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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,
e-mail: 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 Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 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 években 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
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
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, képzések, civil
együttműködések és rendezvények támogatása
I.1. Népi játékok rendezvényekre (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.fakorhinta.gportal.hu/
Kiíró: Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület
A pályázat célja: a nemzetet éltető hagyományok, szokások, játékok őrzése és tovább éltetése, ezekről
pozitív élményekhez juttatni a számítógépes világunk gyermekeit, felnőtteit. Megmutatni azt, hogy
őseink játékai ugyanolyan örömöt, önfeledt szórakozást biztosítanak gyermekeinknek, mint annak
idején elődeinknek.
Támogatási időszak: 2014. január 1. és 2014. december 31. között megrendezésre kerülő
rendezvények.
Benyújtási határidő: folyamatos (minden hónap 15-ig beérkezett pályázatokat, az adott hónapban
elbírálunk és kiértesítünk.
Pályázati kategóriák:
I. Falu és városnapokra, fesztiválokra:
a. 2014 - NJ - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok + kézzel hajtott
fakörhinta + logikai játékok + kézműves játszóház + íjászat + jurtaállítás )
b. 2014 - KJ - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok)
Pályázók köre:
- önkormányzatok,
- művelődési házak és központok,
- cégek,
- társadalmi- és civil szervezetek,
- egyházak,
- kisebbségi önkormányzatok,
- hagyományőrző rendezvényeket szervező cégek,
- vállalkozók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok által lakott településekről
II. Óvodák, iskolák részére:
a. 2014 - NJF /O - Népi Játékok Fesztiválja Óvodában
Pályázók köre:
- óvodák, bölcsődék, családi napközik Magyarországról, és a Történelmi Magyarország
egész területéről
- illetve civil szervezetek, társadalmi szervezetek,
- önkormányzatok,
- művelődési házak és központok,
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-

közhasznú tevékenységet végző cégek ha zártkörű rendezvényt szerveznek (előre tudják
a résztvevők létszámát, pontos adatait)
cégek, zártkörű rendezvény szervezésénél (előre tudják a résztvevők létszámát, pontos
adatait)

b. 2014 - NJF /I - Népi Játékok Fesztiválja Iskolában
Pályázók köre:
- iskolák
- illetve civil szervezetek, társadalmi szervezetek,
- önkormányzatok,
- művelődési házak és központok,
- közhasznú tevékenységet végző cégek ha zártkörű rendezvényt szerveznek (előre tudják
a résztvevők létszámát, pontos adatait)
- cégek, zártkörű rendezvény szervezésénél
III. Azon pályázók számára akiknek a rendezvényein egyesületünk már részt vett:
a. 2014 - NJr - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok + kézzel hajtott
fakörhinta + logikai játékok + kézműves játszóház + íjászat + jurtaállítás )
b. 2014 - KJr - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok)
c. 2014 - NJF O/Ir - Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/ Iskolában
IV. IV. Partnereinktől rendelhető kiegészítő programok:
A kiegészítő programok a következő árakban rendelhetőek a népi játékok Fesztiváljával együtt:
- Lufibohóc 250 Ft/gyerek, 100 fő felett 200 Ft/gyerek vagy 35 000 Ft
- bűvészműsor 15 000 Ft/30 perc, vagy 23 000 Ft/60 perc
- sokkoládé (csokoládé bemutató és kézműveskedés csokoládéból) 590 Ft/gyerek, 100 fő
felett 490 Ft/gyerek vagy 58 000 Ft/3 óra és 95 000 Ft/6 óra
- A lufibohóc és a bűvészműsor együtt 300 Ft/gyerek, vagy 43 000 Ft. A kiegészítő
programok nagy része külön szállítási költség nélkül rendelhető (a csoki bemutató és
kézműves foglalkozás kivételével), kedvező áron.
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II.
Ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjainak támogatása; ösztöndíj
pályázatok
III.
Zöldterület, zöldfelület fejlesztés, környezetvédelem
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IV.
Kultúra, művészet

