
A Nemzeti Együttműködési Alap
2017. évi szakmai pályázatai



NEA-17 SZ- Pályázók köre

Pályázhatnak: 

• Egyesületek 

• Szövetségek

• Alapítványok 

Közülük sem pályázhatnak, azok a civil szerveztek: 
• amelyek az Áht. és a Civil tv. 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; 

• amelynek éves összes bevétele a megelőző (számviteli beszámolóval

alátámasztott módon) lezárt üzleti évben eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot,

amelyek a pályázat kiírásának évében (2016. évben) a 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. 

• az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek
(a NEAr. 9. § (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és

kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, NEAr. 9. § (1) bekezdés b)

pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig)



Kollégium Keretösszeg Szövetség Egyesület, Alapítvány

Közösségi környezet kollégium

NEA-KK-17-SZ

278 164 440 Ft 8 344 933 Ft 269 819 507 Ft

Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium 

NEA-MA-17-SZ

278 164 440 Ft 13 908 222 Ft 264 256 218 Ft

Nemzeti összetartozás kollégium 

NEA-NO-17-SZ
278 164 440 Ft 5 563 289 Ft 272 601 151 Ft

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 

NEA-TF-17-SZ

278 164 440 Ft 2 781 644 Ft 275 382 796 Ft

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 

NEA-UN-17-SZ
278 164 440 Ft 5 563 289 Ft 272 601 151 Ft

Keretösszegek



Kollégium Támogatási időszak 

kezdő időpontja:
Támogatási időszak

záró időpontja:
Beadási határidő

Közösségi környezet kollégium

NEA-KK-17-SZ
2017.04.01. 2018.03.31. 2017.02.06.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 

NEA-MA-17-SZ
2017.04.01. 2018.03.31. 2017.02.01.

Nemzeti összetartozás kollégium 

NEA-NO-17-SZ
2017.04.01. 2018.03.31. 2017.02.02.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 

NEA-TF-17-SZ
2017.04.01. 2018.03.31. 2017.02.03.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 

NEA-UN-17-SZ
2017.04.01 2018. 03. 31 2017.02.07. 

Beadási határidők



Kollégium Beadási határidő
Minimum

támogatási összeg
Maximum

támogatási összeg

Közösségi környezet kollégium

NEA-KK-17-SZ
2017.02.06. 200 000 2 500 000

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 

NEA-MA-17-SZ
2017.02.01. 100 000 2 000 000

Nemzeti összetartozás kollégium 

NEA-NO-17-SZ
2017.02.02. 200 000 1 800 000

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 

NEA-TF-17-SZ
2017.02.03. 250 000 3 000 000

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 

NEA-UN-17-SZ
2017.02.07. 150 000 3 000 000

A megítélt támogatás nem lehet kevesebb az igényelt összeg egyharmadánál! (NEA rendelet)

Támogatási határok



Kollégium Benyújtható 
pályázatok száma

Együttesen benyújtott 
támogatási igény 

megengedett

Együttesen 
benyújtott támogatási igény esetén a 

támogatható tevékenység

Közösségi környezet kollégium

NEA-KK-17-SZ

Egy nem -

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 

NEA-MA-17-SZ

KETTŐ igen
csak a civil szervezeteket érintő 

évfordulók, fesztiválok, hazai és határon 

túli rendezvények támogatására

Nemzeti összetartozás kollégium 

NEA-NO-17-SZ
KETŐ igen

csak a civil szervezeteket érintő 

évfordulók, fesztiválok, hazai és határon 

túli rendezvények támogatására

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 

NEA-TF-17-SZ

Egy nem -

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 

NEA-UN-17-SZ

Egy nem -

Együttes pályázás  
a külhoni magyar partner is csak civil szervezet lehet!

• Ha a felhívás megengedi (NEA-MA-17-SZ; NEA-NO-17-SZ) egy pályázat nyújtható be önállóan 

és egy pályázat nyújtható be együttesen!

• Egy külhoni magyar civil szervezet egyetlen együttes pályázatban vehet részt!

• Együttes pályázat esetén csatolni kell az együttműködési szándéknyilatkozatot!



NEA-KK-17-SZ 

Cél 

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 szakmai programjainak támogatása. (változás: a
kulturális tevékenység és hagyományápolás a NEA-NO-17-SZ felhívás keretében pályázható!)

