
  

 

 

 

 



EGYRE TÖBB FORRÁST NYERNEK MEGYÉNK 

CIVIL SZERVEZETEI 
KÖZEL 10 MILLIÁRD FORINTRA NŐ JÖVŐRE A PÁLYÁZATI 

KERET 

A Nemzeti Együttműködési Alap 2021. évi pályázati támogatásaival kapcsolatban szervezett 

tájékoztató fórumot szerda délelőtt a Kormányhivatalban a Komárom-Esztergom Megyei 

Civil Közösségi Szolgáltató Központ. A megye minden tájáról érkező egyesületi, alapítványi 

vezetőket Bencsik János országgyűlési képviselő és Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott 

köszöntötte.  

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

helyettes államtitkára előadásában kiemelte, hogy kétmilliárd forinttal emelkedik a civil 

szervezetek támogatási keretösszege, melyhez októbertől várják a pályázatokat. A politikus 

arra kérte a jelenlévőket, hogy a regisztrációs eljáráshoz és a pályázati dokumentáció 

összeállításához idén is forduljanak bizalommal segítségért a megyei Civil Közösségi 

Szolgáltató Központhoz. 

 

 

  



 

! AMIT A 2020 OKTÓBERÉBEN BENYÚJTHATÓ 

PÁLYÁZATOKRÓL TUDNI KELL ! 

- Egyszerűsített VAGY összevont pályázat benyújtható a NEA 2021. évi forrása 

terhére,  

valamint normatív pályázat benyújtható a NEA 2020. évi forrása terhére. 

- A pályázati kiírások megjelenése 2020. október közepén várható. 

- A pályázati kiírások egyszerre jelennek majd meg, de a korábbi évek gyakorlata szerint 

egyszerűsített pályázat beadására várhatóan csak az összevont pályázatok beadási 

határidejét követően kerül majd sor (min. 30 nappal később). A pontos beadási 

határidőket a pályázati kiírások tartalmazzák majd 

Egyszerűsített pályázat 

• Helyi vagy területi hatókörű civil szervezet pályázhat, 

• mely a megelőző két évben számviteli beszámolóval rendelkezik,  

• valamint megelőző két üzleti évben bevétele egyik évben sem érte el az ötmillió forintot, 

és 

• nem nyújtott be az adott költségvetési évben összevont támogatásra igényt. 

A támogatás önrész nélkül, támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként 

biztosítandó 

Az egyszerűsített támogatás keretében a támogatási igényben jelzett, de legfeljebb 

háromszázezer forint összegű támogatás nyújtható 

Kizárólag a szervezet alapcél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó költségek fedezésére 

fordítható, ami lehet működési (bérleti díj, rezsi, stb..) és szakmai (program, rendezvény, 

stb..)   



Összevont pályázat 

Kizárólag működési vagy „vegyes” (szakmai és működési költségeket is tartalmazó) 

pályázat benyújtására van lehetőség. 

Működési része egységes tartalommal és feltételekkel, a „vegyes” (szakmai+működési) 

része pedig kollégiumonként eltérő tartalommal és feltételekkel jelenik meg; 

Pályázat benyújtására jogosultak (hatókörtől függetlenül): 

• egyesület, 

• alapítvány, 

• szövetség, 

• speciális esetekben határon túli civil szervezet  

A támogatási kérelmeket már nem a megszokott EPER felületén kell benyújtani, hanem a 

Nemzeti Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül. 

NEA pályázati adatok Komárom-Esztergom megye 2020 

Egyszerűsített: 

- 55 beérkezett pályázat (tavaly 44 db), 

- ebből 51 db nyertes (tavaly 36 db). 

- Összesen 10.159.962 Ft összegű támogatás (tavaly 7.119.548 Ft) 

Összevont: 

- 74.019.770 Ft a nyertes pályázatok összege 2020-ban, 

- tavaly 54.095.176 Ft volt ez az összeg 

Összesen a megyében a NEA 2020-ra (összevont és egyszerűsített) 184 pályázat került 

benyújtásra, ebből 91 pályázat bizonyult nyertesnek 

  



Pályázatok megjelenése 

- NEA 2020 normatív pályázati kiírás megjelenése 2020. októberében 

- NEA 2021 (egyszerűsített, összevont) pályázati kiírás megjelenése várhatóan 2020. 

októberében 

Hasznos oldalak: 

- A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati kiírásai a megjelenés után 

elérhetőek a Civil Információs Portálon, az alábbi linken: 

https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html  

- illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján: 

https://bgazrt.hu/tamogatasok/nemzeti-egyuttmukodesi-alap/  

Segítségért forduljanak hozzánk bizalommal! 

HARMADJÁRA IS CIVIL VÉRADÁS! 