IV. 1. A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának pályázati felhívásai (ÚJ)
Pályázati felhívások elérhetősége: http://www.nka.hu/palyaztatas/konyvkiadas_140305
1. Téma:
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti
területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő
megjelentetésének támogatására.
Pályázók köre:
- olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási
tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve,
- színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek,
- hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója),
- olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek,
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2014. április 1. és 2015. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – de
minimum 5000 Ft-ot –, köteles befizetni.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Tervezett keretösszeg:40 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke:
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma:3412
Benyújtási határidő:2014. március 5-én, éjfélig.
2. Téma:
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet könyvkiadói programok támogatására.
Pályázni meghatározott kiadói koncepciót tükröző: egy-egy összefogott sorozatot vagy a kiadó
kiadványainak széles spektrumát bemutató minimum 8 könyvcímmel, magyar klasszikus és magyar
kortárs szépirodalmi művek, ismeretterjesztő könyvek, művészeti kiadványok, albumok, a gyermek- és
ifjúsági irodalom köteteinek magyar nyelvű megjelentetésére lehet. Egy pályázatra maximum 10 millió
Ft támogatás igényelhető.
Pályázók köre:
Olyan könyvkiadók, amelyek már bizonyították, hogy fontos szellemi műhelyt alakítottak ki, és 2009–
2013. között évente legalább öt, de ebben az időszakban összesen legalább 25 könyvet adtak ki.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2014. április 1. és 2016. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.
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Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 3%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – de
minimum 25.000 Ft-ot és maximum 50.000 Ft-ot –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával
egyidejűleg
Tervezett keretösszeg:170 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke:
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma:3431
Benyújtási határidő:2014. március 5-én, éjfélig.
3. Téma:
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak
támogatására.
Pályázók köre:
- olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási
tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve (az
erre utaló bejegyzést az alapító okiratban/alapszabályban/cégkivonatban jól láthatóan ki kell
emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz),
- olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek, az erről szóló igazolást fel
kell tölteni a pályázathoz.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2014. április 1. és 2015. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is – de
minimum 5000 Ft-ot –, köteles befizetni.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Tervezett keretösszeg:6 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke:
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma:3432
Benyújtási határidő:2014. március 5-én, éjfélig.
4. Téma:
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet magyar szépirodalmi művek megjelentetésének
támogatására. Pályázni magyar szépirodalmi művek, illetve az ezekkel foglalkozó tanulmány- és
esszékötetek, magyar nyelvű, papíralapú megjelentetésére lehet.
Pályázók köre:
- olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási
tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve,
- olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek,
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2014. április 1. és 2015. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.
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Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – de
minimum 5000 Ft-ot –, köteles befizetni.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Tervezett keretösszeg:30 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke:
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma:3436
Benyújtási határidő:2014. március 5-én, éjfélig.
5. Téma:
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének
támogatására.
Pályázni a hagyományos úton megjelentetni kívánt tudományos ismeretterjesztő, és tényirodalmi
könyvek, valamint a környezetkultúrát, a környezet etikus magatartást fejlesztő szakkönyvek
megjelentetésére lehet.
Pályázók köre:
- olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási
tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve,
- olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek,
- a hazai nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak,
- felsőfokú könyvtárosképző intézmények és könyvtárszakmai szervezetek,
- hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója),
- hazai levéltárak és levéltári szakmai szervezetek (nem jogi személy esetén annak fenntartója).
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2014. április 1. és 2015. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – de
minimum 5000 Ft-ot –, köteles befizetni.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Tervezett keretösszeg:50 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke:
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma:3437
Benyújtási határidő:2014. március 5-én, éjfélig.
6. Téma:
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő művek digitális
formában, e-book formátumban történő publikálására.
Pályázók köre:
- olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási
tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve
- színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek
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-

hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója),
a hazai nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak,
hazai levéltárak és levéltári szakmai szervezetek (nem jogi személy esetén annak fenntartója).

