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  Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap működési célú pályázatai   
 

  

  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felügyelt költségvetési forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumai 

egyenként 561 518 400 Ft (összesen: 2 807 592 000 Ft) keretösszeggel hirdették meg a 2018. évre vonatkozó működési pályázati 

felhívásukat. 

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek 

működési költségeihez való hozzájárulás révén. A támogatás a civil szervezet alap cél szerinti tevékenységei feltételeinek 

biztosítására fordítható. 

A NEA felhívásaira a 2017. december 31-ig nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok, valamint a civil törvényben 

szereplő meghatározás értelmében vett szövetségek pályázhatnak. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázók a 

létesítő okiratukban megjelenő tevékenységüket és a 2018-ra vonatkozó terveiket figyelembe véve választhatják meg, mely 

kollégium felhívására nyújtják be a pályázatukat. A pályázók minden kollégiumnál azonos feltételek mellett juthatnak 

támogatáshoz. Az igényelhető legkisebb támogatás 100.000 Ft, a legnagyobb pedig 3.000.000 Ft. 

A pályázóknak a támogatási összeg 10 százalékát kell saját forrásként biztosítani. A szükséges saját forrás biztosítása történhet 

természetben (különösen közérdekű önkéntes munka formájában, dologi feltételek vagy szolgáltatások ellentételezés nélküli 

biztosításának igazolásával), és/vagy pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben. A pályázati díj 2.000 Ft. A pályázati díjat a 

pályázat benyújtása előtt kell átutalni az alábbi számlaszámra: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 IBAN HU17100320000145146100000000 

  



A szervezetek a támogatási igényüket csak elektronikusan nyújthatják be az EPER felületen keresztül (Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer) Az EPER rendszer közvetlenül elérhető 

a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspxcímen vagy http://www.emet.gov.hu oldalon keresztül.  

Azoknak a szervezetknek, amelyek még nem pályáztak az EPER-en keresztül először regisztrálniuk kell magukat a felületen, 

illetve fontos, hogy a Regisztrációs Nyilatkozatukat legkésőbb a pályázat benyújtásáig postán elküldjék az EMET címére: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

1381 Budapest, Pf. 1407 

  

Azok a szervezetk, amelyek korábban már regisztráltak az EPER-ben, mindenképp ellenőrizzek a regisztrációs nyilatkozatuk és az 

adataik érvényességét, illetve az adataiknak a birosag.hu oldalon megjelenő adataikkal történő egyezőségét. Ha nyilatkozat nem 

érvényes vagy az adatok módosultak új Regisztrációs Nyilatkozatot kell postai úton küldeni az EMET fent szereplő címére. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

Közösségi környezet kollégium: 2018.01.15. 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: 2018.01.16. 

Nemzeti összetartozás kollégium: 2018.01.17. 

Társadalmi felelősségvállalás kollégium: 2018.01.15 

Új nemzedékek jövőjéért kollégium: 2018.01.18. 

  

A támogatási időszak valamennyi kollégium esetében 2018. április 1. és 2019. március 31. közé esik. 

Az elnyert támogatás teljes összege előleg formájában igényelhető! 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő várhatóan 2018. január 8-án, 9-ém és 10-én szervez információs napokat a NEA 

pályázataihoz kapcsolódóan Budapesten. 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx
http://www.emet.gov.hu/
http://birosag.hu/


Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, mint B.-A.-Z. Megyei Civil Információs Centrum a NEA pályázataihoz kapcsolódóan 

2017. december 18-án Miskolcon az Új Nemzedék Közösségi Térben (Miskolc Régiposta utca 4.) szervez információs 

rendezvényt. 

A pályázat elkészítését segítő tartalmakat és a gyakran ismételt kérdéseket az erke.hu oldalon adjuk közre. 

A pályázat elérhető a következő oldalon: 

NEA Pályázatok 
 

  

 

  
 

   

  
  

  

Elérhetőségeink: 

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

Cím: 3530 Miskolc Melinda u 24. II/3. 

CIC iroda: 3530 Miskolc Széchenyi u. 12. 

Telefon: 06-46/611-559 

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu 

 

  

  
  2017 Minden jog fenntartva 

    

 

 

https://maps.google.com/?q=Miskolc+R%C3%A9giposta+utca+4&entry=gmail&source=g
http://erke.hu/
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?link=9e7b7b72&id=2&b=wg6_test_message&z=1
https://maps.google.com/?q=3530+Miskolc+Melinda+u+24&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=3530+Miskolc+Sz%C3%A9chenyi+u.+12&entry=gmail&source=g
mailto:example@example.com

