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„Aki halászni akar, semmilyen víztől ne féljen!”
J. H. Voss
Tisztelt Érdeklődő!
A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztérium által meghírdetett Civil Információs
Centrum cím elnyerésére kiírt pályázatot a 2012. július 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan Budapesten a Századvég Politikai Iskola Alapítvány nyerte el. (képviselő: Lánczi András, email: szazadveg@szazadveg.hu; kapcsolattartó: Barthel-Rúzsa Zsolt 06-1-479-5292, e-mai: barthelruzsa@szazadveg.hu ) A cím birtokosa az általa nyújtott szolgáltatásokkal szakmai támogatást nyújt majd a
civil szervezetek működéséhez, segíti fenntartásukat és elősegíti az állami támogatások felhasználását.
A Civil Információs Centrum gyakorlati segítséget nyújt más civil szervezetek számára, emellett szakmai
tanácsadást végez közhasznúsági, pénzügyi területen, valamint pályázati kérdésekben. Mindezzel a Civil
Információs Centrum hozzájárul a megújult működési környezethez való alkalmazkodás elősegítéséhez, az
új szabályok megismeréséhez és elsajátításához, valamint a szektoron belüli és szektorközi együttműködés
erősítéséhez.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2007 tavaszán
azzal a szándékkal hozta létre az EU Programirodát, hogy a különböző pályázati támogatások bevonásával
megsokszorozza a fejlesztésre fordítható forrásokat. Az EU Programiroda eddigi tevékenységét jól jellemzi,
hogy az elmúlt négy év alatt közel 6 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyerni és ezzel Budapest
legsikeresebben pályázó kerülete lett.
A pályázatok elkészítése során rengeteg intézménnyel, szervezettel alakítottunk ki jó együttműködés, melyet
irodánk új eszközök bevezetésével és korábbi jó gyakorlatok újbóli életre hívásával kíván intenzívebbé tenni.
Ennek érdekében – a „szolgáltató hivatal” szellemiségében – törekszünk rá, hogy a kerületi lakosoknak és
szervezeteknek, intézményeknek minden segítséget megadjunk Rákosmente fejlesztéséhez.
Az EU Programiroda a kerületi civil szervezetek eddigi pályázati tevékenységét kétheti rendszerességgel
megjelenő, tematikus pályázati hírlevéllel kívánja segíteni. A hírlevélben a leginkább keresett témájú,
hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat gyűjtjük csokorba, ami kiindulópontként szolgálhat a pályázni
kívánók számára.
A hírlevelet kétheti rendszerességgel kívánjuk közzé tenni e-mailen, valamint az önkormányzat
honlapján, a www.rakosmente.hu oldalon, a jobb oldali „EU pályázatok” menüpont alatt.
Az elérhető pályázatok nagy száma miatt minden felhívásról nem tudunk e hírlevél keretei között
beszámolni, ezért ez nem helyettesíti a szervezetek önálló és rendszeres pályázatkeresési tevékenységét,
azonban jó kiindulópontként szolgálhat a külső forrásszerzés kapcsán.
Amennyiben olyan pályázatot talál, ami nem szerepel a hírlevélben, jelezze felénk, hogy közzé
tehessük!
Eredményes forrásszerzést!
Elérhetőségünk
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Iroda
EU Programiroda
1173 Budapest, Pesti út 165. I.em. 115 szoba.
Telefon: +36 1 253-3518
www.rakosmente.hu
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A pályázati felhívásokban piros színnel szedtük a pályázat benyújtási
határidejét, kék színnel a lehetséges pályázók körét, és zöld színnel
jelöltük az új pályázatok címét, melyeket előző hírlevelünkben még nem
olvashattak.
.
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I.
Szociális tevékenységek, rehabilitációs
foglalkoztatások, civil együttműködések és
rendezvények támogatása
SZVR-KC-2012

I. 1.
Helyi lakosság bevonását célzó kisebb közösségi programok
támogatása
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(hirdetmény)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” projekt keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására
„Helyi lakosság bevonását célzó kisebb közösségi programok támogatása” címen
Kódszám: SZVR-KC-2012
1. A pályázat célja
A jelen konstrukció célja olyan, jellemzően kisköltségvetésű, helyi civil szervezetek
által megvalósítandó programok támogatása, melyek az akcióterület lakosságának
bevonásával szerveződnek. A pályázat keretén belül olyan programok, rendezvények
kiadványok, stb. megvalósítására nyílik lehetőség, melyek illeszkednek az alábbi
témákhoz:
szociális
és
egészségügyi
célú
akciók,
környezetvédelem,
szemléletformáló
akciók,
ismeretterjesztés,
kulturális
tevékenység,
sport,
bűnmegelőzés, közösségfejlesztés.
2. A pályázók köre
Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel rendelkező aktív tevékenységet
folytató non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a
településen bármilyen módon jelen vannak).
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Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek
konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt
a városrehabilitációs projektben;
• Társasházak, lakásszövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabilitációs projektben;
• Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
városrehabilitációs projektben.
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és
gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
3. Támogatható tevékenységek
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok,
rendezvények, konferenciák, képzések, tájékoztatók, stb. és ezek sorozatai:
• az érintett lakosság bevonását célzó akciók,
• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások,
tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi
• kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények,
kiállítások, civil programok megvalósítása stb.),
• munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását
elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok,
• helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók,
• integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl.: parkosításhoz, játszóterek
kiépítéséhez, parlagfű írtásához, stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók
megszervezésének támogatása,
• alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása,
• bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló
programok.
Elszámolható költségek: kizárólag a „mini-projekt” sikeres végrehajtásához /
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, nagyértékű eszközök
bérlése, helyszín bérlése, saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége,
valamint szolgáltatások, továbbá a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság
költségei számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2012. szeptember 17.,
záró időpontja legkésőbb: 2013. március 4. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet
korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: 4 673 600 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 50 000 Ft, maximum 500 000 Ft.
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4. Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati dokumentáció 2012. július 30-tól elérhető Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzat
honlapján
valamint
nyomtatott
formában
a
(http://rakosmente.hu/kozvetett_programok.aspx),
Polgármesteri Hivatal portáján 1 példányban.
A pályázatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további egy elektronikus
példányban (CD/DVD lemezen az eredeti dokumentumokat szkennelve), zárt csomagolásban,
kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani ügyfélfogadási időben:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Iroda EU Programiroda
1173 Budapest, Pesti út 165. I. emelet/115. szoba
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát:
SZVR-KC-2012
A pályázatok benyújtási határideje: a pályázatok benyújtása 2012. augusztus 6–tól a
rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2012. október 17-ig lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A
Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi
dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc
megjelölésével.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket 2012. július 30-tól a 06-1-253-3527-es
telefonszámon
(hétfő-csütörtök:
9-15
óráig,
péntek:
9-12
óráig)
vagy
a
kozossegi@rakosmente.hu e-mail címen tehetik fel.
5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap (pályázati dokumentáció részét képező kitöltendő dokumentum )
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3. Létesítő okirat másolata
4. Nyilatkozat köztartozás mentességről (jelentkezési lap része)
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések
6. ÁFA nyilatkozat (pályázati dokumentáció részét képező kitöltendő dokumentum)
7. Működésről szóló nyilatkozat (pályázati dokumentáció részét képező kitöltendő
dokumentum)
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II.
Ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjainak
támogatása; ösztöndíj pályázatok
II. 1.
Fiatalok lendületben program – 2012
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a Fiatalok lendületben program öt alprogramjában való
részvételre.
Pályázati határidő: 2012. november 30.
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása
értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési
programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.
A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú
eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.
A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári
szerepükre;
a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a
társadalmi összetartás az Európai Unióban;
a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil
szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez;
az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.
A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak meg.
1. Európa-polgári szerep
A Fiatalok Lendületben Program kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a benne részt vevő
fiatalok tudatában legyenek európaiságuknak, és ezért bátorítja a fiatalokat, hogy olyan európai
kérdésekről gondolkodjanak, mint az Európa-polgárság és az Európai Unió építése és jövője.
2. A fiatalok társadalmi részvétele
Alapvető prioritás továbbá a fiatalok részvétele a demokráciában. Ennek értelmében a Program
bátorítja a fiatalokat, hogy aktívan éljenek állampolgári szerepükkel; ez a cél három szinten valósul
meg:
növelni a fiatalok aktív részvételét saját közösségük civil társadalmi életében;
növelni a fiatalok aktív részvételét a képviseleti demokráciában;
a részvételi, participációs nevelés különböző formáinak fokozott támogatása.
3. Kulturális sokszínűség
A kulturális sokféleség, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc is elsődleges a
Program számára. A különböző kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkező fiatalok közös
tevékenységeinek támogatásával a Program a fiatalok interkulturális tanulását kívánja elősegíteni.
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A projektek kialakításának és megvalósításának szempontjából ez azt jelenti, hogy a részt vevő
fiataloknak tisztában kell lenniük az adott projekt interkulturális dimenziójával, valamint, hogy a
különböző résztvevők egyenlő arányban jelennek meg a projektben.
4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása
A Program kiemelt célja, hogy a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok is egyformán hozzáférjenek
a Program kínálta lehetőségekhez és támogatásokhoz. Ennek érdekében a részt vevő
szervezeteknek kerülniük kell a társadalom bizonyos csoportjait érintő kirekesztést. A Fiatalok
Lendületben Program mindenkié, így kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális szükségletekkel
bíró fiatalok bevonására.
A Program további általános prioritásait az Európai Bizottság éves szinten fogalmazza meg,
emellett az egyes nemzeti irodák ill. döntéshozó testületek is megfogalmazhatnak és
megjelölhetnek helyi prioritásokat.
A Fiatalok Lendületben Program által képviselt és hangsúlyozott alapelvek:
1. a nem- formális és informális tanulás
A formális oktatási rendszertől független, ill. azt kiegészítő, a fiatalok önkéntességén és
kezdeményezésén alapuló, résztvevő-központú pedagógiai megközelítés révén a fiatalok
képességei és készségei ill. személyisége fejlődik, társadalmi részvételük fokozódik.
2. a nem- formális tanulás elismerése
A Youthpass (az Europass mintájára) mint a Fiatalok Lendületben program „elismerő oklevele"
dokumentálja és igazolja a projektek megvalósítói és résztvevői számára, hogy nemformális
tanulási tapasztalattal rendelkeznek.
3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése
A Programból támogatást nyert projektekkel szemben elvárás az, hogy tájékoztassák a szélesebb
nyilvánosságot a Bizottság támogatásáról, és a Fiatalok Lendületben Programról.
4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése
Az ún. valorizáció során a projektekből származó eredményeket és tapasztalatokat a résztvevők a
legteljesebb mértékig kiaknázzák, a megjelenő értékeket az európai fiatalok minél szélesebb köre
számára hasznosíthatóvá teszik.
5. a diszkrimináció-ellenesség
A Programban minden fiatal részt vehet fajra, nemre, vallási vagy hitbéli meggyőződésre, testi
vagy szellemi fogyatékosságra, ill. szexuális orientációjukra alapuló hátrányos megkülönböztetés
nélkül.
6. a férfi-nő esélyegyenlőség
A férfiak és a nők esélyegyenlősége az európai politikákban horizontálisan megjelelő irányelv. A
Fiatalok Lendületben Program szem előtt tartja a nemek egyenlő arányú részvételét minden egyes
alprogram vonatkozásában.
7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme
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A Program összefüggésében a gyermekek védelme az olyan eshetőségekre és veszélyforrásokra
való körültekintő felkészülést és azok megelőzését jelenti, amelyek a projektek során a fiatalokat
érinthetik, legyen az nem megfelelő viselkedés, szexuális vagy érzelmi zaklatás, interkulturális
feszültségek, balesetek, tűzesetek stb.
8. a többnyelvűség
Ezen alapelv két fő pillére a többnyelvű Európa, és a többnyelvű társadalmak építése, és az
állampolgárok ösztönzése idegen nyelvek elsajátítására.
Általános tudnivalók
Pályázat-beadási határidők és a projekt kezdete:
Nemzeti szinten elbírálásra kerülő pályázatok esetén:
február 1.: május 1. - október 31.
május 1.: augusztus 1. – január 31.
október 1.: január 1. – június 30.
Központi elbírálású pályázatok esetén:
február 1.: július 1. – november 30.
június 1.: november 1.- március 30.
szeptember 1.: január 1. – július 31.
A pályázatokat kötelezően regisztrálni
rendszerben. http://www.mobilitas.hu/flp/filep