Támogatható tevékenységek

I. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli 
rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai 
integrációt elősegítő programok támogatása;

II. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és  nyilvántartási feladatok támogatása;

III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és 
akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

IV. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

V. Civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;



NEA-KK-17-SZ 

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 
Helyi közösségi igényeket szolgál, közösségi értéket, 
hagyományt teremt/őriz, kohéziót segít, erősít, épít. 6 



NEA-MA-17-SZ

Cél:

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 szakmai programjának támogatása (változása a polgári védelem területe 
átkerült a TF kollégiumhoz)  

Támogatható tevékenységek

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények 
támogatása; (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag 
ennél a pontnál van lehetőség);

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, 
hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, 
nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok 
támogatása;

III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

IV. civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.



NEA-MA-17-SZ

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 pályázat összbenyomása 6



Cél

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 terén működő 
szervezetek szakmai programjának támogatása. (változás: ide került a kulturális tevékenység 
és a hagyományápolás)

Támogatható tevékenységek

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények 
támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra kizárólag 
ennél a pontnál van lehetőség);

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, 
hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, 
nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok 
támogatása;

III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

NEA-NO-17-SZ



Megkötések a költségvetés tervezésénél:

A költségvetés „B” Személyi jellegű kiadások” költségvetési fősorán legfeljebb a megítélt
támogatási összeg 40 %-a számolható el.

A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más
szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozói szerződés, akár
munkaszerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének
20 %-át.

A költségvetés „C” Felhalmozási kiadások fősorán, legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20
%- a számolható el

NEA-NO-17-SZ



NEA-NO-17-SZ

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 

Határon túli magyar civil szervezettel együttműködésben valósul

meg, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót
6 



Cél

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtottszolgáltatások, szakmai és 
érdekképviselet, adományosztás,szociális tevékenység, családsegítés, polgári védelem, 
időskorúakgondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb 
nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 
(változás: ide került át a polgári védelem)

Támogatható tevékenységek

I. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények
támogatása;

NEA-TF-17-SZ



NEA-TF-17-SZ

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 

Társadalmi felzárkóztatásra gyakorolt hatás 6 



Cél:

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 szakmai programjainak támogatása

Támogatható tevékenységek

I. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, 
hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, 
nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok 
támogatása;

II. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási 
feladatok támogatása;

III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények 
támogatása;

IV. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

V. civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

NEA-UN-17-SZ



NEA-UN-17-SZ

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 pályázat összbenyomása 6 



FAIR - december 22. után elérhető ! 

Pályázati felület: FAIR vagy EPER

A pályázatot csak az egyik rendszerben kell benyújtani! 



Kollégium választás 1.

• 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-re tervezett szakmai tevékenységek alapján érdemes választani 

• ugyanahhoz a kollégiumhoz lehet benyújtani a működési és a szakmai pályázatokat! 

(különben kizárják a pályázatot)  

• Kollégiumi rendszer változott! 



Kollégium választás 2.

• NEA-KK-17-SZ:, 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-SZ: 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-SZ: 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-SZ: 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-SZ: 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



A támogatás formája, mértéke

• 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 használata esetén:

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



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

Ha szervezet a működési pályázat kapcsán befizette a pályázati díjat, akkor a 
szakmainál már nem kell!



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 együttes pályázatot nyújt be a 

szervezet

Együttműködési nyilatkozat

(amennyiben releváns)

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 



Formai érvénytelenség

1. A szervezet nem pályázhat 

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

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

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

nyilatkozat/Nyilatkozat, valamint a névjegyzékben szereplő adatok között)

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

üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata 

6. nincs igazolva a beszámoló letétbe helyezése 

7. nincs átutalva a pályázati díj

8. A szervezetet  2017-ben vette nyilvántartásba a Törvényszék

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

együttesen van joga a képviseltre, de egyedül írt alá; 

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

nyilatkozik róla

11.ha nincs kitöltve a költségvetési tábla

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

oldalát cégszerűen aláírva 



Pályázati díj!

Csak egyszer kell befizetni az első pályázat benyújtása előtt: 

2.000 Ft

Csak banki átutalással lehet teljesíteni:
Számlaszám
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
10032000-01451461-00000000 
IBAN HU17100320000145146100000000 
Közlemény lehet: NEA ….................................(adószám) – nem kéri a felhívás
A banki átutalást alátámasztó dokumentumot az EPER „Dokumentum beküldő” 
menüben el kell küldeni: 
banki átutalási megbízás
VAGY bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel

Csak egy igazoló dokumentum kell az átutalásról!



Köszönjük a figyelmet!