A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2014. április 1. és 2015. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – de
minimum 5000 Ft-ot –, köteles befizetni.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Tervezett keretösszeg:10 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke:
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma:3441
Benyújtási határidő:2014. március 5-én, éjfélig.
7. Téma:
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő művek digitális
formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálására.
Pályázók köre:
- olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási
tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve,
- színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek,
- hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója),
- a hazai nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak,
- hazai levéltárak és levéltári szakmai szervezetek (nem jogi személy esetén annak fenntartója).
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2014. április 1. és 2015. június 30. között megjelenő kiadványokra lehet.
Nevezési díj összege/mértéke:A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába
foglalja a 27%-os áfát is – de minimum 5000 Ft-ot –, köteles befizetni.
Figyelem! Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Tervezett keretösszeg:10 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke:
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Altéma kódszáma:3442
Benyújtási határidő:2014. március 5-én, éjfélig.
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IV. 2. A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Kollégiumának nyílt pályázati felhívása (ÚJ)
Teljes pályázati kiírás: http://www.nka.hu/palyaztatas/kulturalis-fesztivalok_140313
Téma:
Kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és
színvonalának megőrzése és erősítése.
Figyelem! Filmes, valamint gasztronómiai fesztiválok megvalósítását célzó pályázatokat a kollégium
ebben a pályázati kiírásban NEM támogat.
Pályázók köre:
Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2014. május 1.–2015. április 30.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 1 millió
Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10.000 Ft + 27% áfa összegnél – köteles
befizetni.
Tervezett keretösszeg: 526 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke: Összköltségvetés minimum 20%-a.
Altéma kódszáma: 3707
Benyújtási határidő: 2014. március 13-án, éjfélig.
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V.
Együttműködés, partnerség
V. 1. Nemzetközi Visegrádi Alap
Pályázati kiírás: http://visegradfund.org/grants/small_grants/
A Visegrádi alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja az alábbi területeken:
-

kulturális együttműködés,
tudományos kutatás,
oktatás,
ifjúsági csere,
határon átnyúló együttműködés,
turizmus.

Legfontosabb tudnivalók:
Együttműködés: legalább három visegrádi országból
Pályázók köre: Bármely szervezet vagy magánszemély, prioritást általában az intézmények és civil
szervezetek kapnak
Megpályázható összeg: 6000 euró (a projekt összköltségvetésének max. 70%-a)
Projektidőszak: max. 6 hónap
Beadási határidő: 2014. március 1., június 1., szeptember 1. és december 1.
További információk itt.
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V. 2. Visegrad Strategic Program 2014
Pályázat hosszútávú, stratégiai projektek támogatására
További információk: http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
A Nemzetközi Visegrádi Alap pályzatot tett közzé hosszútávú, stratégiai projektek támogatására 2014ben a Visegrád Strategic Program (Strategic Grants) keretében.
A támogatás célja:
A Visegrad Strategic Program célja hosszabb távú, stratégiai karakterrel bíró projektek támogatás,
amelya projektben résztvevő, mind a 4 visegrádi országból származó intézményeket összekapcsolják.
Pályázók köre:
Bármely szervezet vagy magánszemény. Prioritást az intézmények és civil szervezetek kapnak. A
projektben mind a négy visegrádi országból származó szervezetnek kell részt venni.
A pályázat részletei:
Maximum elnyerhető támogat: nincs felső korlát (az átlag 40.000 euró).
A támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összköltségvetésének 70%-át.
A projekt maximális időtartama: 36 hónap
2013-as prioritások:
• a visegrádi együttműködés és az európai integrációs folyamat (és ennek hatása a V4-re) jelenlegi
kikihívása
• a V4-es országos közvéleményének javítása a Visegrádi együttműködést illetően – támogatás
civil társadalmi kapcsolatoknak
• társadalmi befogadás.
A pályázat benyújtása:
Online pályázati rendszeren keresztül.
Határidő: 2104. április 15.
További információk:
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
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VI.
Projektek támogatása
VI. 1. A Norvég Civil Támogatási Alap akciópályázata
Az akciópályázat célja rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös
fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása. Olyan akció- és kampányötleteket várunk,
amelyek a felhívásban szereplő területek valamelyikén jelentkező konkrét problémákra hívják fel a
figyelmet, és eredményesen lépnek fel azok megoldása, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása
érdekében. Előnyben részesülnek a minél változatosabb, egyebek között modern online eszközöket
alkalmazó kezdeményezések és/vagy a más módon kreatív, innovatív, de bizonyíthatóan hatékony
megoldások, továbbá amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a
gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg.
A pályázók köre: A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett – civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok és szövetségek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes
alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek
függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai
pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. (Alapítványok esetében az alapítók között, egyesület
esetében a közgyűlésben nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak.) Az egyházi intézmények és
politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.
Jelen pályázati felhívás keretében az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1000 €, legfeljebb 5000 €,
és a projektek futamideje legfeljebb egy év lehet (alsó korlát nincs). A projekt költségvetését forintban
kell elkészíteni és benyújtani, ugyanakkor a támogatási szerződés euróban kerül megkötésre. A pályázati
űrlap részeként kitöltendő költségvetési táblázat automatikusan átszámolja euróra a bevitt összegeket
(az átváltásához mindig a pályázati felhívás megjelenését megelőző hónap hivatalos InforEuro havi
árfolyamát használja).
Az akciópályázatok támogatására rendelkezésre álló teljes keretösszeg 285 000 €.
Elszámolható költségek
Minden a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség
elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merülnek fel, az alábbiak szerint:
-