kell

a

FILEP-

elektronikus

pályázatkezelő

http://www.mobilitas.hu/flp/alttudnvalok/palyazashoz
A Fiatalok Lendületben Programban részt vevő országok
A Program támogatásával megvalósuló projektekben két vagy több ország szervezetei, ifjúsági
csoportja között jön létre együttműködés. Megkülönböztetünk Programországokat és
Partnerországokat. A Programországokból érkező résztvevők a Fiatalok Lendületben program
teljes jogú felhasználói.
Programországok
Az Európai Unió tagországai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia,
Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország,
Olaszország, Lettország, Litvánia, uxembourg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália,
Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság)
Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon tagállamai, amelyek tagjai az Európai
Gazdasági Térségnek (EEA): Izland, Liechtenstein, Norvégia
Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt álló országok (Tagjelöltek): Törökország, Horvátország
Partnerországok
Stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok
Délkelet-Európa: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Szerbia és
Horvátország
Az Európai Szomszédsági Politikában részt vevő országok
Euromed
Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, a Nyugati part Palesztin fennhatósága, ill. a
Gázai övezet, Szíria, Tunézia
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Kelet-Európa és a Kaukázus
Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldávia, Oroszországi Föderáció,
Ukrajna
A világ mindazon egyéb országaival, amelyek szerződéses vagy egyezményes viszonyban állnak
az Európai Unióval a 2., illetve a 3.2-es Alprogramok keretében valósítható meg együttműködés.
Finanszírozás
Kétféle finanszírozási típust nyújt a Program:
- projektek finanszírozása,
- az ifjúsági területen tevékenykedő, európai szintű szervezetek működési költségének
finanszírozása.
Nincs lehetőség keresztfinanszírozásra - azaz, egyazon projekt csak egy Közösségi támogatást
kaphat.
A társfinanszírozás vagy részfinanszírozás elve szerint a projekt költségeinek előteremtésében a
projekt szervezőinek is szerepet kell vállalniuk, és bizonyos mértékű önrészt kell felmutatniuk.
A pályázat alapján megítélt támogatási összeg a szerződéskötést követően már nem módosítható.
A támogatási összeg utolsó része a pénzügyi beszámoló benyújtása és értékelése után kerül
kifizetésre.
A Fiatalok Lendületben Programban megvalósuló projektek nem szolgálhatnak kereskedelmi
célokat, nem tartalmazhatnak profitorientált tevékenységeket.
Összevont pénzügyi megállapodások - amennyiben egy pályázó több egymástól független vagy
akár egymásra épülő projektet tervez megvalósítani az egyes Alprogramokon belül, lehetősége
nyílik egyfajta egyszerűsített, kollektív finanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy a különböző (legfeljebb
5 db, 2 éven belül megvalósuló) projektekre összevontan, egyetlen pályázat keretében kérhet
támogatást.
Alprogramok:
Fiatalok Európáért
Európai Önkéntes Szolgálat
Fiatalok a Világban
Ifjúságsegítők Támogatása
Ifjúságpolitikai Együttműködések
További információt a Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutatójában találhat.
forrás: mobilitas.hu
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III.
Zöldterület, zöldfelület fejlesztés,
környezetvédelem
III. 1.
Green-go – nemzetközi rövidfilm verseny és fesztivál
A mai napon, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hirdeti meg immár másodszorra a GreenGo névre keresztelt nemzetközi rövidfilm versenyt és fesztivált három civil szervezet.
Az összefogás célja, hogy Európa-szerte megszólítsuk az aktív és kreatív fiatalokat, hogy saját
értékeiken, kifejezésmódjukon keresztül mutassák be, milyennek látják korunk legégetőbb
környezet- és természetvédelmi problémáit, kihívásait. Ezzel a versennyel és fesztivállal
szeretnénk hidat képezni szakmai munkánk és a fiatal generációk véleménye között teret adva
ötletes alkotásoknak.
Kerestünk egy formát, egy kommunikációs csatornát, ami közkedvelt és közérthető. Adott volt
három fontos és aktuális téma - hagyományos energiaforrásaink túlhasználata és a szükség a
megújuló energia iránt a 2012. nemzetközi év égisze alatt; Európa természeti kincsei
megőrzésének fontossága, melyet a 20 éves Élőhelyvédelmi Irányelv fényjelez; a kulturális és
természeti sokszínűség közötti kapcsolat és eltűnésük megállítása. A vizuális kommunikáció a
legegységesebb nyelv, így felhívásunk bármely európai ember számára elérhető és érthető; az
eredménye, a beérkezett kisfilmek szintén mindannyiunkhoz szólnak. Egyéni látásmódokat,
élményeket mutathatnak be a három minden egyes embert érintő témában. Találhatunk egy közös
teret, ahol közvetlenül találkozunk az emberekkel, igényeikkel, gondolataikkal, s ezeket továbbítani
is tudjuk a szélesebb nemzetközi közönség és a döntéshozók felé rendezvényeinken, kapcsolati
hálóinkon, kampányainkban és webes csatornáinkon keresztül. Szeretnénk, ha az önkifejezés és
ezáltal az érdekérvényesítés erősödne. Ez a verseny segíthet abban, hogy a fiatalok pontosabban
megfogalmazhassák, mit látnak és min szeretnének változtatni. Eszközt adunk a kezükbe és arra
bátorítjuk őket, hogy éljenek vele. Most adott a lehetőség, világunknak aktív és cselekvő segítőkre
van szüksége!
Pályázni 2012. november 5-ig három kategóriában lehet a http://greengofest.eu/apply oldalon:
- Energia[Forradalom] a fenntartható energia nemzetközi évében
- Ünnepeljük együtt az európai természetet - Az élőhelyvédelmi irányelv 20. évfordulója
- Fedezd fel a kulturális és a biológiai sokszínűséget - az életünk alapját
Szervezők: Diverziti Egyesület CEEweb a Biológiai Sokféleségért Greenpeace Magyarország
További információ: Kiss Veronika, CEEweb, kiss@ceeweb.org, Zólyomi Ágnes, Diverziti
Egyesület, agnes.zolyomi@diverziti.hu, Stoll Barbara, Greenpeace, barbara.stoll@greenpeace.hu
http://www.greengofest.eu
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III. 2.
Jótékonysági pályázatot hirdet a Poli-Farbe
Az idén 20 éves Poli-Farbe Vegyipari Kft., festék- és vakolatgyár jubileuma alkalmából
jótékonysági programot hirdet. Közösségi terek (játszótér, óvoda, iskola, orvosi rendelő)
felújítását kívánja támogatni saját gyártású termékeivel, festékeivel.
Kinél Fessünk? - Magyarország egyik legmeghatározóbb festékgyára jótékonysági programot
hirdet. A programban közösségi terek felújítására lehet pályázni, amit megtehet közhasznú
szervezet vagy magánszemély is.
A pályázati lehetőség 2012. szeptember 30-ig tart, illetve a felajánlott jótékonysági készlet
erejéig.
A pályázatok festékigényét felmérve, illetve figyelembe véve a jótékonysági program során
kibocsátható festékmennyiséget, a pályázatok maximum 50 000 Ft értékben részesülhetnek
támogatásban. Kiemelt társadalmi, közösségi cél megvalósítása esetén, a Poli-Farbe egyedi
elbírálását követően, a fenti összeghatártól pozitív irányban eltérhet.
Az elbírálás során a helyi közösség elkötelezettségét, a pályázott terület közösségformáló jellegét,
valós létezését és adott környéken megvalósítandó pályázatok számát is figyelembe veszik.
A beérkezett nevezéseket egy szakmai zsűri bírálja el.
A szakmai zsűri tagjai:
- Podmaniczki "Szobafestő" Attila, a Csináld Magad közösség festőmestere
- Majoros Anita, Poli-Farbe Kft. kommunikációs koordinátora
- Hakkel Vanda, a H.O.M.E magazin főszerkesztője
http://polifarbe.hu
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III. 3.
hello holnap! Közösségek ereje pályázat
A Magyar Telekom Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként küldetésével összhangban - elkötelezett a fenntartható fejlődés elve mellett.
A 2010 decemberében elindított hello holnap! kezdeményezéssel a Magyar Telekom a
fenntarthatóság fogalomkörét érthetően, könnyen befogadható módon, konkrét példákon
keresztül szeretné a mindennapok részévé tenni, egyben felhívni a figyelmet arra, hogy az
élhető jövő mindannyiunk közös felelőssége.
A Magyar Telekom adományozási kuratóriuma - a hello holnap! kuratórium adományozási gyakorlatában és ezzel összefüggésben pályázati rendszerében is 2011-től
változásokat vezetett be. Ezen változások lényege, hogy a kuratórium a fenntarthatóság
témakörén belül, tematikus pályázatok kiírásával célzottan szeretné olyan, a társadalom
számára fontos kérdésekre irányítani a figyelmet, melyek megoldását a vállalati és a civil
szféra összefogásával látja megvalósíthatónak.
A fentiek minél hatékonyabb megvalósítása és széles körben való elterjesztése érdekében
a hello holnap! kuratórium az előválogatott pályázatokat végső döntésre átadja a 2011
januárjában megalapított Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűri számára.
Jelen pályázati kiírással a hello holnap! kuratórium a "Közösségek ereje" témakörében
olyan szemléletformáló pályázatokat vár, melyek megvalósítása során megmutatkozik,
hogy egy közösség részeként az egyén mindig nagyobb teljesítményre képes, mint
egyedül. A pályázatokkal szembeni elvárás, hogy olyan kezdeményezést mutassanak be,
mely egy település tagjainak aktív részvételével zajlik, önszerveződő módon jön létre, és
célja, hogy megmutassa a közösség értékteremtő és megtartó erejét.
E cél érdekében a hello holnap! kuratórium összesen 8 000 000 forint támogatási keret
rendelkezésre bocsátása mellett döntött.
Az egy támogatásra adható minimum összeg: 1 000 000 forint.
A pályázat témája:
Közösségek ereje
Jelen pályázati kiírással a Telekom olyan újító szellemű, alulról szerveződő, és gyakorlati
példákat bemutató programokat vár, amelyek célzottan arra irányulnak, hogy "felrázzák"
az egyéneket, és egyben arra serkenti őket, hogy észrevegyék a környezetükben meglévő
értékeket, részt vegyenek azok megőrzésében, fejlesztésében, átadásában.
Hangsúlyok:
- Közösségformálás - hosszú távon működőképes, közösségépítő megmozdulások
kezdeményezése, megvalósítása, életben tartása a valós és a digitális térben egyaránt
- önszerveződés
- aktív részvétel
- hatékonyabb együttműködés
- csapatszellem
- a különbségek könnyebb elfogadása
- bizalom erősítése
- társadalmi tőke - az összefogásban rejlő erő
- kis helyi közösségekben rejlő erő, azok értékteremtő ereje
Általános követelmények:
- a pályázó tartsa szem előtt a hello holnap! kezdeményezés alapvetéseit, miszerint:
- "hello holnap! Azt jelenti, felelős vagyok a tetteimért; rajtam is múlik, gyermekeink milyen
világban élhetnek majd.
- hello holnap!, mert tudom, hogy én is tehetek a fenntarthatóságért, és ez nem teher,
hanem lehetőség, amivel ha élni tudok, boldogabb ember leszek."
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- olyan eszközök segítségével valósítsa meg a kitűzött célt, melyek megfelelnek a
Telekomnál kiemelt márkaértékként kezelt innovációnak. Lehetőség szerint az adott
program megvalósításához használja fel a korszerű infokommunikációs technológiákat
- tartsa szem előtt az önkéntes és közösségalapú programokban rejlő lehetőségeket
- rendelkezzen a program saját fenntarthatóságára, továbbvitelére vonatkozó tervvel
- rendelkezzen a program megvalósításához szükséges, megfelelő kompetenciákkal bíró
csapattal
- a pénzügyi terv elkészítésénél kiemelten fókuszáljon a költséghatékonyságra
- a pályázat megvalósításának preferált időtartama 1 naptári év
A pályázatok elbírálásánál a Magyar Telekom, mint a hazai vezetőinfokommunikációs
vállalat, kiemelten fontosnak tekinti az innováció megjelenését, valamint minden olyan
kezdeményezést, amely a digitális felzárkózást segíti. Olyan programokat támogat a
Telekom, amelyek innovatív, hatékony módszerek és eszközök felhasználásával valósítják
meg a kitűzött célt.
Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül
érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú
társadalmi szervezetek - (a támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény
értelmében a következők közé sorolhatók: Alapítványok, egyesületek, nonprofit
szervezetek)
Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai szervezetek.
A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges összeg 30%-ával.
Ezen hányad maximum 35%-át teheti ki az önkéntes munka, a fennmaradó rész
készpénzben rendelkezésre álló forrást jelent, melyet a pályázó biztosíthat egyéb
pályázatokon nyert támogatásokból (állami, önkormányzati, uniós) kivéve más vállalatoktól
származó támogatások. A program megvalósításához ezen felül felhasználhatóak egyéb
szolgáltatás- vagy tárgyi eszköz adományok, illetve pro bono felajánlások, de itt is
érvényes az egyéb vállalati támogatásokra vonatkozó kitétel.
A Magyar Telekom jelen pályázati kiírás alapján lehetővé teszi, hogy az általa
biztosított adomány összeg legfeljebb 25%-át a nyertes szervezetek működési
költségeik fedezésére használják fel.
A pályázatok értékelésekor a kuratórium az alábbi szempontok alapján hoz döntést:
- egyoldalas, a programot leíró vezetői összefoglaló (!)
- infokommunikációs technológiák alkalmazása (!)
- a pályázó közhasznúsági jelentése
- a pályázó szakmai háttere, referenciái, eredményei, a megvalósítás szakmai garanciái
- a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme
- a program során megvalósításra kerülő, az önkéntességet támogató programelemek
- a program költségvetését alátámasztó dokumentumok (árajánlatokkal alátámasztott,
hiteles költségterv), transzparencia
- a program aktualitása, egyedisége, megkülönböztető jellemzői (progresszivitása),
innovatív jellege
- jó tapasztalatainak, és gyakorlatainak átadására teremtett lehetőségek
- a várt hatás mérésére vonatkozó módszertan
A támogatás már megvalósított programok utófinanszírozására nem nyújtható.
A pályázaton nyertes szervezetek kötelesek beszámolót készíteni a program
megvalósítására vonatkozóan (akciók, részvétel, költségek, elért hatás), illetve tételes
pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Telekom által adományozott összegre
vonatkozóan, a transzparencia jegyében.
A beérkezett pályázatok elbírálása:
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A beérkezett pályázatok érékelése két szakaszban történik. A fenti bírálati szempontok
alapján a hello holnap! kuratórium a pályázatokat előszűri és pontozza, majd a
legmagasabb pontszámot elért pályázatokat előterjeszti a Fenntarthatósági Média Klub
tagjaiból álló zsűri számára.
A bírálat során a legmagasabb pontszámot elért pályázóknak esetlegesen személyes
prezentáción kell bemutatniuk pályázati programjukat.
A hello holnap! kuratórium és a Fenntarthatósági Média Klub döntőbizottsága döntését
nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye.
Pályázni kizárólag a http://www.helloholnap.hu oldalon letölthető pályázati adatlappal és
az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, Word formátumban lehet benyújtani a
helloholnap_tematikus@telekom.hu címre.
Kérjük, hogy a cégszerűen aláírt és beszkennelt pályázati adatlapot feltétlenül csatolják a
pályázathoz.
A projekt részletes leírását tartalmazó rész:
- az adott hiány-, vagy (krízis)helyzet ismertetése, a támogatás igényének indokai
- a program célcsoportja, jellemzőik, számuk, a program hatókörének mérete, időbeli
terjedelme
- a szervezet megoldást nyújtó programterve, a megvalósulás várható hatása az
ismertetett helyzetre, problémára
- a megvalósítás időbeli ütemezése
- teljes és részletes költségvetés (árajánlatokkal, megállapodás tervezetekkel
alátámasztott hiteles költségterv)
- a szervezet kommunikációs terve
- a szervezet hivatalos képviselőjének szakmai önéletrajza
mellékletek nélkül maximum 5 oldal lehet.
A Magyar Telekom a sikeres pályázókkal adományozási megállapodást köt, melyben
lefekteti a megítélt támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket.
A pályázatból többek között kizáró ok lehet:
- a program célja nem esik egybe a pályázat fő területeivel;
- a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
- a pályázat határidőn túli beadása illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
- a csatolandó mellékletek bármelyikének hiánya (a pályázó szerv közhasznúságról szóló
bírósági igazolás másolata; a köztartozás-mentességet igazoló okirat; a pályázó legújabb
közhasznúsági jelentései; szerződő fél nyilatkozata)
A pályázat beérkezésének határideje: 2012. október 5.
A pályázat elbírálásának időpontja: 2012. október 22.
Az elbírálás eredményeit a http://www.helloholnap.hu oldalon tesszük közzé. A sikeres
pályázókat elektronikus úton, írásban értesítjük.Az elutasított pályázatokat nem őrizzük
meg, és nem küldjük vissza.
A hello holnap! kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat
esetén a támogatást a fenti témakörben nem osztja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati
célokra ajánlja fel.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Márton Csillának (marton.csilla@telekom.hu)
kizárólag írásban tehetik fel.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati adatlap
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IV.
Kultúra, művészet
IV. 1.
A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA
Téma:
A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet: 2012. január 1.–2012. december 31.
közötti időszakra a magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének
segítésére.
A pályázat célja, hogy elősegítse a magyar kortárs művészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze a
kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelését. Pályázni a 2012ben megrendezésre kerülő jelentős művészeti vásárokon való részvételre lehet. (pl. ARCO,
Armory Show, Art Basel, Art Dubai, Arte Fiera, Artissima, FIAC, Frieze, Hong Kong Art Fair, Liste,
Paris Photo, Pulse, Scope, Volta, stb.).
Figyelem! Olyan vásári részvétellel, amelyet más NKA-kollégium már támogatott, nem lehet
pályázni.
A külföldi vásáron többségében mgyar művészeket kell bemutatni!
A megvalósítás ideje: 2012. január 1.–2012. december 31.
Nevezési díj: 25.000 Ft, amely tartalmazza a 27%-os áfát.
Pályázók köre:
Pályázatot kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó nyújthat be.
Tervezett keretösszeg:
15 millió Ft
Finanszírozás módja:
Utófinanszírozás
Altéma kódszáma:
3903 (/237.)
Benyújtási (feladási) határidő:
2012. november 2.
Megjelentetés dátuma:
2012. március 5.
Bővebben
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IV. 2.
Használd a teret! Pályázat
A pályázók a PPCenter Üzleti Központ kiadó helyiségeinek használatát nyerhetik meg kulturális
projektek előkészítésre és megvalósításra pl. színház, tánc, cirkusz, próba vagy előadás, film vagy
videó klip forgatás, fotózás, divatbemutató, alkotóműhely, tanfolyam stb.
Pályázat fordulói:
1. Forduló: A projekteket a PPCenterÜzletiKözösség Facebook oldalán keresztül lehet
nevezni 2012. július 20. után. A pályamű beküldésénél a pályázók megjelölik, hogy hány
érdeklődő kell a projekt elindításához (minimum 40 érdeklődő). Ha a Facebook-os
„közvélemény kutatáson” össze tudnak gyűjteni annyi Like/Tetszik szavazatot a közösség
tagjaitól, ahány érdeklődő szükséges a projektjükhöz, akkor bejutnak a második fordulóba.
2. Forduló: A második fordulóban a pályázóknak részletes projekt tervet kell küldeniük a
facebook@ppcenter.hu címre. A tervek tanulmányozása után szakmai zsűri dönti el, hogy
melyik projekt kap támogatást. (Vagyis nem mindegyik a második fordulóba jutott pályázó
nyer támogatást.)
Támogatás: A támogatott projektekhez a PP Center Ingatlan Kft. maximum egy hónapra 100%-os
vagy maximum három hónapra 50%-os támogatással biztosítja a megvalósuláshoz szükséges
helyiséget.

