiemelten kezelni?

- Mit tett értük a szervezet eddig , mit kíván tenni a pályázó a következő évben

(konkrétan, ez a szakmai pályázat alapja is!)

- Mennyi emberhez/szervezethez fog elérni a szervezet, milyen módon?

- Ehhez milyen működési feltételeken fog javítani a nyertes pályázat?

Figyelem! A pályázati adatlap rákérdez a közvetlen célcsoportot létszámára. Bármekkora
számot beírhatunk, de azt az elszámolásnál igazolni kell!

Nem csak jelenléti ívvel lehet majd alátámasztani , hogy menni embert ért el a projekt.
Lehet mással is igazolni pl. jegyzőkönyv, utas lista, kiküldési lista, stb.



Bírálati szempont: A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége

Formailag: 

Használjuk az írás jeleket!

- Felsorolhatunk

- Kihagyhatunk sort, 

- Tehetünk bekezdést betűhelyeket a tagolás érdekében 

Tartalmilag: 

- Át gondoljuk, hogy milyen logikát követünk az adott kérdés 

megválaszolásánál, 

- Milyen mód van az indikátorok kiemelésére. 

- Megadhatjuk valami adat forrását zárójelben (KSH 2014, 

Önkormányzati adatközlés, kutatásunk, adatbázisunk 

szerint), stb.

A pályázat nem kérvény, 

egy szerződés melléklete, amiben 

vállalunk valamit!



Bírálati szempont: költségvetés megalapozottsága

A működési pályázat értelemszerűen a működést 

támogatná, de nem teljesen így van:

lásd. A pályázat célja: az alapcél szerinti tevékenységek 

támogatása

Arra nem árt figyelni, hogy vannak működési tételek, 

amiket nehéz, vagy csak arányosan lehet a szakmai 

pályázatban megindokolni  (pl. könyvelő díja, a belső 

dokumentumok frissítése, munkabér, stb.)

Ki kell tölteni :

az „Eredeti támogatási igény szerinti tétel részletezése” 

oszlopot is, minden tervezett kiadást részletezve!

Ennek kell igazodnia a leíró részekhez!

Használni kell az útmutatót a költségek 

besorolásához!



Bírálati szempont: a támogatás szervezetre gyakorolt hatása

1. Intézményi fenntarthatóság: 

Miben segíti a pályázat, hogy :

• eredményes vezetés, irányítás, munkamegosztás működjön,

• biztos legyen a szervezeti/adminisztrációs háttér 

• eleget tegyen a törvényi elvárásoknak,

• Elérhető legyen a tagjai, munkatársai számára?

Itt kell kiemelni a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására vonatkozó 

elemeket!

2. Programok fenntarthatósága: 

Miben segíti a pályázat, hogy:  

• a szervezet a jövőben is elérje a közösségét, célcsoportját, célcsoportjait

• Az eseti megjelenésből folyamatos jelenlét, szolgáltatás, vagy épp hagyomány legyen 

3. Pénzügyi fenntarthatóság: 

• Miben segíti a pályázat, hogy a működéshez, szakmai munkához szükséges források a későbbiekben is 

előteremthetők legyenek?

Pl. 1 % elérését támogatja; a közhasznúság elérését/megtartását segíti, ami növeli az adományok fogadásának 

esélyét; ugródeszkát jelent EU vagy egyéb pályázati források eléréshez; alapcél szerinti szolgáltatások 

kialakítást segíti, stb.) 



Bírálati szempont: a pályázó által vállalt indikátorok értékelése

Lásd az előzőek szerint!

Tarthatatlan dolgot ne írjunk be!

Ha valamely mutatóról úgy érezzük  mennyiségileg kevésnek találhatják az ítészek, indokoljuk meg a 

leírásban:

Példa

2 új önkéntes fogadunk

Feltárt igény/szükséglet:

- elvándoroltak, kiöregedtek az aktív emberek

és/vagy:

Szervezeti fenntarthatóság:

- Az önkéntesek fogadásnál is feltétel a szervezet iránti elkötelezettség 

Program fenntarthatóság:

- Az általunk végzett munka felkészültséget feltételez

Figyelem! A pályázati adatlap rákérdez a közvetlen célcsoportot létszámára. Bármekkora számot beírhatunk, de azt az 

elszámolásnál igazolni kell!  

Nem csak jelenléti ívvel lehet majd alátámasztani , hogy menni embert ért el a projekt.  Lehet mással is igazolni pl. 

jegyzőkönyv, utas lista, kiküldési lista, stb. 



Segítség - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

e-mailben:

• nea@emet.gov.hu

telefonon:

• 06-1-795-4100

Segítség – Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

e-mailben:

• bazmegye.cic@erke.hu

www.erke.hu - GYIK

telefonon:

• 06/46/611-559

• Személyesen:

3525 Miskolc Széchenyi u 12. fsz.

Ünnepek alatt és a két ünnep között e-mailben!

Segítség



Köszönjük a figyelmet!