Ismét fontossá vált a véradás folyamatosságának biztosítása, ezért az Országos 

Vérellátó Szolgálattal együttműködésben,           2020. október 5-én           hétfőn 

megtartásra kerül a III. Civil véradás. Tatabányán a Területi Vérellátó Szolgálat 

épületében várjuk a véradókat! 
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FELHÍVÁS A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI DIÁK 

TEHETSÉGKUTATÓN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

Legyél a jövő zenésze! 

Legyél a jövő énekese! 

A Peron Music Alapítvány, a Peron Tehetségközpont valamint a Komárom-

Esztergom megyei önkormányzat partnerségben hirdeti meg ifjúsági 

tehetségkutatóját könnyűzenei témakörben. Keressük Komárom-Esztergom 

megye ifjú könnyűzenei tehetségeit 12-21 év között.  

Jelentkezni lehet itt: https://forms.gle/6NnKGkP52wE7fknQA 

A program keretében előzsűrizéssel bejuthatsz a Komárom-Esztergom megyei 

döntőbe, amelyre a tatai Peron Tehetségközpontban kerül sor október 17-én. A 

könnyűzenei formációkat, együtteseket és a szólistákat is várjuk, akik megmutatni 

kívánják zenei tehetségüket. Figyelembe vesszük előadói képességed és ha van 

zenei vagy dalszövegírói alkotásod, arra is kíváncsiak vagyunk.  

 

Jelentkezés feltételei: 

•  Általános vagy középiskolai tanuló vagy 12 év felett 

• Komárom-Esztergom megyei diákokat várunk 

• Élőzenei, hangszeres produkciókat várunk 

• Saját vagy más dallal lehet nevezni 

• Bármilyen könnyűzenei stílusú előadó indulhat 

 

A rendezvényről hang és filmfelvétel készül. A döntőn közönség és zsűri előtt lép 

fel a bejutott előadó. 3 dal 15 percen belüli előadására lesz lehetőség. A legjobbak 

a zsűri ajánlása alapján fellépéseket nyerhetnek 2021-ben a megyei 

rendezvényeken, tehetség mentorálási csomagot nyerhetnek, folyamatos tehetség 

tanácsadásra lesz lehetőség. A legjobb előadó, zenekar egyenes ágon jut be a 

tatabányai Peron Music Tehetségkutató döntőjébe. 

A zsűri tagjait a rendezvény előtti mutatjuk be. 

A jelentkezés határideje: 2020 október 10. 

További információ: Peron Tehetségközpont  

https://forms.gle/6NnKGkP52wE7fknQA


Hudák Tibor  

Peron Music Alapítvány - www.peronmusic.hu 

ügyvezető 

+36 30/231-8534 

 

"INNOVÁCIÓVAL A FIATALOKÉRT – ERZSÉBET 

NÓVUM DÍJ" PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020 

 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a továbbiakban: Támogató) az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 

Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve projekt keretében 

felhívást tesz közzé "Innovációval a fiatalokért – Erzsébet Nóvum Díj" 

címmel.  

Támogatás célja és összege 

A pályázat célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet arra, léteznek olyan, 

együttműködésen és önkéntes tevékenységeken alapuló innovatív 

kezdeményezések, amelyek az ifjúsági korosztályt szólítják meg, és a célcsoport 

bevonásával valósulnak meg. Célja továbbá azon közösségek, csoportok, 

szervezetek elismerése, melyek önzetlenül cselekedve hajlandók tenni szűkebb 

vagy akár tágabb környezetükért, a körülöttük lévő emberekért. 

Az Erzsébet Nóvum Díj a példamutató és példaértékű kezdeményezésekre hívja 

fel a figyelmet. 

A pályázat során egy szervezet projektje kerül elismerésre, három kiemelt 

terület: innováció, együttműködés, önkéntesség együttes értékelésére alapozva. 

A díj összege 1.000.000 Ft azaz egymillió forint, amely a támogatott jelölt 

szervezet anyagi támogatása. 

A támogatás kizárólag a pályázatban bemutatott projekt 2021. évben történő 

megvalósítására, az ott tervezett esemény, kampány, rendezvény, 

program/programsorozat felmerülő költségeire fordítható. 

http://www.peronmusic.hu/


A pályázatra IDE kattintva lehet jelentkezni. 

A pályázat teljes anyagát megtekinthetik a mellékelt PDF-ben.  

Jelentkezési határidő: 2020. október 31. 23:59 

 

OKTÓBER 8. ÉS 11. KÖZÖTT IDÉN IS 72 ÓRA 

ÖNKÉNTES AKCIÓ 

További részletek: https://2020.oki-iroda.hu/ 

 

Hírlevél – 2020. szeptember 

Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2. 

Telefon: 06-34/787-242, 20/236-2553 
E-mail: civil.kem@mntkem.com, honlap: www.mntkem.hu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19-_Y0aDEvagAtwIO97KVznwIb8-_Uq_IjJ__rRMYtwCMCQ/viewform
https://2020.oki-iroda.hu/
mailto:civil.kem@mntkem.com
http://www.mntkem.hu/