A támogatás mértékét a szakmai zsűri állapítja meg a következő szempontok alapján:
Szempontok:
•
•
•
•

A projekt terv és a szükséges érdeklődők becsült számának realitása
Hány embert ér el a kulturális projekt
A PP Center Üzleti Központ hírnevét, látogatottságát javító, a közösséget építő projektek
A projekt a támogatott időszak után támogatás nélkül tovább működik

Beadás: 2012. július 20-tól folyamatos
A PPCenterFacebookoldalán a „Használdateret! – Pályázat” menüpontban a PályaműBeküldése
gomb megnyomásával pályázzon a projekttel, és toborozzon érdeklődőket! Küldje el e-mailben a
részletes projekttervet a facebook@ppcenter.hu címre!
Elbírálás: 2012. augusztus 10-től folyamatos
A PP Center Ingatlan Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást megváltoztassa, vagy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A szakmai zsűri döntéseit nem köteles megindokolni a
pályázóknak.
Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:
E-mail: facebook@ppcenter.hu,
Tel.: +36 30 620 69 65
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IV. 3.
Jazzy jazz dalverseny
Pályázati kiírás
Nevezési feltételek
Minden olyan előadó vagy formáció nevezhet, amelyben legalább egy magyar előadó
szerepel. A dalok lehetnek instrumentálisak vagy vokálisak. Amennyiben vokálisak, úgy magyar
nyelvű felvételt kérünk amennyiben többnyelvű, úgy szerepeljen benne a magyar nyelv is. A
versenyre benevezett dalok lehetnek új szerzemények vagy átdolgozások, melyek hanghordozón
korábban kereskedelmi forgalomba nem kerültek. Egy előadó vagy formáció maximum 3 dallal
pályázhat. Kérjük, hogy a dalok hosszúságát tekintve rádióbarát verziót készítsenek.
Nevezési díj nincs!
Téma
A jazz különböző válfajai, a klasszikusoktól a legmodernebb irányzatokig, vagyis swing, bebop,
smooth-jazz, latin jazz, e-jazz, lounge, jazzfunk, jazz-rock, egyéb fúziós műfajok, és olyan rokon
műfajok, mint a soul, a blues.
Jelentkezés
Az VI. Jazzy Jazz Dalversenyre a pályázatokat augusztus 1. és október 10. között várjuk!
A dalversenyen való indulás történhet postai úton illetve online jelentkezési lap kitöltésével. Kérem,
válasszon egyet a három lehetőség közül.
1. Postai úton történő jelentkezés esetén a kitöltött jelentkezési lapot és a hanganyagot, illetve a
képet tartalmazó CD-t, az 1022 Budapest, Detrekő u. 12. címre küldje el a Magyar Jazz Rádió Kft
részére. A CD-re írják rá az előadó nevét, a dal (dalok) címét, szerzőjét, illetve telefonszámát.
2. Online jelentkezés esetén a www.jazzydalverseny.hu/nevezés menüpont alatt található űrlap
kitöltése szükséges. Az online jelentkezési lap kitöltése során kerülnek feltöltésre a zenei
hanganyagok, illetve képek. A zenei hananyagokat letölthető változatban tudjuk adatbázisunkban
feltölteni. Figyelem! Youtube videókat nem tudunk fogadni!
A jelentkezési határidő: 2012. október 10-ig.
Online jelentkezés esetén 14:00 óra, postán ajánlott küldeményként feladva 24:00 óra.
Figyelem! A nevezés feladásának igazolása nem bizonyítja a nevezés beérkezését, és a
szervezők ezzel kapcsolatos levelekkel és megkeresésekkel nem foglalkoznak. A nevezési
határidő lejárta után beérkezett zenei anyagok nem vesznek részt a versenyben. A pályázati
anyagokat a Szervező nem juttatja vissza a nevezőknek.
Eredményhirdetés és Díjátadó Gála: HAMAROSAN
Elbírálás
A döntést a 90.9 Jazzy munkatársai, valamit meghívott szakmai zsűri együttesen hozza meg. A
főnyeremény az első helyezett dalt illeti meg, de a második és harmadik hely is honorálásra kerül;
valamint további különdíjjal jutalmazzuk a kiemelkedő dalokat.
Elbírálás kritériumai
- A 90.9 jazzy profiljába illő zenei felfogás, rádióbarát hangzás
- Kreatív zenei ötletek, egyedi szerzői megoldások, egyéni stíluselemek
- Rádióbarát, korszerű hangzás
- Zenei főtéma, szövegtartalom, fonetika
- Szerkezeti-, formai egység, hangszerelés
- Improvizációk színvonala
A Jazzy Jazz Dalversenyre való nevezése az alábbi feltételek, és kikötések elfogadását
jelenti:
1. Minden jelentkező köteles a nevezési lapon kért összes információt megadni, és a nevezési lap
összes kérdésére válaszolni a valóságnak megfelelően. A szerzők a jelentkezési lap leadásával,
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illetve az elektronikus űrlap kitöltésével igazolják, hogy a versenyre benevezett zenéjük nem jelent
meg korábban kereskedelmi forgalomba került hanghordozón.
2. Minden a Jazzy Jazz dalversenyre jelentkezőnek köteles tájékoztatnia a szervezőt bármilyen
érvényes zenefelvételi, zenekiadói és menedzseri megállapodásról és szerződésről, amennyiben a
verseny idején rendelkezik ilyennel.
3. A szervező fenntartja a jogot, hogy bármilyen zenei demót visszautasítson, ha az esetlegesen
sértő, bántó, rágalmazó szöveget vagy szövegrészt tartalmaz.
4. Mielőtt zenei demóját a Szervezőnek elküldi, a jelentkezőnek biztosítania kell, hogy a Szervező
jogosult legyen a zenei demók jogdíjmentes felhasználására a versenyhez kapcsolódó bármilyen
marketing vagy promóciós tevékenység során.
5. A zenei demók benyújtásával a nevező kijelenti és szavatolja, hogy minden olyan engedéllyel,
felhatalmazással és joggal rendelkezik, amely szükséges ahhoz, hogy a Szervező szabadon
felhasználhassák a dalversenyhez kapcsolódó promóciós célból ezen zenei anyagokat anélkül,
hogy ezzel kapcsolatban a Szervezőnek bármely harmadik fél felé kötelezettségei keletkeznének.
A nevező továbbá kijelenti, hogy a zenei demók felhasználása nem sérti semmilyen harmadik fél
szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, beleértve korlátozás nélkül a szerzői jogokat. A jelentkező
vállalja, hogy a Szervezőt kártalanítja, és nem hárít rá semmiféle felelősséget semmilyen olyan
igény, panasz, követelés, eljárás, veszteség, költség (beleértve a jogi eljárás költségeit) kapcsán,
amely a Szervezőnek a zenei demókat a jelen feltételeknek megfelelően történő felhasználása
során merül fel.
6. A zsűri döntése megmásíthatatlan, és ezzel kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.
7. A jelentkezők hozzájárulnak, hogy személyes adataikat, képmásukat, nevüket és Művész-/DJnevüket a Szervező korlátlanul, felhasználja a Jazzy Jazz Dalversennyel kapcsolatos promóciós
tevékenysége során.
8.Szervező nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely bármely díjjal
kapcsolatos - kivéve a törvény által nem kizárható felelősségeket.
Kontakt
Magyar Jazz Rádió Kft.
1022 Budapest, Detrekő. u. 12.
jazzy@jazzy.hu
+36-20-427-7097
http://www.jazzy.hu
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
nevezési lap
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IV. 4.
Pályázat közművelődési és népművészeti programok
megrendezésére (NKA)
Téma: A Közművelődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet közművelődési és
népművészeti programok megrendezésére: felmenő rendszerű amatőr művészeti találkozók,
szakmai konferenciák, kiállítások, fesztiválok, amelyek városi, kistérségi, megyei és országos,
valamint nemzetközi hatókörűek.
Pályázók köre:
Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, megyei közművelődési
szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek, önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, és
nonprofit gazdasági társaságok.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2013. január 1.–2013. augusztus 31.
Nevezési díj összege/mértéke:
2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetében: 5000 Ft nevezési díj – amely magába foglalja
a 27%-os áfát is.
2 millió Ft feletti támogatási igény esetében: 1% nevezési díj – amely magába foglalja a 27%-os
áfát is.
Tervezett keretösszeg:
72 millió Ft
Altéma kódszáma:
3607
Benyújtási (feladási) határidő:
2012. szeptember 27.
Forrás:
http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsessionid=400ADB427DC
EA1E9B80E8BD52AB5091B
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IV. 5.
Amatőr művészeti táborok, továbbképzések (NKA)
Téma:
Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás
szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak, valamint az
élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei
hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület szakmai továbbképzéseinek
lebonyolítására. (Napközis jellegű táborokat a kollégium nem támogat!)
Pályázók köre:
Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, megyei közművelődési
szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek, önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, és
nonprofit gazdasági társaságok, a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra
megállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2013. 01. 01.–2013. 08. 31.
Nevezési díj összege/mértéke:
2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetében: 5000 Ft nevezési díj – amely magába foglalja
a 27%-os áfát is.
2 millió Ft feletti támogatási igény esetében: 1% nevezési díj – amely magába foglalja a 27%-os
áfát is.
Tervezett keretösszeg:
35 millió Ft
Altéma kódszáma:
3604
Benyújtási (feladási) határidő:
2012. szeptember 27.
Forrás:
http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsessionid=400ADB427DC
EA1E9B80E8BD52AB5091B

