
 

  



Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap 

keretében 

Megjelentek a Civil Információs Portál oldalán a 2021. évi egyszerűsített és összevont 

pályázati kiírások és útmutatók, valamint 2020. évi normatív pályázati kiírások és 

útmutatók. 

A dokumentumok elérhetőségeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

 

 



 

 



 

 

A pályázati dokumentumok a https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-

kereteben-3/ oldalon is elérhetők. 

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja 

el. 

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet 

benyújtani. 

A pályázatok kapcsán megjelent a NEA GYIK, mely a kiírásokhoz kapcsolódó gyakran ismételt 

kérdéseket tartalmazza. 

A dokumentum a Civil Közösségi Szolgáltató Központ (https://mntkem.hu/2020/10/16/nea-

gyik/)  és a BGA Zrt. (https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-

3/) honlapján is elérhető. 

Kérdés esetén állunk rendelkezésre az alábbi telefonszámon és e-mail címen: 

20/236-2553, civil.kem@mntkem.hu 

Sikeres pályázást kívánunk! 

 

! Amit a benyújtható pályázatokról tudni kell ! 
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- Egyszerűsített VAGY összevont pályázat benyújtható a NEA 2021. évi forrása terhére, 

- Valamint normatív pályázat benyújtható a NEA 2020. évi forrása terhére. 

- A pontos beadási határidőket a pályázati kiírások tartalmazzák. 

  

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. 

  

 



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/ 

 

III. Civil Véradás 

2020. október 5-én sikeresen lezajlott immár III. alkalommal megrendezett Civil 

Véradás eseményünk. 

Köszönjük szépen azoknak a civil szervezetek tagjainak, önkénteseinek, támogatóinak, akik 

csatlakoztak programunkhoz. Az aktuális helyzetben különösen fontos a véradás 

folytonosságának biztosítása, hálásan köszönjük, hogy hívó szavunkra többen eljöttek és 

önzetlenül nyújtották karjukat egy jó ügyértért. 
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"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. 

A pályázatra IDE kattintva lehet jelentkezni. 

Jelentkezési határidő: 2020. október 31. 23:59 

Részletek:http://www.unp.hu/palyazatok/innovacioval-a-fiatalokert-erzsebet-novum-dij-

palyazati-felhivas-2020 

 

Hírlevél – 2020. október 

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 
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