szükségesek a projekt végrehajtásához;
szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a
kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósító vagy partnerei számviteli
nyilvántartásában elszámolt költségek;
ésszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek,
különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak.

A fentiek szerint az alábbi közvetlen költségek támogathatóak:
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-

a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége
elszámolható, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás
vállalkozóról van szó);
a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (például önkéntesek, résztvevők)
utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása
(figyelembe véve az értékcsökkenést);
szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs és számviteli költségeket, bankköltségeket,
rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, irodabérletet, honlapfejlesztés és egyéb
szolgáltatások költségeit (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).

Önrész
Az Alap maximum az összes elszámolható költség 90%-át finanszírozza. A pályázó szervezetnek az
összes elszámolható költség legalább 10%-át kell önrészként biztosítania. Az önrész legalább 50%-ának
(tehát a teljes költségvetés legalább 5%-ának) készpénzben kell rendelkezésre állnia, a maradék
legfeljebb 50%-ot pedig természetbeni hozzájárulásként önkéntes munkával lehet biztosítani.
Partnerség és Együttműködés
Az NCTA szeretné elősegíteni a civil szervezetek hálózatos együttműködését és közös cselekvését, ezért
a pályázók a megpályázott projektet önállóan, konzorciumban partnerszervezettel vagy más
együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A pályázó partnere(i) részt vesz(nek) a projekt
előkészítésében és megvalósításában. A végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan
konzorciumi partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek az előkészítésben és végrehajtásában aktívan
részt vesznek, és ezért anyagi támogatásban részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési
megállapodás alapján. A pályázó ezen kívül további szervezetekkel és intézményekkel is
együttműködhet a projekt lebonyolításában, de ezek nem számítanak konzorciumi partnernek, és a
támogatásból nem részesülhetnek.
Az NCTA fontos célkitűzése a támogató országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítése és fejlesztése,
így a norvég, izlandi és liechtensteini szervezetekkel való partnerség. Ezért a lebonyolító bátorítja a
pályázókat arra, hogy kétoldalú/nemzetközi együttműködéseket kezdeményezzenek a támogató
országokkal, pl. jó gyakorlatok és tapasztalatok átadása és átvétele érdekében. Azon projektek esetében,
amelyek partnerszervezetet vonnak be a támogató országok valamelyikéből, a maximum támogatási
összeg legfeljebb 10%-kal növelhető. Ezt a kiegészítő támogatást a nemzetközi együttműködéssel
kapcsolatban felmerült közvetlen költségekre kell fordítani.
Pályázatot benyújtani a felhívás megjelenésétől számítva folyamatosan lehet, az egész év során 2014
végéig, illetve a keret kimerüléséig.
Részletes tájékoztatás:
•
•
•
•