21/60

IV. 6.
Táncházi programok támogatása (NKA
Téma:
Rendszeresen működő, olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül
legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.
Pályázók köre:
Egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, intézmények.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2013. 01. 01.–2013. 08. 31.
Nevezési díj összege/mértéke:
5000 Ft nevezési díjat – amely magába foglalja a 27%-os áfát is.
Tervezett keretösszeg:
10 millió Ft
Altéma kódszáma:
3608
Benyújtási (feladási) határidő:
2012. szeptember 27.
Forrás:
http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsessionid=400ADB427DC
EA1E9B80E8BD52AB5091B
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IV. 7.
Zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának
támogatása
AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
online-módon történő pályázat benyújtására
Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú
zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására.
1. Téma/cél: Komolyzenei hangfelvételek megjelentetése
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a tervezett
összköltség 50%-a lehet. Kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a
teljes költségig terjedhet. (Ha a támogatás összege eléri, vagy meghaladja a 3 millió forintot és a
pályázó élni kíván a visszatervezés lehetőségével, úgy a visszatervezés esetében is követendő a
fenti 50%-os támogatásra vonatkozó feltétel.)
Altéma kódszáma: 3131
A pályázók köre: a hangfelvétel kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy,
egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság).
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. augusztus 1.-2013. augusztus
31. között történő megjelentetésre lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a
kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
Hangfelvételhez kapcsolódóan:
- szerzői és előadói honorárium,
- jogdíjak,
- stúdió- és montírozási költségek,
- archív felvételek digitális felújítása,
- hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei.
Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:
- ismertető szöveg szerzői, fordítói, szerkesztői és tervező-, képszerkesztői honoráriuma,
- fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
- nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés)
- gyártási és anyagköltség (levilágítás, montírozás, nyomás).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
2. Téma/cél: Könnyűzenei, világzenei, népzenei és dzsessz hangfelvételek megjelentetése
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a tervezett
összköltség 50%-a lehet. (Ha a támogatás összege eléri, vagy meghaladja a 3 millió forintot és a
pályázó élni kíván a visszatervezés lehetőségével, úgy a visszatervezés esetében is követendő a
fenti 50%-os támogatásra vonatkozó feltétel.
Altéma kódszáma: 3141
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A pályázók köre: a hangfelvétel kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy,
egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság).
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. augusztus 1.-2013. augusztus
31. között történő megjelentetésre lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
Hangfelvételhez kapcsolódóan:
- szerzői és előadó honorárium,
- jogdíjak,
- stúdió- és montírozási költségek,
- archív felvételek digitális felújítása,
- hanghordozók, illetve DVD-k gyártási-, anyag- és csomagolási költségei.
Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:
- ismertető szöveg szerzői-, fordítói-, szerkesztői- és tervező képszerkesztői honoráriuma,
- fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
- nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés)
- gyártási- és anyagköltség (levilágítás, montírozás, nyomás).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
3. Téma/cél: A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása,
közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak
megerősítése. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális,
országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek
megvalósítása.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 500 000 forint.
Altéma kódszáma: 3125
A pályázók köre: amatőr kórusok (nem önálló jogi személy esetén azok fenntartója,
működtetője), közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmény,
országos hatókörű szakmai szervezet
Erre a pályázati pontra hivatásos művészeti és népművészeti csoportok, népdalkörök nem
nyújthatnak be pályázatot.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2013. február 1.-2014. március 31.
között megvalósuló programokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- előadók, alkotók, közreműködők tiszteletdíja és járulékai,
- előadók, alkotók, közreműködők megbízási díjának számlás kifizetése (dologi költség),
- szakmai anyagok költségei,
- nevezési díj,
- utazási és szállítási költség,
- szállásköltség,
- új művek beszerzése, repertoár bővítése,
- terembérleti díj,
- szerzői jogdíj.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével
a kollégium dönt.
4. Téma/cél: Kotta- és kottás kiadványok megjelentetése
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Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a tervezett
összköltség 80%-a lehet. Kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a
teljes költségig terjedhet.
Altéma kódszáma: 3112
A pályázók köre: könyv- és kottakiadó (csak magyarországi önálló jogi személy)
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.-2013. november
30. között megvalósuló megjelentetésre lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- szerzői honorárium,
- szerkesztői és tervező-képszerkesztői honorárium,
- fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
- jogdíjak,
- kottagrafikai költségek,
- kiadói - rezsi nélküli - költség (a nyomdai előkészítés és sokszorosítás teljes költsége, és/vagy a
kottagrafikát, illetve a szedést, tördelést magába foglaló levilágítás, montírozás, nyomás technikai
költsége).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
5. Téma/cél: Új produkciók megvalósítása
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
5.1. Új táncprodukciók megvalósítása
Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.
A 2012. május 17-18-i döntésen új produkciók megvalósítása témakörben támogatott
pályázók nem nyújthatnak be pályázatot.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 14 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 1,5 millió forint.
Altéma kódszáma: 3154
A pályázók köre: Hivatásos táncművészek, -művészeti együttesek (nem önálló jogi személy
esetén, annak fenntartója)
(amennyiben a magánszemély pályázó egyéni vállalkozó is egyben, úgy pénzügyi
ebonyolító igénybevétele nem lehetséges).
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.-2013. június 30.
között megvalósuló programokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- előadók, alkotók, közreműködők honoráriuma, tiszteletdíja,
- jelmez, díszlet, kellék,
- fény-, hangtechnika- és látványtervezés,
- bérleti díj,
- szállítási költség,
- utazási költség,
- reklám- és propagandaköltség,
- jogdíj.
5.2. Határon túli magyar nyelven játszó színházak és magyarországi színházak új közös
produkcióinak megvalósítása és forgalmazása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
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A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 4 millió forint.
Altéma kódszáma: 3155
A pályázók köre: Az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely
kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett magyarországi színházak, illetve
határon túli, magyar nyelven játszó, hivatásszerűen működő színházak, vagy társulatok
(nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója)
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2013. január 1.-2013. december 31.
között megvalósuló programokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- előadók, alkotók, közreműködők tiszteletdíja,
- díszlet, jelmez, kellék,
- fény- és hangtechnikai költség,
- szállítási költség,
- utazási költség,
- szállásköltség,
- reklám- és propagandaköltség,
- jogdíj.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
6. Téma/cél: Produkciók forgalmazása
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
6.1. Már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazása
A 2012. május 17-18-i döntésen már támogatott programokra nem nyújtható be pályázat.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 14 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető
támogatás összegét
Altéma kódszáma: 3156
A pályázók köre: Hivatásos táncművészek, -művészeti együttesek (nem önálló jogi személy
esetén, annak fenntartója)
Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató táncművészek, -művészeti
együttesek, társulatok pályázhatnak.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.-2013. június 30.
között megvalósuló programokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíja,
- szállásköltség,
- utazási költség,
- szállítás,
- bérleti díj,
- jogdíj,
- reklám- és propagandaköltség.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
6.2. 2012. év során létrehozott színházi produkciók forgalmazása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
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A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 3 millió forint.
Altéma kódszáma: 3157
A pályázók köre: Az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely
kategóriába regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett előadó, szervezet, valamint az előadás
fogadására alkalmas infrastruktúrával rendelkező művelődési házak, kulturális intézmények,
közösségi terek (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója).
Egyazon pályázati téma megvalósítására vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művész,
társulat (előadó) pályázhat.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. év során bemutatandó
produkciók 2013. január 1.-2013. június 30. közötti továbbjátszására lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíja,
- szállásköltség,
- utazási költség,
- szállítás,
- bérleti díj,
- jogdíj,
- reklám- és propagandaköltség.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
7. Téma/cél: Hivatásos táncművészek, oktatók, alkotók külföldi oktatási intézményekben
történő, táncművészettel összefüggő tanulmányainak megvalósítása
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 1 millió forint.
Altéma kódszáma: 3103
A pályázók köre: magyarországi hivatásos táncművészek, oktatók, alkotók - pályázatot
kizárólag magánszemély adhat be
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.-2013. június 30.
között megvalósuló tanulmányi programokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- részvételi díj,
- szállásköltség,
- utazási költség,
- biztosítás.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
8. Téma/cél: Hivatásos táncegyüttesek, alkotók, alkotóműhelyek gyermek- és ifjúsági
táncelőadásainak, oktatási intézményekben történő megvalósítása - legalább 6 előadás
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 1,5 millió forint.
Altéma kódszáma: 3126
A pályázók köre: Hivatásos táncegyüttesek, alkotók, alkotóműhelyek (magyarországi önálló
jogi, vagy természetes személy) (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója).
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A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.-2013. június 30.
között megvalósuló programokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- előadók, alkotók, közreműködők tiszteletdíja,
- utazási költség,
- technikai eszközök bérleti díja.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
9. Téma/cél: Magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének
(rendhagyó órák, színházlátogatást előkészítő és előadás-feldolgozó órák, drámapedagógiai
foglalkozások, tantermi előadások és beavató - moderátor közreműködésével zajló előadások) megvalósítása
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: maximum 2 millió forint.
Altéma kódszáma: 3104
A pályázók köre: Az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely
kategóriába regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.-2013. június 30.
között megvalósuló programokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- előadók, művészeti és pedagógiai munkatársak tiszteletdíja,
- előadók, diákok utazási költsége.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
10. Téma/cél: Kutatás megvalósítása a "színházi nevelés" gyűjtőfogalom alatt az utóbbi
években Magyarországon elterjedt gyakorlatok feltérképezésére, katalogizálására és
egységes szempontrendszer mentén történő leírására
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A kutatás tárgya: A 90-es évek elejétől az angolszász TIE (Theatre in Education - szó szerinti
fordításban, színházi nevelés) adaptációjaként elterjedt módszertani műhelyek jelenlegi
tevékenységétől, az elmúlt két évben a Tantermi Színházi Szemlére nevezett jórészt független
színházi programokon és az NKA 2011-es pályázatán nyertes projekteken át a különféle
kőszínházi (beavató színházi) gyakorlatokig, kitekintéssel azon kezdeményezésekre is, amelyek
közösségi terekben (művelődési házak, könyvtárak) valósulnak meg.
A kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó végleges munkatervét a
pályázatban megfogalmazottak alapján, konzultáció során alakítsa ki.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető
támogatás összegét
Altéma kódszáma: 3181
A pályázók köre: a színházi és/vagy nevelési területen jártas szakemberek, belőlük alakult
kutatócsoportok, elemzési szolgáltatásokat nyújtó intézmények, intézetek, vállalkozások.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.-2013. június 30.
között megvalósuló kutatásra lehet.
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A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- tiszteletdíj (kutatás, adatgyűjtés és feldolgozás, interjúkészítés, tanulmányírás) és annak
- járulékai,
- utazási költség,
- szállásköltség,
- nyomdai előkészítés,
- nyomdaköltség.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
11. Téma/cél: A hazai cirkuszművészet fejlesztése, népszerűsítése, társadalmi
szerepvállalásának erősítése, művészeti és műszaki szakmai színvonalának emelése, a
cirkuszi műsorok újszerű törekvéseire a társművészetek bevonásával, új rendezői
koncepciók megvalósítása, egyéni produkciók és önálló műsorok fejlesztése, bővítése, új
artistaszámok alkotásának támogatása, a cirkuszművészet nemzeti kulturális identitás
erősítésében betöltött szerepének erősítése
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió forint.
Igényelhető támogatás pályázatonként: a kollégium nem írja elő a maximálisan igényelhető
támogatás összegét.
Altéma kódszáma: 3153
A pályázók köre: egyéni vállalkozók, cégbejegyzéssel rendelkező egyéni cégek, szervezetek,
közművelődési intézmények, oktatási és szakképzési intézmények.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. szeptember 1.-2013.
szeptember 1. között megvalósuló programokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- megbízási díjak és azok járulékai,
- megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség),
- vállalkozási és szolgáltatási díjak (dologi költség),
- utazási költség,
- szállítási költség,
- reklám- és propagandaköltség,
- jogdíj,
- bérleti díj
- jelmez, díszlet, kellék.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl,
azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a
kollégium dönt.
TÁJÉKOZTATÁS
A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:
A pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága
érdekében - a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak
nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a./ A "Nyilatkozat" - amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz - kitöltése minden pályázat esetén
kötelező.
b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy
"Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani (az adatlap
7. pontjában feltölteni!). (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva:
Közzétételi kérelem.)
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Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja
maga után.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A
hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által
meghatározott - http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu - központi portálon.
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a
kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm.
rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az
N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.
Felhívjuk pályázóink figyelmét
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több
helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
- a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési
eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
- a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati
céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.
- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása,
vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási
szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul
igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§-a részletesen tartalmazza.
- a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez
képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában
csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a
szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás
összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység
összköltségét.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között - a program társszervezőkkel együtt
történő megvalósítása esetén is - kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek
szerepelhetnek.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető
általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre
használhatja fel.
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási
költségeket a szervezet saját - programra történt elkülönített - könyvelési kimutatása alapján
igazolni kell.
Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások"
menüpontban található felhívások elején lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta"
pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az
adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza,
amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2012. szeptember 30-án éjfélig lehet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot on-line benyújtani csak az NKA portálján
regisztrált felhasználók tudnak. Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA
portál regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már
benyújtható, de a regisztráció véglegesítéséhez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai
úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem
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érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi
dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.
A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A
döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA portál felhasználói
fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a
támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének
feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi
feltételeknek megfeleljen. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. §-a részletesen
tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.
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IV. 8
Közművelődés és népművészet
KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A pályázat célja: a közművelődés és népművészet 2013. évi szakmai tevékenységének
fejlesztése és megújítása
A támogatás formája: valamennyi altémánál vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A pályázatok fénymásolásra kerülnek, ezért kérjük, hogy a beküldött anyagokat semmilyen
módon ne tűzzék, fűzzék, spirálozzák stb. egybe!
Pályázni csak közművelődési és népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet az alább
felsorolt három témakörben:
1. Közművelődési és népművészeti: felmenő rendszerű amatőr művészeti találkozók,
szakmai konferenciák, kiállítások, fesztiválok, amelyek városi, kistérségi, megyei és
országos, valamint nemzetközi hatókörűek.
Altéma kódszáma: 3607
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 72 millió Ft
A pályázók köre:
- közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, megyei közművelődési
szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek, önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, és
nonprofit gazdasági társaságok
Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre
(összevont intézmények esetében tagintézményenként 3 rendezvényre) vonatkozhat.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2013. január 1.-2013. augusztus 31.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás
Nevezési díj összege:
A pályázó nevezési díj címen 2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5000 Ft
nevezési díjat - amely magába foglalja a 27%-os áfát, 2 millió Ft feletti támogatási igény
esetén, az igényelt támogatás 1%-a nevezési díjat -, amely magába foglalja a 27%-os áfát
köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a "Nevezési díj megfizetésének rendje"
pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a
pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás kérhető (jogcímek):
- megbízási vagy tiszteletdíjra: előadók, közreműködők, zsűritagok, (számlás, vagy megbízási
díjas kifizetésére),
- szakmai anyagköltségre (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
- reklám- és propagandaköltségekre (kivéve: telefon, internethasználat, postaköltség),
- utazási és szállítási költségekre,
- csoportos étkeztetésre,
- szállásköltségre,
- bérleti díjakra (terem, helyiség, terület, eszköz, hang- és fénytechnika).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl
és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról
az indokok figyelembevételével a Kollégium dönt.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a programok során várható bevételeket (belépőkből,
részvételi díjakból stb.) az adatlap költségvetésének elkészítésekor a bevételek rovatban fel kell
tüntetni. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja és a tény a kollégium tudomására jut, úgy a
pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után.
A kollégium nem támogatja:
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- Az NKA más szakmai kollégiumának illetékességi körébe tartozó rendezvények, programok
megvalósítását,
- működési kiadásokat,
- rendezvény értékeinek biztosítását,
- egészségügyi szolgáltatásokat.
A kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja.
Magánszemély nem pályázhat!
Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem
felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!
A kollégium nem támogatja:
- Hivatásos művészeti találkozókat,
- Az NKA más szakmai kollégiumának illetékességi körébe tartozó rendezvények, programok
megvalósítását.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
- a pályázó szervezet tevékenységének rövid bemutatását, a rendezvények, programok
részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell célját, tervezett időpontját,
helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, tervezett közreműködői és látogatói létszámát,
az esemény leírását, az előzményeire való utalást, a programtól függően az előadók, fellépők
nevesítését. (Ezen adatok kifejtését a linken elérhető betétlapon tehetik meg!)
- a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az egyes programok leírásához
csatolni kell az adott program jogcímenkénti részletes költségvetését (tervezett és NKA-tól igényelt
bontásban), több program esetén azok összesítését is. A programonkénti költségvetések
jogcímeinek és összegének egyeznie kell a pályázati adatlapban szereplő jogcímekkel és
összegekkel,
- a közművelődési tevékenység igazolása céljából, a közművelődési programot benyújtó pályázó
(amennyiben több programmal pályázik és legalább egy közművelődési témájú, a szállító levél
csatolása kötelező, a határon túli pályázók kivételével) a 2011. évben folytatott közművelődési
tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438 számú. statisztikai jelentés internetes
szállítólevelének másolatát (Azok az intézmények, akik szervezeti átalakulás miatt, nem tudják ezt
a dokumentumot csatolni, nyilatkozniuk kell, hogy a jogelőd intézmény leadta a jelentést.),
- népművészeti pályázatok esetében előnyt élveznek azok a pályázók, akik pályázatukhoz
csatolják a 2011-ben folytatott tevékenységükről az OSAP 1438 számú. statisztikai jelentés
internetes szállítólevelének másolatát (2013-tól ez a melléklet a népművészeti tematikájú
pályázatoknak is kötelező eleme lesz.),
- a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát,
- a számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről.
Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai
(rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi
jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában
lévő "adatlap-azonosító" (A....... N.......) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3
pozícióban a 312 KTK kódot.
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el (az nka.hu) pályáztatási oldalunkon a
"Nevezési díjjal kapcsolatos információk" menüpontban leírtakat!
Valamennyi,
a
nevezési
díjra
vonatkozó
információ
megtalálható
részletes
tájékoztatónkban.
Az elbírálás szempontjai:
- a tervezett esemény bemutatása, szakmai jelentősége,
- intézményi és szervezeti együttműködések, a partnerek közötti feladatmegosztás,
- a rendezvény költségvetésének realitása, a meglévő források mértéke,
- a pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala,
- új programelemek megjelenése.
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Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását,
fotódokumentációját, __________médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát.
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,
- a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás
megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
- a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát,
értékhatártól függetlenül.
2. Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta
legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai
programjainak, valamint az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet)
országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak
megvalósítására, és mindkét terület szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására. (Napközis
jellegű táborokat a kollégium nem támogat!)
Altéma kódszáma: 3604
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 35 millió Ft
A pályázók köre:
- közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, megyei közművelődési
szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek, önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, és
nonprofit gazdasági társaságok,
- a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek és
egyéni vállalkozók,
Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül (max. 3)
program támogatására.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. január 1.-2013. augusztus 31.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Nevezési díj összege:
A pályázó nevezési díj címen 2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5000 Ft
nevezési díjat - amely magába foglalja a 27%-os áfát, 2 millió Ft feletti támogatási igény
esetén, az igényelt támogatás 1%-a nevezési díjat -, amely magába foglalja a 27%-os áfát
köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a "Nevezési díj megfizetésének rendje"
pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a
pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás kérhető (jogcímek):
- megbízási vagy tiszteletdíjra: előadók, közreműködők, oktatók (számlás, vagy megbízási díjas
kifizetésére),
- szakmai anyagköltségre (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
- reklám- és propagandaköltségekre (kivéve: telefon, internethasználat, postaköltség),
- utazási és szállítási költségekre,
- csoportos étkeztetésre,
- szállásköltségre,
- bérleti díjakra (terem, helyiség, terület, eszköz, hang- és fénytechnika).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl
és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról
az indokok figyelembevételével a Kollégium dönt.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a programok során várható bevételeket (belépőkből,
részvételi díjakból stb.) az adatlap költségvetésének elkészítésekor a bevételek rovatban fel kell
tüntetni. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja és a tény a kollégium tudomására jut, úgy a
pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után.
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A kollégium nem támogatja:
- Az NKA más szakmai kollégiumának illetékességi körébe tartozó rendezvények, programok
megvalósítását,
- működési kiadásokat,
- rendezvény értékeinek biztosítását,
- egészségügyi szolgáltatásokat.
A kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja.
Magánszemély nem pályázhat!
Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem
felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
- a pályázó szervezet tevékenységének rövid bemutatását, az egyes programok leírásához
csatolni kell a program a helyét, időpontját, résztvevők számát, célcsoportját, valamint a tábor
részletes programját - napi 6 órás szakmai
tartalommal - szakmai vezetők bemutatásával, (Ezen adatok kifejtését a linken elérhető
betétlapon tehetik meg!)
- a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az egyes programok leírásához
csatolni kell az adott program jogcímenkénti részletes költségvetését (tervezett és NKA-tól igényelt
bontásban), több program esetén azok összesítését is. A programonkénti költségvetések
jogcímeinek és összegének egyeznie kell a pályázati adatlapban szereplő jogcímekkel és
összegekkel,
- amennyiben a pályázó olyan jogi személy, vagy egyéni vállalkozó, aki a helyi önkormányzattal
közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött, a megállapodás másolatát csatolnia kell,
- a közművelődési tevékenység igazolása céljából, a közművelődési programot benyújtó pályázó
(amennyiben több programmal pályázik és legalább egy közművelődési témájú, a szállító levél
csatolása kötelező, a határon túli pályázók kivételével) a 2011. évben folytatott közművelődési
tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438 számú. statisztikai jelentés internetes
szállítólevelének másolatát (Azok az intézmények, akik szervezeti átalakulás miatt, nem tudják ezt
a dokumentumot csatolni, nyilatkozniuk kell, hogy a jogelőd intézmény leadta a jelentést.),
- népművészeti pályázatok esetében előnyt élveznek azok a pályázók, akik pályázatukhoz
csatolják a 2011-ben folytatott tevékenységükről az OSAP 1438 számú. statisztikai jelentés
internetes szállítólevelének másolatát (2013-tól ez a melléklet a népművészeti tematikájú
pályázatoknak is kötelező eleme lesz.),
- a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát,
- a számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről.
Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai
(rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi
jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában
lévő "adatlap-azonosító"(A…….. N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3
pozícióban a 312 KTK kódot.
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el (az nka.hu) pályáztatási oldalunkon a
"Nevezési díjjal kapcsolatos információk" menüpontban leírtakat!
Valamennyi,
a
nevezési
díjra
vonatkozó
információ
megtalálható
részletes
tájékoztatónkban.
Az elbírálás szempontjai:
- a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
- a tábor programjának/a továbbképzés szakmai színvonala,
- a benyújtott költségvetés megalapozottsága,
- a pályázó eddigi szakmai munkája,
- a költségvetés megalapozottsága, realitása,
- a program várható eredménye,
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- a kistérségi és megyei összefogással megvalósuló, illetve,
- a résztvevők készség/képesség fejlesztését elősegítő tábor.
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: a táborban töltött
éjszakák számát, a tábor bentlakásos jellegének bemutatását, a megvalósított szakmai programot,
a tábor fotódokumentációját (maximum 5 db), a résztvevők számát, a tábor/ok által kitűzött célok
elérésének bemutatását, valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.
Továbbképzések esetében a megvalósult szakmai program leírását.
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,
- a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás
megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
- a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát,
értékhatártól függetlenül.
3. Rendszeresen működő, olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon
belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek
megrendezésre.
Előnyt élveznek azok a táncházak, amelyekhez játszóház és/vagy kézműves foglalkozás
kapcsolódik.
Altéma kódszáma: 3608
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió Ft
A pályázók köre:
- egyesületek,
- alapítványok,
- nonprofit gazdasági társaságok,
- intézmények.
Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. január 1.-2013. augusztus 31.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Nevezési díj összege:
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft nevezési díjat - amely magába foglalja a 27%-os áfát
köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a "Nevezési díj megfizetésének rendje"
pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a
pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás kérhető (jogcímek):
- megbízási vagy tiszteletdíjra: előadók, oktatók, zene és technikai szolgáltatók, (számlás, vagy
megbízási díjas kifizetésére),
- szakmai anyagköltségre (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
- reklám- és propagandaköltségekre (kivéve: telefon, internethasználat, postaköltség),
- utazási és szállítási költségekre,
- csoportos étkeztetésre,
- szállásköltségre,
- bérleti díjakra (terem, helyiség, eszköz, hang- és fénytechnika).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl
és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról
az indokok figyelembevételével a Kollégium dönt.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a programok során várható bevételeket (belépőkből,
részvételi díjakból stb.) az adatlap költségvetésének elkészítésekor a bevételek rovatban fel kell
tüntetni. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja és a tény a kollégium tudomására jut, úgy a
pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után.
A kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja.
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Magánszemély nem pályázhat!
Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem
felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
- a pályázó szervezet tevékenységének rövid bemutatását, a részletes szakmai programot, ezen
belül: a zenei, táncos szakmai közreműködők felsorolását, a részt vevők várható számát, program
helyét, (Ezen adatok kifejtését a linken elérhető betétlapon tehetik meg!)
- részletes költségvetést, (tervezett és NKA-tól igényelt bontásban),
- a kézműves foglalkozást tartó személlyel, vagy szervezettel kötött megállapodást,
- előnyt élveznek azok a pályázók, akik pályázatukhoz csatolják a 2011-ben folytatott
tevékenységükről az OSAP 1438 számú. statisztikai jelentés internetes szállítólevelének másolatát
(2013-tól ez a melléklet a népművészeti tematikájú pályázatoknak is kötelező eleme lesz.),
- a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát,
- a számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről.
Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai
(rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi
jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában
lévő "adatlap-azonosító" (A....... N.......) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3
pozícióban a 312 KTK kódot.
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el (az nka.hu) pályáztatási oldalunkon a
"Nevezési díjjal kapcsolatos információk" menüpontban leírtakat!
Valamennyi,
a
nevezési
díjra
vonatkozó
információ
megtalálható
részletes
tájékoztatónkban.
Az elbírálás szempontjai:
- a pályázat szakmai programjának minősége,
- a költségvetés megalapozottsága,
- a program várható eredménye.
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db),
valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,
- a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás
megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár
feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
- a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát,
értékhatártól függetlenül.
TÁJÉKOZTATÁS
A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:
A pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága
érdekében - a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak
nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a./ A "Nyilatkozat" - amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz - kitöltése minden pályázat esetén
kötelező.
b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy
"Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani.
Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja
maga után.
- A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.
A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által
meghatározott - http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu - központi portálon.
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A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a
kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm.
rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az
N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.
Felhívjuk pályázóink figyelmét
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több
helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
- a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési
eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
- a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati
céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.
- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása,
vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási
szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul
igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§-a részletesen tartalmazza.
- a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez
képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában
csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a
szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás
összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység
összköltségét.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között - a program társszervezőkkel együtt
történő megvalósítása esetén is - kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek
szerepelhetnek.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető
általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre
használhatja fel.
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási
költségeket a szervezet saját - programra történt elkülönített - könyvelési kimutatása alapján
igazolni kell.
Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások"
menüpontban található felhívások elején lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta"
pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az
adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza,
amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
A pályázatok 1 példányban 2012. szeptember 27-ig (feladási határidőig) nyújthatók be
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelenek.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A
döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést
kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a
támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének
feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi
feltételeknek megfeleljen. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. §-a részletesen
tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.
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IV. 9.
Ajánlattételi felhívás - Kultúra program (2007-2013)
A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési
projektek; együttműködési intézkedések; különleges tevékenységek (harmadik
országok); támogatás a kultúra területén európai szinten működő szervezetek
részére
(2011/C 247/04)
BEVEZETÉS
Ez az ajánlattételi felhívás a kultúra program (2007-2013) létrehozásáról szóló, 2006. december
12-i 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul (a továbbiakban: "a kultúra
program"). Az ajánlattételi felhívás részletes feltételei megtalálhatók a kultúra program (20072013) programismertetőjében, amely az Európa weboldalon jelent meg (lásd a VIII. pontot). A
programismertető az ajánlattételi felhívás szerves részét képezi.
I. Célkitűzések
A kultúra program azért jött létre, hogy a támogatható országokból származó kulturális szereplők
közötti együttműködési tevékenységek fejlesztésével hozzájáruljon az európai polgárok közös
kulturális örökségén alapuló kulturális térségének előmozdításához, annak érdekében, hogy
elősegítse az európai polgári azonosságtudat kialakulását.
A program három speciális célkitűzésre irányul:
- a kultúra területén dolgozók határokon átívelő mobilitásának elősegítése,
- a művek, valamint a művészeti és kulturális termékek országok közötti áramlásának támogatása,
- a kultúrák közötti párbeszéd támogatása.
A program rugalmas, interdiszciplináris szemléletet képvisel, és a megtervezéséhez vezető
nyilvános konzultációk során a kulturális szereplők részéről kifejezett igényeket helyezi a
középpontba.
II. Területek
Ez a felhívás a kultúra programon belül a következő területekre vonatkozik:
1. A kulturális együttműködésre irányuló projektek támogatása (1.1., 1.2.1.)
E terület fő célja, hogy segítse a kultúra programban részt vevő különböző országokból származó
szervezetek, például színházak, múzeumok, szakmai szövetségek, kutatóközpontok, egyetemek,
kulturális intézetek és állami hatóságok együttműködését, hogy a különböző ágazatok együtt
dolgozhassanak és kulturális, művészeti tevékenységük a határokon túlra is elérjen.
Ez a terület három kategóriára van felosztva, amelyek részletes bemutatása az alábbiakban
olvasható.
1.1. Többéves együttműködési projektek (háromtól ötéves időtartamig)
Az első kategória a többéves, határokon átívelő kulturális kapcsolatokat kívánja támogatni azáltal,
hogy három-öt éven keresztül elősegíti legalább hat támogatható ország legalább hat kulturális
szereplőjének együttműködését és ágazaton belüli, illetve ágazatok közötti munkáját a közös
kulturális tevékenységek fejlesztése érdekében. Az elérhető támogatás éves összege legalább
200 000 euró és legfeljebb 500 000 euró, de az EU támogatása a teljes támogatható költség
legfeljebb 50%-ára korlátozódik. A támogatás célja, hogy hozzásegítsen egy projekt földrajzi
hatókörének megteremtéséhez vagy kibővítéséhez, és a támogatási időszakon túl is
fenntarthatóvá tegye.
1.2.1. terület: Együttműködési projektek (legfeljebb 24 hónap időtartamban)
A második kategória olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek legalább három támogatható
ország legalább három kulturális szereplőjének ágazatokon belüli, illetve ágazatok közötti közös
munkáját jelentik, legfeljebb kétéves időtartammal. A hosszú távú együttműködés lehetőségeit
feltáró tevékenységek különösen célpontot jelentenek. Az elérhető támogatás összege 50 000
euró és 200 000 euró között van, de az EU támogatása a teljes támogatható költség legfeljebb
50%-ára korlátozódik.
3. Európai kulturális fesztiválok támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartamú projektek) (1.3.6
terület)
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E terület célja az európai dimenzióval rendelkező és a program általános célkitűzéseihez (azaz a
szakemberek mobilitásához, a művek áramlásához és a kultúrák közötti párbeszédhez)
hozzájáruló fesztiválok támogatása.
A támogatás maximális összege 100 000 euró, amely az elszámolható költségek legfeljebb 60%-a.
A támogatást az adott fesztivál egyszeri vagy háromszori megrendezésére lehet megadni.
III. Támogatható tevékenységek és pályázók
A Program a kulturális szereplők valamennyi kategóriája előtt nyitva áll, amennyiben a
szervezetek nem profitorientált minőségben járnak el. A MEDIA program által már támogatott
audiovizuális kulturális ágazatok és tevékenységek (köztük a filmfesztiválok) a Kultúra program
alapján nem támogathatók. Azok a szervezetek azonban, amelyek főtevékenységüket az
audiovizuális ágazatban folytatják, és nem profitorientált minőségükben járnak el, a Kultúra
program 2. területe keretében, a "Hálózatok" kategóriában támogathatók, mivel a MEDIA
programban nincs ilyen támogatás.
A támogatható pályázóknak:
- olyan, az állami vagy a magánszektorban működő, jogállással rendelkező szervezeteknek kell
lenniük, amelyek fő tevékenysége a kulturális szférába (a kulturális és kreatív ágazatokba) tartozik,
és
- a támogatható országok valamelyikében kell bejegyzett székhellyel rendelkezniük.
Természetes személyek a program keretében nem pályázhatnak támogatásra.
IV. Támogatható országok
A program keretében támogatható országok a következők:
- az EU tagállamai,
- az EGT országai (Izland, Liechtenstein, Norvégia),
- Horvátország, Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Montenegró,
valamint Bosznia-Hercegovina.
Albánia a jövőben támogathatóvá válhat, az egyes országoknak a programban való részvételéről
szóló egyetértési megállapodás megkötésétől függően.
V. Odaítélési feltételek
1.1., 1.2.1. területek
- milyen mértékben tud a projekt valódi európai többletértéket teremteni,
- a tevékenységek mennyire relevánsak a Program konkrét céljai szempontjából,
- mennyire igaz, hogy a tervezett tevékenységeket magas szakmai színvonalon tervezték meg és
hajthatják végre,
- a projektvezető és a társszervezők közötti partnerség minősége,
- a tervezett tevékenységek mennyiben tudnak a Program céljainak megfelelő eredményeket
produkálni,
- milyen mértékben fogják kommunikálni és népszerűsíteni a projekt eredményeit,
- mennyire képesek a tevékenységek hosszan tartó hatást létrehozni (fenntarthatóság),
- nemzetközi együttműködési dimenzió.
1.2.2. terület
- milyen mértékben tud a projekt valódi európai többletértéket teremteni, és a tevékenységek
mennyire relevánsak a Program céljai szempontjából,
- mennyire igaz, hogy a tervezett tevékenységeket magas szakmai színvonalon tervezték meg és
hajthatják végre,
- milyen mértékben fogják megfelelően kommunikálni és népszerűsíteni a javasolt tevékenységek
eredményeit.
1.3.6. terület
- a tervezett tevékenységek európai többletértéke és európai dimenziója,
- a program minősége és újító jellege,
- a közönségre gyakorolt hatás,
- az európai szakemberek részvétele és a közöttük lévő tervezett kapcsolatok minősége.
VI. Költségvetés
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A program teljes költségvetése a 2007-2013 közötti időszakra 400 millió euró. A teljes éves
előirányzatok - a programismertetőben nem szereplő tevékenységekre szólókat is beleértve körülbelül 43 millió euró és körülbelül 58 millió euró között mozoghatnak, az adott évtől függően.
Az éves költségvetés területenkénti felosztását (összhangban az alábbiakban jelzett közelítő
összegekkel) a Bizottság javaslatára a Programbizottság hagyja jóvá.
A 2012-re előirányzott költségvetés a következő területekre: 1.1. terület
Többéves együttműködési projektek 20 600 000 euró
1.2.1. terület
Együttműködési projektek 19 000 000 euró
1.3.6. terület
Európai kulturális fesztiválok támogatása 2 700 000 euró
VII. Benyújtási határidők Területek
Benyújtási határidő
1.1. terület
Többéves együttműködési projektek
2012. november 7.
1.2.1. terület
Együttműködési projektek
2012. november 7.
1.3.6. terület
Európai kulturális fesztiválok támogatása
2012. november 7.
Amennyiben
a
benyújtási
határidő
a
pályázó
országában
hétvégére
vagy
ünnepnapra/munkaszüneti napra esik, hosszabbításra nincs mód, ezért a pályázóknak ezt
figyelembe kell venniük a benyújtás megtervezése során.
A pályázatok benyújtásának módozatai és a cím a Culture program programismertetőjében
szerepelnek, amelyet a következő VIII. szakaszban megadott weboldalakon lehet megtekinteni.
VIII. További információ
A pályázatokra vonatkozó részletes feltételek megtalálhatók a kultúra program ismertetőjében, a
következő weboldalakon:
Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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V.
Együttműködés, partnerség
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VI.
Sporttevékenységek támogatása
VI. 1.
Az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek
támogatása SPO-EJ-2011
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek támogatása
c.
konstrukciójához
Kódszám:
SPO-EJ-2011
A pályázat beadásának határideje, módja:
A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenését követően folyamatos.
1. A felhívás célja:
A pályázat célja a szabadidősportban tevékenykedő sportegyesületek (különösen: diáksport
egyesületek) működési feltételeinek javítása az alábbiak szerint:
- a pályázó szervezet rendszeres sportcélú tevékenységével kapcsolatban használt
sportlétesítmény(ek) bérleti költségeinek,
- a pályázó szervezet által a sportcélú tevékenység során használt eszközök beszerzési
költségeinek,
- a pályázó szervezet mások által szervezett sportrendezvényeken való részvételével
kapcsolatban felmerülő költségek támogatása.
2. A támogatás alapjául szolgáló forrás (jogcím):
A pályázatok támogatására 2009. évben rendelkezésre álló keretösszeg 90 800 000 Ft, azaz
kilencvenmillió-nyolcszázezer forint.
3. A támogatásban részesíthetők köre:
A sportról szóló 2004. évi I. számú törvény szerint alapvetően sporttevékenység folytatására
szerveződött, és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. számú törvény alapján létrehozott és
bírósági nyilvántartásba vett, működő sportegyesületek, diáksport-egyesületek (továbbiakban
DSE-k).
Sportegyesületek:
A pályázat beadásának határidejéig bírósági nyilvántartásba vett, az alapszabálya alapján a
szabadidősport területén működő sportegyesületek.
A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályázhatnak, akkor sem, ha önálló jogi
személyiségű szervezeti egységek.
Diáksport egyesületek (DSE):
A pályázat beadásának határidejéig bírósági nyilvántartásba vett, az alapszabálya alapján a
szabadidősport területén működő DSE-k.
A DSE szakosztályai önállóan nem pályázhatnak, akkor sem, ha önálló jogi személyiségű
szervezeti egységek.
4. Támogatható tevékenységek:
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Jelen pályázat keretében a pályázó szervezetek szabadidősport célú tevékenysége támogatható.
A 4/2011. (II.28.) NEFMI rendelet 44.§ (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül az
alábbiak:
a nők és családok szabadidősportjának fejlesztése (44. § (1) bekezdés b) pont),
hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenysége (44. § (1)
bekezdés c) pont),
az idősek szabadidősportja (44. § (1) bekezdés d) pont),
szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények igénybevétele (44. § (1) bekezdés g)
pont).
5. A támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
Legalább 200 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint.
A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az első részlet (a támogatás 25%-a) előleg
formájában a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, a második részlet pedig az
első részlet elszámolásának elfogadása után. Az igényelhető 1 főre jutó támogatási összeg
maximum 10 ezer forint/fő.
6. A támogatás mértéke:
A projektköltség maximum 80%-a nyújtható támogatásként a pályázó szervezet részére.
7. Előleg mértéke:
A megítélt támogatás maximum 25%-a.
8. A pályázati díj:
Jelen pályázat esetében pályázati díj (regisztrációs díj) nincs.
9. A pályázó által nyújtott szolgáltatással/a pályázó szakmai programjával szembeni
követelmények:
A pályázó által nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie a Rendeletben meghatározott
követelményeknek. A szolgáltatásnyújtás során a pályázónak a szükséges személyi, tárgyi
feltételeket oly módon kell biztosítania, hogy a megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzése sem
időben, sem térben (helyiség stb.) nem eshet egybe egyéb betegellátó tevékenységgel.
A pályázó minden esetben kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeres és folyamatos szupervíziót
biztosít a programban részt vevő munkatársak számára.
A szolgáltatásnak az addikció súlyosságához kell igazodnia, és célját, valamint eszközeit is ennek
megfelelően kell megválasztania. A pályázó számára az érintett személy kliens, akivel - a
büntetőeljárástól függetlenül - megkülönböztetés nélkül foglalkozik, a vonatkozó szakmai etikai
szabályok szerint. A csoportkialakításra kizárólag úgy kerülhet sor, hogy az eltérő pszichoszociális
probléma-súlyosságú érintettek nem kerülhetnek egy csoportba. A csoportok létszáma nem
haladhatja meg a 15 főt. A pályázónak minden esetben írásban (szolgáltatási) szerződést kell
kötnie az érintettel, amelyben le kell fektetni a program:
- időtartamát (melyből legalább egynegyed résznek egyéni esetkezelésnek kell lennie),
- szakmai kereteit,
- célját,
- módszereit,
- a megfelelés kritériumait,
- és a kizárás feltételeit (figyelembe véve a Rendelet erre vonatkozó szabályait),
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- személyre szabott fejlesztési tervét, amely tartalmazza az adott kliens prevenciós
szükségleteinek meghatározását, a prevenciós szükségletek meghatározásához felhasznált
diagnosztikus eszközöket és a program során elérhető személyes fejlesztési célokat.
Az elterelést végző intézmények a következő tartalmi szolgáltatások ötvözésével végezhetik a
diverziós eljárást:
- egyéni és/vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és foglalkozások,
- interaktív edukációs foglalkozások,
- támogató (szupportív) folyamatok biztosítása,
- a (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása,
- önismereti csoportok szervezése,
- célcsoport-szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, kulturális, droghasználati stb.
megkülönböztetésekkel),
- egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében),
- szülők, hozzátartozók bevonása (önmagában nem, csak kiegészítő elemként alkalmazható).
A pályázó vállalja, hogy az illetékességi területéről érkező, ott állandó lakóhellyel, tartózkodási
hellyel rendelkező érintettet - amennyiben állapota nem igényel egészségügyi ellátási formát befogadja, részére a szolgáltatási szerződés szerint a legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtja, őt csak
írásban megfogalmazott indokkal veszi ki a programból. Az elterelés sikerességét a szolgáltatási
szerződésben meghatározott program elvégzése jelenti. A foglalkozások időtartama minimálisan
kéthetenként átlagosan 2 óra, amely a fél év során 24 órát, illetve az első alkalommal a
statusfelvételt jelenti.
Az előzetes állapotfelmérés nem tartozik bele az elterelés hat hónapjába.
Az elterelés végén a szakmai szolgáltató a Rendelet melléklete szerinti igazolást állít ki öt eredeti
példányban, amelynek egy példányát 5 évig minden ehhez kötődő dokumentummal együtt
megőrzi, és a szakmai program teljesítéséről szóló igazolás négy példányát, a Rendelet 10.§ (1)
bekezdés alapján kliensének átadja.
10. A pályázattal kapcsolatos további információk:
Jelen pályázati felhívás, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges valamennyi feltételt.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás:
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.)
Dr. Kósa Edina: 1-237-6741, e-mail: kosa.edina@ndi-int.hu
A pályázati adatlap és felhívás letölthető: http://www.ndi-szip.hu vagy http://www.szmm.gov.hu
honlapokon vagy beszerezhető a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettől (1134 Budapest, Tüzér u.
33-35.).
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VI. 2
Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása
(Pályázat kódja: MOB-HSZE-12)
A 2012 januárjától módosított sporttörvény értelmében a sportközélet egészére kiterjedő
hatáskörrel felruházott Magyar Olimpiai Bizottság átérzi a megnövekedett felelősségét. Mostantól
ugyanis már nem csak az olimpiai élsportért, hanem egyebek között a lakosság egészséges,
mozgásgazdag életmódjáért is számot kell adnia az ország közvéleményének.
A Magyar Olimpiai Bizottság (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) - a továbbiakban: Támogató pályázatot hirdet a rendszeres fizikai aktivitás, és a testmozgásban gazdag életmód lehetőségének
biztosítása érdekében szabadidősport események megrendezésének támogatására, a lakossági
sportrendezvények színvonalának javítására, az állami sportcélú támogatások felhasználásának
és elosztásának részletes szabályairól szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet alapján.
1.
A támogatás célja:
Jelen pályázat célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti
figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának
ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események, különösen a fajlagosan alacsony
költségigényű életmód sportágakban megrendezendő helyi programok szervezésének elősegítése
érdekében szabadidősport események támogatása.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 129 200 000 forint, azaz
százhuszonkilenc millió kettőszáz ezer forint.
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/23/23 jogcím szám
"Szabadidősport események támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza.
3. A támogatott időszak:
3.1 Támogatott időszak (a pályázattal támogatandó események időpontja): 2012. július 1. és 2013.
április 30.
3.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka: A pályázattal támogatott esemény kapcsán
keletkező beszámolási kötelezettség kizárólag a 2012. július 1. és az esemény befejezési
időpontját követő 60 napig terjedő időszakban kelt és teljesített, a támogatott program gazdaságipénzügyi eseményeihez kapcsolódó számviteli bizonylatokkal teljesíthető.
3.1.1.1 Azon események esetében, melyek befejezési időpontja a 2013. március 1. és április 30.
közé esik a támogatás felhasználásának és a beszámoló feladásának záró időpontja 2013. április
30.
3.1.2 A 2013. április 30-a utáni költség elszámolására nincs lehetőség.
3.
A pályázók köre:
4.
Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő
sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §- a].
5.