Pályázati felhívás és útmutató
Pályázati adatlap minta
Pályázati költségvetés sablon
Beszámoló űrlap minta
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VI. 2. Tapasztalatcsere civil szervezetek részére
A Norvég Alap pályázati felhívása
Fontos tudnivalók!
Pályázat megjelenéséről szóló hír: itt
Pályázati felhívás és mellékletei itt.
Jelen pályázati felhívás a Klímaváltozás és megújuló energia tématerületen belül az Energiahatékonyság
programterület keretében a bilaterális kapcsolatok erősítése céljából kerül meghirdetésre.
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Energiahatékonysági szemléletformálás és oktatás, és/vagy környezetvédelem terén aktív civil
szervezetek.
Jelen pályázati felhívás szempontjából aktívnak minősül az a szervezet, amelynek bejegyzett
tevékenységei között szerepel az energiahatékonysági szemléletformáláshoz, oktatáshoz és/vagy
környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenység, és amely tevékenységét a szervezet rendszeresen és
dokumentáltan folytatja és ezt az adatlapon referencia munkákkal alátámasztja. 7
KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:
-

529, Egyéb egyesület
563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
569, Egyéb alapítvány
572, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
591, Egyesülés
699, Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

A pályázat megvalósításához a kiírás alapvető céljánál fogva elengedhetetlen legalább 1 Donor projekt
partner bevonása.
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag olyan projekt támogatható, amely keretében mindhárom alábbi
tevékenység megvalósításra kerül:
- Jó gyakorlatok megismerése, tapasztalatcsere
- Adaptáció, disszemináció
- Nyilvánosság
A projektet meg kell valósítani a megkezdést követő 12 hónapon belül azzal, hogy a költségek
felmerülésének legkésőbbi dátuma 2016. április 30. lehet. Az ezt követően felmerülő költségek nem
számolhatóak el a projekt keretében.
A fenntartási időszak kezdő napja a projektzáró jelentés és záró kifizetési igénylés benyújtását követő
nap. A fenntartási időszak a projektzáró jelentés program operátor általi elfogadásának napjától, vagyis a
projektzárás időpontjától számított 2 év.
Jelen pályázati kiírás keretében igényelhető támogatás maximális mértéke: 100%
Jelen pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás összege:

17/61

Minimum 1.500 Euro (425.100 Ft), maximum 15.000 Euro (4.251.000 Ft). A támogatás igénylése
forintban történik.
Jelen pályázati kiírás keretében önerő nyújtása nem szükséges, ugyanakkor önerő önkéntes vállalása a
pontozás során előnyt jelent
Biztosítéknyújtás minden pályázó szervezetre vonatkozóan kötelező!
Jelen pályázati felhívás keretében az „Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára vonatkozóan” c. dokumentumban felsorolt
lehetséges biztosítékok közül az inkasszó nyújtása kötelező, ezen felül további biztosíték nyújtása nem
követelmény.
A kitöltött pályázati űrlap és a csatolandó mellékeltek elektronikus, honlapon keresztül történő
benyújtásnak határideje: 2014. május 30. 15 óra 59 perc
A postai úton beküldendő dokumentumok postára adásának legkésőbbi dátuma: 2014. május 30. 23
óra 59 perc
A pályázatok kötelező tartalmi elemei:
- A pályázati űrlap
o A pályázati űrlap tartalma:
o Általánosan:
 a pályázó, a partnerek és a projekt alapadatai;
 a pályázó és a partnerek szakmai tapasztalatának rövid bemutatása;
 a projekt tartalmának összefoglalója, részletes szakmai terve;
 az indikátorok;
 a tevékenységek ütemezése;
 pályázónként, illetve projekt partnerenként részletes költségvetés, valamint a
költségvetés szöveges indoklása és a projektre vonatkozó összesített
költségvetés;
 beszerzési terv;
 a pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító nyilatkozat.
o Jelen kiírás szerint specifikusan:
 horizontális követelményeknek való megfelelés;
 Szemléletformálási terv bemutatása.
A pályázati űrlapot magyar nyelven kell kitölteni, a projekt összefoglalóját ugyanakkor angol és magyar
nyelven is szükséges megadni.
-

Csatolandó mellékletek:
o A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok
o Projekt megvalósításban közreműködő szakemberek és a kiutazásban résztvevők
önéletrajza
o Benyújtáshoz szükséges Átláthatósági Nyilatkozat
o Partnerek együttműködésére vonatkozó szándéknyilatkozat