A támogatás kérhető
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Magyarországon, 2012. július 1. és 2013. április 30. között megrendezésre kerülő, a
testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő,
5.1 a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei, országos szabadidősport
események megrendezésének;
5.2 a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti
költségeinek;
5.3 a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja,
hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött
sportolás.
Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
Figyelem! A jelen pályázattal egyidejűleg MOB-MSZT-12 pályázati kóddal meghirdetett
pályázati kiírásra pályázó sportszövetségek jelen pályázatra csak esemény rendezési céllal
pályázhatnak.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a több célt, több sportágat, illetve több
szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza a támogatott célt, illetve tevékenységet.
A támogatási időszak 2012. július 1-i kezdete miatt a pályázat elbírálásáig a programjuk
megvalósítását a pályázók saját anyagi kockázatukra vállalják.
6. Az igényelhető támogatás:
6.1 Az igényelhető támogatás mértéke minimum 100 000,-Ft.
6.1 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6.3 A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és
dologi költségek finanszírozására. Az alkalmi és a rendszeres szabadidősport eseménnyel,
tevékenységgel kapcsolatos
6.3.1 Sportszervezési és sportszolgáltatási költségek
6.3.2 Kommunikációs költségek
6.3.3 Sportlétesítmény bérleti díja
6.3.4 Technikai, műszaki eszközök bérleti díja
6.3.5 Játékvezetői díj
6.3.6 Orvosi ügyeleti díj
6.3.7 Díjazási költségek közül az érem, kupa, oklevél
6.3.8 A résztvevők által igénybe vett tömegközlekedési eszközök csoportos (min. 10 fő) utazási
költségei
6.3.9 Nevezési díj
6.4 A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik. A támogatás folyósítására a
pénzügyi elszámolás, valamint a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor.
6.4.1 Az elszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza. (Az elszámolási határidő
kedvezményezettnek felróható be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga után.)
6.5 A pályázati eljárás keretében maximum 400 pályázatot díjazunk.
7. Közreműködő Szervezet:
A Támogató a pályázat lebonyolításához Közreműködő Szervezetet vesz igénybe:
Magyar Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: Közreműködő Szervezet)
Postacím: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
E-mail: palyazat@masport.hu
Honlap címe: http://www.masport.hu
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8. Pályázat befogadásának feltételei:
8.1 A pályázati kiírás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati
formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét.
8.2 Pályázati formanyomtatvány (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus példány feltöltve Word
formátumban, nem szkennelve)
A pályázat eredeti példányát zárt borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell
postára adni. A pályázó egyidejűleg köteles az eredetben beküldött pályázatával egyező
dokumentációt elektronikus formában feltölteni az útmutatóban leírtak szerint (lásd pályázati
útmutató 10. pontját).
8.2.1 Pályázati adatlap (minden kérdés megválaszolásával);
8.2.2 Áfa-nyilatkozat a megfelelő rovatban cégszerűen aláírva (Csak egy rovat tölthető ki!);
8.2.3 Általános nyilatkozat cégszerűen aláírva;
8.2.4 Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
8.2.5 Amennyiben fennáll az érintettség, közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti
érintettségéről;
8.2.6 Adatszolgáltatás az Állami Sportinformációs Rendszerhez, amennyiben az 2012-ben
még nem került beadásra, ellenkező esetben nyilatkozat a beadásról.
A Pályázati Formanyomtatvány és a mellékletek papír alapú változata az előírt helyeken a
keltezés időpontjával és a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva
érvényes.
8.3 Kötelező mellékletek (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az alábbiakban
részletezettek szerint)
1 Költségvetés Excel formátum, nem szkennelt!
2 A pályázati díj befizetését igazoló banki igazolás másolata PDF formátum
3 Pályázó szervezet Alapszabályának, vagy Alapító okiratának hiteles másolata PDF formátum
8.4 Ajánlott kiegészítő mellékletek: (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve az
alábbiakban részletezettek szerint)
4 Az önerő részét képező külső források realizálását megalapozó megállapodások,
szándéknyilatkozatok másolata PDF formátum
5 A program megvalósításában együttműködő szervezet(ek) /intézmény(ek) képviselőjének
szándéknyilatkozata PDF formátum
6 A pályázó szervezet eddigi tevékenységének részletes bemutatása (tömörített fotó-,
videóanyagok) jpg, jpeg, mpeg, avi, wmv formátum
8.5. A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázati formanyomtatvány nyilatkozatában szereplő
kommunikációs feltételeket teljesíti.
8.6 A pályázó saját felelőssége a papír alapú és az elektronikusan feltöltött pályázati
dokumentáció egyezőssége. Vitás esetekben a Közreműködő Szervezet a papír alapú
változatot tekinti mértékadónak.
9 Pályázati díj:
A pályázati díj 6350 Ft (5000 Ftt + áfa), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási
határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Közreműködő Szervezet 11706016-20828176- 00000000
számú elkülönített banki alszámlájára.
Az átutalás közleményében a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB- HSZE-12)!
A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag számlát kap.
10. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
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10.1 A Pályázati tudnivalók 2012. július 12-től a Magyar Szabadidősport Szövetség, valamint a
Magyar Olimpiai Bizottság internetes honlapjain (http://www.masport.hu, http://www.mob.hu,)
továbbá a http://www.kormany.hu -n olvashatók.
A Pályázati formanyomtatvány és költségvetés letöltésére a Magyar Szabadidősport
Szövetség honlapjáról 2012. július 12-től van lehetőség.
A máshonnan letöltött dokumentáció alapján benyújtott pályázat nem elfogadható.
10.2 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A
formanyomtatvány és költségvetés nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában
(lásd a pályázati útmutató 10. pontját). Kézzel írott pályázatok nem kerülnek feldolgozásra.
10.3 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a
pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok
csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
10.4 A pályázati dokumentációt jelen kiírás 8. pontjában leírtak szerint postai úton, egy zárt
borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre:
Magyar Szabadidősport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A pályázatot és annak mellékleteit 2012. október 5-én 24 óráig kell postára adni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és az MOB-HSZE- 12 kódot.
Azok a pályázatok kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig
megtörténik, továbbá amelyeket a postára adással egyidejűleg elektronikusan is feltöltöttek az
útmutatóban leírtak szerint.
A beérkezett pályázati anyagokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet bizalmasan kezeli.
11. A pályázat elbírálásának folyamata:
11.1 A pályázati dokumentáció beérkezését követően Közreműködő Szervezet megvizsgálja,
hogy a pályázat érvényes-e, azaz megfelel-e
- a jogosultság (lásd kiírás 4. pont, útmutató 3. és 5. pont);
- a benyújtás (lásd kiírás 10. pont);
- a teljesség (lásd kiírás 8. pont) feltételeinek (a Kedvezményezett a formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerű aláírás
megtörtént stb.).
11.2 Amennyiben a pályázat érvénytelen, Közreműködő Szervezet ennek tényéről értesíti a
pályázót az érvénytelenítés okának megjelölésével.
11.3 Az érvényesítést követően Közreműködő Szervezet a befogadott pályázatokat és azok
mellékleteit a Támogató által kijelölt külső szakértőknek átadja bírálatra. Egyidejűleg a
befogadott pályázatok azonosító számát tájékoztatás céljából honlapján közzéteszi.
11.4 A pályázatokról a szakértők javaslata alapján a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vagy az
általa megbízott döntéshozó a pályázati benyújtási határidőtől számított 50 napon belül dönt.
A nyertes pályázatok listáját a Támogató és a Közreműködő Szervezet a http://www.mob.hu,
http://www.masport.hu honlapokon a döntést követő 8 napon belül közzé teszi.
11.5 Közreműködő Szervezet a pályázati bírálat eredményéről, azaz
- a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, vagy
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy
- a pályázat elutasításáról,
a döntés nyilvánosságra hozását követő 8 napon belül írásban küld tájékoztatást. Az értesítő
levélben a nyertes szervezetek tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes
szervezetekkel a Közreműködő Szervezet köt támogatási szerződést.
49/60

Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a nyertes szervezet mulasztásából a
támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási
döntés hatályát veszti.
11.6 A pályázó a támogatás tényéről és nagyságáról szóló írásos értesítés kézhezvételét
követő 30 napon belül köteles az értesítésben felsorolt szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok visszaküldésére.
11.7 A pályázaton elnyert támogatások folyósítására az állami támogatás Közreműködő
Szervezet részére történő rendelkezésre bocsátását követően kerülhet sor.
11.8 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán
teljesen lekötni, akkor Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket
határozhat meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
11.9 Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények
kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.
11.10 A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés
meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére,
a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra
vonatkozóan jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van
lehetőség. Az Ávr. 90 § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást a Közreműködő Szervezet címére
postai úton kell benyújtani, a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 napon belül.
A PÁLYÁZATRÓL, ILLETVE ANNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL A MOB, A KÖZREMŰKÖDŐ
SZERVEZET, ILLETVE A DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK NEM ADHATNAK
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.
12. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:
12.1 Mennyire illeszkedik a beadott pályázati elképzelés a pályázati kiírás igényeihez?
12.2 Mennyire felel meg a pályázott program a fajlagosan alacsony költségigényű életmód
sportágak elterjesztésének?
12.3 A támogatandó tevékenység mennyire járul hozzá a rendszeres szabadidő-sportoláshoz?
12.4 A támogatandó tevékenységgel érintettek várható létszáma.
12.5 A pályázott programban résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a
fogyatékos személyek aránya, lehetőségei.
12.6 Az állami támogatás felhasználásának módja.
12.7 A költségvetéséből igényelt támogatás nagysága.
12.8 A csatolt kiegészítő mellékletek mennyisége és minősége.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap
Költségvetési táblázat
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VII.
Táborozási, kirándulási lehetőségek
VII.1
Ingyen út az erdei iskolába 2011/2012- pályázat
Pályázat célja:
A Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló jelen pályázat keretében átvállalja a csoportok
utaztatásával járó költségek díját és annak lebonyolítását saját partnercégével a megjelölt
időszakokban, amennyiben az erdei iskola helyszínéül szálláshelyünket választja.
Elsősorban nehéz körülmények között élő, segítségre szoruló csoportok, iskolák jelentkezését
várjuk. Célunk, hogy az erdei iskolák során szerzett tapasztalatok, élmények megélésének
lehetősége a nehéz anyagi körülmények közt élők, ill. a gazdasági nehézségek miatt háttérbe
szoruló családok gyermekeinek számára is elérhető legyen. A helyszínről bővebb információ:
http://www.megfizet-hecc.hu
Pályázható időpontok: 2012. szeptember
Pályázati összeg:
Ingyenes utazás az iskola és táborunk közt Kunbaracs 100 km-es vonzáskörzetében. Létszámtól
függően min.100 000 Ft, max. 300 000 forintnak megfelelő utazási kedvezmény.
Pályázati díj: nincs
Pályázók köre: osztályok, iskolák, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok
Pályázati feltételek:
Min.létszám:40 fő
Összefüggő éjszakák száma: min. 4 éj
A kedvezmény csak a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszállóban és a komplett min.4 éjszakás
erdei iskola programmal, szállás teljes panzióval vehető igénybe, melynek ára: 14 900 Ft/ fő a
következő adott programmal: 25-30 főnként:növény-állatvilágismertető gyalogtúra, kenyérsütés
kemencében, egy választható kézműves foglalkozás, lovaglás, tanyalátogatás sajtkóstolóval és a
hagyományos sajtkészítés megtekintésével.
A pályázat benyújtási határideje: folyamatos elbírálással. A nyertes pályázók kiértesítésének
határideje: a pályázat beérkezésétől számított 7 nap.
A pályázat elbírálásának alapfeltétele a pályázati adatlap kitöltése, és visszaküldése!
A nyertes pályázókat e-mailben vagy telefonon értesítjük.
A nyertes pályázat a 30%-os előleg kifizetésével válik érvényessé!
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt
határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A pályázatot a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló címére kell elküldeni.
(levél: 6043 Kunbaracs, Kákás d. 274. vagy e-mail: kunbaracs@t-online.hu)
A részletekről felvilágosítás kérhető: Trepák Erika, Szabó János 06-20-9175-483, 06-76-371213 telefonszámokon.
Forrás: www.pafi.hu
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VII.2.
IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! - Kedvezményes szálláshely biztosítás
kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz
A Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely üzemeltetője, az Egérház Alapítvány pályázatot
hirdet "IRÁNY A DÉL-ALFÖLD! - Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és
edzőtáborokhoz" címmel.
1.
Pályázat célja:
Szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan oktatási és szociális intézmények, szervezetek,
sportegyesületek, alapítványok számára is, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve
korlátozott mértékben van lehetősége osztálykirándulás, edzőtábor szervezésére.
2.
Támogatottak köre (a pályázók):
Pályázatot nyújthatnak be azok az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, szociális
intézmények, osztályközösségek, diákönkormányzatok, ifjúsági önkormányzatok, szervezetek,
egyesületek, alapítványok, melyek gyermek- és ifjúság közösségeket fognak össze, és
fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és közösség építő program
hasznos megvalósítását tervezik Csongrád megyében. Nem nyújthatnak be pályázatot
magánszemélyek.
3.
A szálláshely címe:
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely (6795 Bordány, Kossuth u. 58.)
4. Pályázható időpont:
2012. január 1.-december 31. közötti időszak.
4.
Pályázható létszám és az éjszakák száma:
Nincsen maximalizálva a pályázható éjszakák száma, viszont a csoport létszáma maximum 30 fő
lehet.
- Minimum csoportlétszám: 15 fő + kísérő(k).
- Minimum éjszakák száma: 2 éj.
6. Támogatás mértéke:
A szállásköltség 30%-a.
7. Költségek, az 30%-os támogatás elnyerése esetén:
2300 Ft/fő/éj.
8. Pályázat beadása:
2012. január 1-jétől folyamatosan.
9. Pályázat elbírálása:
A kérelmek beérkezését követő 10 napon belül. Sikeres pályázat esetén, a nyert összeg 10%-át
kell átutalni a foglalás megerősítéséhez az Egérház Alapítvány 57600022-11083580 számú
bankszámlaszámára. Az utalás megjegyzés rovatába mindenképpen írják be a nyertes pályázat
azonosítószámát.
A kitöltött pályázati adatlapokat kérnénk a megadott határidőig küldjék meg elektronikus formában
a vadgesztenyehostel@gmail.com e-mailcímre, vagy faxon a +36-62-588-130-as számra, vagy
papír alapon a 6795 Bordány, Teréz utca 24. posta címre. A küldeményen tüntessék fel IRÁNY A
DÉL-ALFÖLD - Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz
címet. A pályázatokat folyamatosan bíráljuk el. A támogatást elnyerő szervezeteket a döntést
követő napon értesítjük a megadott e-mailcímen.
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely
H-6795 Bordány, Kossuth u. 58.
http://www.bordany.hu
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Üzemeltető: Egérház Alapítvány
H-6795 Bordány, Teréz u. 24.
Mobil: +36-30-629-76-70
Fax: + 36-62-588-130
E-mail: vadgesztenyehostel@gmail.com
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VII. 3.
"Kalandozás a napfényes Őrségben"! (ÚJ)
Pályázati felhívás kedvezményes osztálykirándulás, erdei iskola, táborozási
lehetőségre!
A pályázat célja
Vállalkozásunk pályázatot hirdet kedvezményes erdei iskola, osztálykirándulás és nyári táborozási
lehetőségére az Őrségben-Őrimagyarósdon (Napfény Ifjúsági és Sporttábor) és Szaknyérban
található (Napsugár Ifjúsági Táborban).
Célunk, hogy a pályázattal támogassuk azokat az intézményeket, szervezeteket, egyesületeket,
magánszemélyeket, akik gyermek, ifjúsági, felnőtt, idős, hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő
közösségeket fognak össze és ennek érdekében aktív, élményekben gazdag programokkal
kirándulásokat, táborokat vagy edzőtáborokat, sporttáborokat szerveznek számukra. Célunk
továbbá, az őrségi tájegység természeti, kulturális, építészeti értékeinek bemutatása szakemberek
segítségével helyben és a tájegységben egyaránt.
A megrendezendő esemény helyszíne
Családi vállalkozás keretén belül működtetett ifjúsági szálláshely, melynek neve, címe: Napfény
Ifjúsági és Sporttábor, 9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. u. 63. és Napsugár Ifjúsági Tábor, 9934
Szaknyér, Petőfi u. 36.
Az őrimagyarósdi tábor fűthető, mely lehetővé teszi, hogy hűvösebb időszakban is fogadni tudjuk
vendégeinket.
Elhelyezés: A szállás táboronként 6 db 8 ágyas (emeletes ágyak), férfi-női vizesblokkból, étkező
helyiségből, közösségi helyiségből áll, a zöld területen pedig különböző sportpályák (kisméretű
focipálya, kosárlabda palánk, röplabdaháló, ping-pong asztal) találhatóak.
Összesen tehát 48 fő elhelyezésére van lehetőség mindkét szálláshelye, de a 13 000 m2-es zöld
területen lehetséges a sátrazás illetve a szobákban pótágy elhelyezése is.
Étkezés: napi háromszori étkezés biztosított helyben, reggeli, kétfogásos ebéd, meleg vacsora.
Vegetáriánusok, speciális ételallergiával rendelkezők igényeit is ki tudjuk elégíteni.
Megközelíthetőség: A zalalövői vasútállomástól 7 km-re, a körmendi vasútállomástól 16 km-re
található a szállás, de mindkét állomásról további buszközlekedés lehetséges a táborhelyig.
Buszmegálló a tábortól 50 m-re. Az Őrség legnyugatibb községében, gyönyörű környezetben,
barátságos településen levő szálláshelyhez a közelben 1,5 km-re található a fürdőzésre is
alkalmas Vadása-tó.
A pályázatható táborok időtartama:
Erdei iskola, osztálykirándulás esetén: 5 nap/4 éj időtartamban, de időpont egyeztetéssel ettől
eltérően is lehetséges.
Tábor esetén 7 nap 6 éjszaka időtartamban, de időpont egyeztetéssel lehetséges kevesebb illetve
több éjszakás tábor lebonyolítása is. (szálláshely elfoglalása első nap 14 órától, távozás utolsó nap
10 órakor)
Programok
Fazekas foglalkozás: A program keretén belül minden résztvevő a szakember segítségével készít
egy használható agyag edényt amit magával vihet. A program a táborban kerül megrendezésre.
Üvegcsiszolás: A foglalkozás keretén belül szakember segítségével minden résztvevő csiszol egy
üvegpoharat, melyet magával vihet. A program a táborban kerül megrendezésre.
Kürtős kalács készítése: szabad tűzön illetve parázson a csoport segítségével helyben
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Gyalogos túra szakvezetéssel: az Őrségi Nemzeti Park növény és állatvilágába kaphatnak
betekintést szakember vezetésével. A túra célpontjai: Malomgát-tanösvény-Vadása-tó, (táv: kb. 6
km) vagy Szőcei-Tőzeglápos.(táv: kb. 9 km.)
A túra teljesíthető gyalogosan vagy kerékpárral is.
Buszos kirándulás az Őrségben: A program újdonságaként, a kirándulás keretén belül a
következő nevezetességek kerülnek megtekintésre: Szoknyás Harangláb-Pankasz, Árpád-kori
Templom, Életfa, Jégverem, szeres településforma bemutatása-Őriszentpéter, Őrségi Népi
Műemlékegyüttes-Szalafő-Pityerszer (idegenvezető vezetésével) Ettől eltérően egyéb uticélok is
megtekinthetőek.
Vetítés: az Őrségi Nemzeti Park természeti, építészeti, kultúrális értékeiről.
Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások, melyek mindegyik kirándulásra, táborra
érvényesek: sportpályák használata a táborban; a falu nevezetességeinek megtekintése:
Evangélikus-Templom, Várdomb; bemutató előadás a Vas Megyei Rendőrkapitányság
munkatársának közreműködésével, melynek témája bűnmegelőzés, drogfogyaszás veszélyei.
A pályázat beadása: folyamatos.
A pályázat érvényessége: 2013. március 31.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, minden pályázót 1 héten belül írásban értesítünk a
pályázati eredményekről, majd szerződést kötünk a nyertes pályázókkal, mely alapján a pályázó
köteles a szállásdíj 30%-át 20 napon belül befizetni.
Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be: iskolák, osztályok ,gyermek és ifjúsági szervezetek, egyesületek,
alapítványok, önkormányzatok, egyéb szervezetek, természetes személyek akik programok,
kirándulások, táborok szervezését végzik.
A táborozás díja:
A táborozás díja 6 éjszaka /7 nap terjedelemben: 28 000 Ft/fő
A táborozás díja magában foglalja a szállást, étkezést (első nap ebéd, vacsora, hetedik nap
reggeli, többi napokon napi 3-szori étkezés) és a pályázatban feltüntetett összes program
költségét!
Kedvezmény mértéke:
25 fő feletti csoport részére 25 000 Ft kedvezmény
30 fő feletti csoport részére 30 000 Ft kedvezmény
40 fő feletti csoport részére 50 000 Ft kedvezmény
Az osztálykirándulás, erdei iskola esetén minimum 3 eltöltött éjszaka esetén a szállás és étkezés
díja: 4.000,-Ft/fő/éj, 1 illetve 2 éjszaka esetén: 3800 Ft/fő/éj.
Kedvezmény: a szállásdíj 5%-a
A pályázatot postai úton vagy e-mailben kérjük elküldeni 1 példányban a következő címre:
Napfény Ifjúsági és Sporttábor
Péter Zsanett
9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. U. 63
napfenyszallas@t-online.hu
A pályázatban kérjük bemutatni a pályázó szervezetet, melyben feltüntetik alapadatait, a
megvalósítandó kirándulás, erdei iskola vagy táborozás célját, a korcsoportot és az elmúlt 2 évben
megvalósított táborok, közösségi rendezvények rövid bemutatását (max A4-es oldal)
A szálláshelyről bővebb információ a következő elérhetőségeken
http://www.napfeny.kx.hu vagy http://napsugar.kx.hu
Illetve a napfenyszallas@t-online.hu vagy a 06-30-271-9181-es telefonon kapható.
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kapható:

VIII. Működési, fenntartási célú támogatások
VIII. 1. Bankjegybrikett fűtési célú hasznosítása közhasznú
szervezeteknek
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószáma: 10011953-244, a továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő,
mellékterméknek minősülő bankjegybrikettek fűtési célú hasznosítására.
1. A pályázat célja
Kiíró évente körülbelül 50 tonna forgalomból kivont forintbankjegyet semmisít meg. A
megsemmisítés során ún. bankjegybrikett keletkezik, amelyet jelen pályázati kiírással
térítésmentesen felajánl közhasznú szervezetek részére. A bankjegybrikett (továbbiakban: brikett)
fűtési célra hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló.
A briketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy - a nyertes pályázó által a
pályázatban megjelölt - belföldi telephelyre.
2. A pályázat feltételei
2.1 A pályázat keretében támogatást igényelhet olyan közhasznú civil szervezet (ide nem értve
a civil társaságot) és közalapítvány,
amelyet a bíróság 2010. július első napját megelőzően közhasznú szervezetként vagy
kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okirata szerint
- a 2012. január 1. napja előtt hatályban volt, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel
legalább a fenti időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.
2.2 A 2.1 bekezdésben megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely
a) belföldi székhelyű,
b) magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik,
c) nyilatkozik arról, hogy az alapcél szerinti - a 2.1. pontban körülírt közhasznú - tevékenységét az
ott meghatározott nap óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja,
d) nyilatkozik arról, hogy milyen célú felhasználásra igényli a brikettet, hol kívánja azt hasznosítani
és legkevesebb milyen összmennyiséget vállal - több részletben - átvenni,
e) nyilatkozik arról, hogy a d) pont szerinti hasznosítás helyén, a hasznosítás céljából
rendelkezésre áll egy vegyes tüzelésű kazán és az mekkora névleges hőteljesítménnyel
rendelkezik (kW-értékben). Amennyiben a fenti kazán névleges hőteljesítménye eléri a 140 kW
értéket, úgy nyilatkozik arról is, hogy a kazán füstgázait elvezető pontforrás rendelkezik a hatályos
környezetvédelmi engedélyekkel (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés, hatályos pontforrás
működési engedély, határérték alatti adatokat tartalmazó pontforrás emissziómérési jegyzőkönyv),
amely engedélyek, jegyzőkönyvek egy másolati példányát nyilatkozatához csatolja;
f) nyilatkozik arról, hogy a fenti vegyes tüzelésű kazán rendszeres tüzeléstechnikai karbantartása
megvalósul,
g) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az igényelt mennyiségű brikett tárolásához szükséges fedett
és zárt tárolókapacitással,
h) nyilatkozik arról, hogy képes az átlagosan négy-öt tonnás mennyiségű brikettszállítmányokat a
mennyiségnek megfelelő számú részletben, a kiíró által előzetesen egyeztetett időpontokban
fogadni, ehhez egy 16 tonna össztömegű, billenőplatós teherautó általi megközelíthetőség és a
lerakodás feltételeit képes biztosítani,
továbbá pályázatához csatolja
- hatályos létesítő okiratának egy másolati példányát,
- a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételt igazoló
határozat egy másolati példányát,
- a nyilvántartását vezető törvényszék által a pályázónak a nyilvántartásban szereplő adatairól
kiadott, 15 napnál nem régebbi kivonatot,
- az illetékes adóhatóság 15 napnál nem régebbi együttes igazolását eredetiben arról, hogy
köztartozása nem áll fenn,
- a 2011. évre vonatkozó - a legfőbb szerve által elfogadott - közhasznúsági jelentést, a legfőbb
szerve erre vonatkozó határozatával együtt,
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- a pályázat benyújtásának idején általa folytatott - a 2. 1. pontban meghatározottak szerinti közhasznú tevékenységének bemutatását, kiemelve a jelen pályázattal érintett tevékenység (2.2.
d) pont) bemutatását legfeljebb egy A/4-es méretű oldal terjedelemben.
2.3 Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyert brikett harmadik személy részére
nem adható át.
3. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest.
A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján, melynek címe:
Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.
A pályázatra minden esetben rá kell írni: "briketthasznosítás".
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
4. A támogatás időtartama
A pályázat elbírálását követően a győztes szervezettel kötött megállapodás hatálybalépésétől
2013. szeptember 30. napjáig.
Kiíró a pályázatokat legkésőbb 2012. október 14. napjáig elbírálja oly módon, hogy a pontszámok
alapján azokat sorba rendezi, és a rendelkezésre álló brikettmennyiség keretéig e sorrend alapján
a legtöbb pontszámot kapott legfeljebb három pályázóval az elbírálást követő 15 napon belül
megállapodást köt. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázók között milyen
arányban osztja el a brikettet.
5. További információk
- A pályázattal kapcsolatos adminisztratív kérdések:
Farkas Dóra, telefonszáma: +36 -1- 428-2600/1904; email: farkasd@mnb.hu
Általános, és műszaki kérdések:
Harmati Zoltán, telefonszáma: +36-1-421-3387, email: harmatiz@mnb.hu
email: brikett@mnb.hu
honlap:
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_a_felelos_jegybank/mnbhu_palyazat_karitativ_szervezetek
nek
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VIII. 2. Akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére (ÚJ)
AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS
Tanácsadó szervezetek részére
A
Dél-Alföldi Operatív Program
Dél-Dunántúli Operatív Program
Észak-Alföldi Operatív Program
Észak-Magyarországi Operatív Program
Közép-Dunántúli Operatív Program
Közép-Magyarországi Operatív Program
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
Vállalati tanácsadás és A régió innovációs potenciáljának
fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c.
pályázati felhívásához kapcsolódóan
AZ AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél
Jelen pályázati felhívás a Vállalati Tanácsadás című, DAOP-1.1.2-10, DDOP-1.1.2-10,
ÉMOP-1.1.2-10, ÉAOP-2009-1.1.4, KDOP-1.4.1-10, KMOP-2009-1.5.1, NYDOP-1.2.1-10
kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó, a Vállalati tanácsadás program céljait szolgáló
valamint a DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1 és NYDOP-1.1.1/C kódszámú
pályázatokhoz kapcsolódó A régió innovációs potenciáljának fejlesztése start-up cégek
létrehozásával program céljait szolgáló kiegészítő felhívás A Regionális Operatív
Programok Gazdaságfejlesztési prioritásainak kiemelt célja a régióban működő mikro-, kisés középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) sikeres működéséhez szükséges
vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb
működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakmaspecifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.
A globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben indokolt a KKV-k hatékony
üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piacra jutást
segítő tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének, minőségének javítása.
A konstrukció segítségével javítható a KKV-k hatékonysága, a túlélési, illetve növekedési
esélyeik, ezzel biztosítva a prioritási tengely kiemelt céljainak elérését, azaz a
vállalkozások versenyképességének növelését, illetve a magas hozzáadott értékű
gazdasági tevékenységek megjelenését a régiókban.
A konstrukció célja továbbá, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes
működtetéséhez szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti
tanácsadás a már kiépült vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve
szakemberekre alapozva valósuljon meg.
A célok megvalósításának menetrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az akkreditált tanácsadók az akkreditációval nem részesülnek közvetlen pénzügyi
támogatásban. Az Akkreditációs felhívás közvetlen célja, hogy a felhívásra jelentkező
tanácsadó szervezetek közül kiválasztásra, akkreditálásra kerüljenek azok a szervezetek,
amelyek akkreditált tanácsadói bekapcsolódhatnak a "Vállalati tanácsadás" pályázati
konstrukció megvalósításába. Így megteremtődik a lehetősége, hogy az akkreditációt
megszerzők részt vegyenek a "Vállalati tanácsadás" pályázati konstrukció illetve a 13.
innováció menedzsment szakterület esetében "A régió innovációs potenciáljának
fejlesztése start-up cégek létrehozásával" c. pályázati konstrukció keretében jelentkező
vállalkozói igények teljesítésében.
Az akkreditált tanácsadók listája elérhető lesz a http://www.nfu.hu, http://www.nfu.hu, és a
http://www.tanacsadoakkreditacio.hu weboldalakon, illetve link formájában az összes
Támogatás Közvetítő honlapján.
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A "Vállalati tanácsadás" c. pályázati kiírás meghirdetésekor az egyes Regionális Operatív
Programokban a gazdasági társaságok tanácsadási szolgáltatás igénybevételének
támogatására rendelkezésre álló tervezett keretösszeget régiónként a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
A támogatási konstrukció megvalósításában részt vevő szereplőket és a köztük levő
legfontosabb információs kapcsolatokat a 3. sz. mellékletben található ábra mutatja be.
JELENTKEZŐK KÖRE
Jelentkezők, akkreditálhatók köre
Az akkreditációs felhívásra az alábbi szervezetek jelentkezhetnek:
- gazdasági társaságok, szövetkezetek, nonprofit gazdasági társaságok (Gazdálkodási
forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 122, 125, 129, 131, 139, 211, 212, 226,
229, 599);
- egyéni cégek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 213) egyéni vállalkozók
(Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 231).
Jelentkezhetnek továbbá azon:
- egyesületek, köztestületek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 529, 541,
549, 572);
- alapítványok, közalapítványok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 561,
562, 569);
melyeknek alapszabályban, ill. alapító okiratban a meghatározott céljai között szerepel a
vállalkozások részére nyújtott tanácsadási tevékenység.
A jelen akkreditációs felhívásra a fent felsorolt szervezetek jelentkezhetnek főállású,
részmunkaidős, tagi jogviszonyban álló vagy megbízott szakértőkkel, akik felsőfokú
végzettséggel vagy legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek a megpályázott
területen.
A 13. innováció menedzsment szakterület esetében felsőfokú végzettség és minimum 2 év
releváns szakmai gyakorlat elvárt.
Székhely
Belföldinek minősülő, Magyarországon a jelentkezés benyújtásának időpontjában
bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a B1 pontban felsorolt szervezet
jelentkezhet
A jelentkezés módjával kapcsolatos tudnivalók
Az akkreditációs felhívás megjelenik az Akkreditációs Koordinátor, valamint az Új
Széchenyi Terv honlapján, amelyek címe:
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
http://www.magzrt.hu
Az akkreditációs felhívás az internetes akkreditációs adatlappal (lásd C4.3. pontban)
együtt képezi a jelentkezési dokumentációt, együtt tartalmazzák a jelentkezéshez
szükséges összes feltételt.
A jelentkezések benyújtására folyamatosan van lehetőség 2012. szeptember 17.- 2013.
december 31-ig. Ez alól kivételt képez a 13. Innováció menedzsment szakterület, amely
esetében a jelentkezések benyújtására 2012. szeptember 17 - 2012. december 31-ig van
lehetőség.
Az akkreditációs felhívás keretében akkreditált tanácsadó szervezetek számára lehetőség
nyílik a megszerzett akkreditáció szakterületeinek kiegészítésére, a szakértők számának
bővítésére, illetve cseréjére. A módosítás, aktualizálás előzetes feltételeit a C4.5 pont
tartalmazza. A módosítási valamint aktualizálási lehetőség megnyílásáról az NFÜ és
a tanácsadói akkreditáció honlapján keresztül közlemény formájában értesülnek az
érintett szervezetek.
Az NFÜ fenntartja a jogot arra, hogy jelen kiírás feltételeit változtassa, amelyet honlapján
az http://www.nfu.hu honlapon közleményben jelentet meg!
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Regisztrációs díj
A regisztrált jelentkező köteles befizetni megjelölt szakterületenként 10 000 Ft+áfa azaz
tízezer forint+áfa, de maximum 100 000+áfa, azaz százezer forint+áfa regisztrációs díjat.
A regisztrációs díjat átutalással, a 10300002-10297661-49020049 számú számlára kell
befizetni, melyről a beérkezést követő 15 napon belül a MAG Zrt. számlát állít ki. Az
akkreditációs díjak rendszerezett nyilvántarthatósága érdekében a díj átutalási
megbízásának "közlemény" rovatában kizárólag a regisztrációs portál e-mailben
megküldött felhasználói azonosítóját kérjük feltüntetni.
A regisztrációs díjat minden megkezdett regisztráció alkalmával az kiválasztott
tanácsadási szakterületekre vonatkozóan egy összegben, azaz összevontan kell befizetni.
A mielőbbi akkreditáció lefolytatása érdekében, kérjük fordítsanak kiemelt figyelmet az
átutalt regisztrációs díj és a kiválasztott szakterületek számának összhangjára.
Regisztrációs díj befizetése adatmódosítás, aktualizálás, és a szakterületek
számbeli bővítésének esetén
Az akkreditált szakterületek számbeli kiegészítésének, a szakértők számának
bővítésének, illetve cseréjének igénylése esetén az akkreditált tanácsadó szervezet
jogosultsága ismételten ellenőrzésre kerül, ezért a módosítást, illetve kiegészítést kérő
akkreditált tanácsadó szervezetnek regisztrációs díj befizetési kötelezettsége keletkezik.
Az akkreditált szakterületek számbeli kiegészítésének, a szakértők számának
bővítésének, illetve cseréjének igénylése esetén szakterületenként 10 000 Ft+áfa azaz
tízezer forint+áfa, regisztrációs díjat, kell az akkreditált tanácsadónak befizetni.
Akkreditációs jelentkezés elkészítése és benyújtása
A jelentkezés az akkreditációra elektronikus módón történik, az következő címen elérhető
online rendszeren keresztül (akkreditációs portál):
http://www.tanacsadoakkreditacio.hu
A jelentkezőnek a rendszerből kinyomtatható nyilatkozatot kell cégszerűen aláírva
beküldenie a következő postacímre:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Akkreditációs Koordinátor)
Kódszám: ROP-VTSA-2012
1539 Budapest, Postafiók 684.
A jelentkezések benyújtásának határideje
A jelentkezések benyújtására folyamatosan van lehetőség 2012. szeptember 17.- 2013.
december 31-ig. Ez alól kivételt képez a 13. Innováció menedzsment szakterület, amely
esetében a jelentkezések benyújtására 2012. szeptember 17-2012.december 31-ig van
lehetőség. A 2011. március 1.-2012. március 31-ig akkreditált szakértők akkreditációja és
profilja továbbra is él, a fent jelzett módosítások lehetségesek.
Az Akkreditációs Bizottságnak joga van szüneteltetni, vagy felfüggeszteni az akkreditációs
folyamatot.
A jelentkezési feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az Új Széchenyi
Terv honlapján (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Akkreditációs felhívás
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