A szakmai értékelés egyrészt szakmai alkalmassági szempontoknak (I.) való megfelelőségi vizsgálatot
tartalmaz, másrészt szakmai értékelési szempontok (II.) szerinti pontozásos értékelést. Amennyiben a
projektjavaslat az alábbi táblázatban található bármely szakmai alkalmassági szempontnak (I.) nem felel
meg, akkor a projektjavaslat további értékelés nélkül elutasításra kerül. A szakmai értékelési szempontok
(II.) vizsgálata pontozással történik, amely esetében a pályázat támogatásához minimum 4 pontot kell
elérni, az elérhető max.
összpontszám 55 pont. A pályázatok az átlag pontszámok alapján sorba rendezésre kerülnek és a
rendelkezésre álló keret erejéig kerülnek támogatásra.
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VI. 3. Dobogókő 2014 Fotópályázat
A Dobogókőért Közhasznú Alapítvány fotópályázatot hirdet Dobogókő 2014 címmel:
Pályázati felhívás: További információk: http://dobogoko.org
A pályázatra minden fényképet szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak:
- a fénykép a pályázat időtartama alatt (2014. január 1.-2014. november 30. között) készül és
-az elkészítését követő egy héten belül beérkezik a pályázat címére: dobogoko.fotopalyazat@gmail.com
a kép címével, készítésének helyével és a pályázó nevével
- amennyiben a beküldő másképp nem rendelkezik, úgy nevét a képek feltöltésekor közzétesszük
- a fotózás helye Dobogókő és annak 15 km-es környezete (Pilis, Visegrádi-hegység)
- a képek legalább 4 megapixel felbontásúak, nem tartalmaznak vízjelet vagy dátumbélyegzőt
- a képek beküldésével a beküldő azok tulajdonjogát a Dobogókőért Közhasznú Alapítványnak
adományozza
- a pályázat témái:
- Természetfotók (növényvilág, állatvilág, tájképek, makrofotók, időjárási jelenségek,
fényjátékok, vizek)
- Panorámaképek
- Turistautak, jelzések, pihenőhelyek, emlékhelyek
- Életképek kirándulásokról
- léteznek továbbá "kritériumképek", melyekből minden beküldő pályázatra küldött képei között
(az egyes szakaszok lezárásáig) lennie kell kettő fajtának az alábbiak közül:
- Zsindelyes Vendégházban vagy a Vendégházról készült fotó
- Alapítványunk jurtáiban vagy jurtáiról készült fotó
- a Dobogókő Sícentrum területén készült fotó
- Alapítványunk rendezvényein vagy szervezett túráin készült fotó
- Hóemberek és Hószobrok a Zsindelyes körül
A pályázat szakaszai:
- 2014 Tél: 2014. január 1. és 2014. március 31. között készült (téli) képek
- 2014 Tavasz: 2014. március 1 és május 31. között készült (tavaszi) képek
- 2014 Nyár: 2014. június 1. és augusztus 31. között készült (nyári) képek
- 2014 Ősz: 2014. szeptember 1. és november 30. között készült (őszi) képek
A képek értékelése:
- Selejtező: A képeket előzetes elbírást követően folyamatosan tesszük közzé a
https://www.facebook.com/Zsindelyesvendeghaz,
síelős
téma
esetén
a
https://www.facebook.com/DobogokoSicentrum facebook oldalunkon
- Középdöntő: A legjobb képek kiválogatását a közönségre bízzuk, vagyis a későbbiekben azon képek
kerülnek zsűrizésre, amelyek legalább 50 like-ot és legalább 20 megosztást kaptak facebook oldalainkon
Döntő: A középdöntőből feljutott képeket a Dobogókőért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma értékeli
az egyes szakaszok lezárását követő második vasárnapi napokon (az egyes képeknek eddig kell elérnie a
döntőbe jutás feltételeit)
Hét fotója: Minden héten választunk egy "Hét fotója” képet, amelyet a http://www.dobogoko.org/
oldalon közzé teszünk
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Díjak:
- Minden évszak nyertese egy 10.000 Ft értékű utalványt kap, amely felhasználható a Zsindelyes
Vendéglőben történő fogyasztásra és az Alapítvány jurtáiban történő szállás igénybevételére,
illetve a Dobogókő Sícentrumban sífelvonó bérletek vásárlására.
- Közönségdíj (legtöbb like a pályázat teljes időtartalma alatt): 5.000 Ft értékű lakoma a
Zsindelyes Vendéglőben.
Megjegyzés: Amennyiben a közönségdíj valamely évszak nyerteséé lenne, úgy a sorban következő
legtöbb like-ot kapó fotó beküldője kapja a közönségdíjat.
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VI. 4. Közepes és kisprojektek – a Norvég Civil Támogatási Alap felhívása
A teljes pályázati felhívás és útmutató elérhető az NCTA honlapján a Pályázati
dokumentumok menüpont alatt.
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a
szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy
helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt
területeken.
A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének
megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai
modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A
tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell
folytatnia.
KIK PÁLYÁZHATNAK?
A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és
szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes
alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek
függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai
pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem
tekinthetők civil szervezetnek.
A PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA
A közepes projektekre rendelkezésre álló támogatási keret 3 150 000 €, amelyből várhatóan összesen
45-50 projekt kap támogatást.
A kisprojektekre rendelkezésre álló támogatási keret 1 740 000 €, amelyből várhatóan összesen 85-95
projekt kap támogatást.
A projektek legfeljebb 21 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs. A projektek
végrehajtását a támogatási döntés közzétételének napján (2014. július közepén) lehet megkezdeni.
A projektek zárásának legvégső határideje 2016. április 30.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE
A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak: a rövid projektkoncepciók értékelése után
továbbjutott pályázók kapnak lehetőséget a részletes pályázat kidolgozására.
Pályázni – mindkét fordulóban – a www.norvegcivilalap.hu oldal űrlapkitöltő programján keresztül
lehet, a szervezet neve és e-mail címe megadásával történő regisztráció után, az on-line pályázati adatlap
kitöltésével, a szintén ott található használati útmutató szerint. Az űrlapon jelölni kell, hogy a pályázatot
mely területre nyújtják be! Ezeken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs (hivatalos
dokumentumokat az NCTA csak a szerződéskötéshez, illetve indokolt esetben az értékelés során kér a
pályázóktól).
Kérjük, fordítsanak gondot az űrlap kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören
és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék
mondanivalójuk megértését! Amennyiben az űrlapkitöltő program használatával kapcsolatban technikai
problémák merülnek fel, kérjük, bátran forduljanak a lebonyolító alapítványok munkatársaihoz (l.
alább).
AZ ELSŐ FORDULÓS PÁLYÁZATOKAT 2014. JANUÁR 13-TÓL, FEBRUÁR 27-ÉN 18 ÓRÁIG
LEHET BENYÚJTANI ELEKTRONIKUS ÚTON.
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VI. 5. Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására
Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02
A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek a
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására.
A pályázat célja
A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús
emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy
ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal
hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás
erősítéséhez.
Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok és civil szervezetek
pályázhatnak. A pályázat benyújtását - civil szervezet esetén is - az önkormányzati képviselőtestületnek
támogatnia kell.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:
- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak,
illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban
Támogatható tevékenységek
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
az alábbi tevékenységeket támogatja:
- I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
- az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése;
- az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- kivitelezési költségek;
- restaurálási költségek;
- szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők);
- tervezői díjak;
- Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, és
ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell
Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2014. január
15.-2014. december 31.
Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 (azaz ötmillió) forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
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A támogatás módja: előfinanszírozás.
A támogatáskezelőnek lehetősége van, hogy az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
döntése alapján e pályázati konstrukció keretében "kiemeltté" nyilvánítson pályázatokat, melyek
támogatási összegének felső határa az Emlékbizottság döntése alapján eltérhet a támogatás összegének
felső határától.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő
alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
Budapest, 1122 Határőr út 35.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e-mail címen fogadja:
palyazat@elsovilaghaboru.com
Beadási határidő: folyamatos
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet.
Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap mellett az alábbi dokumentumok csatolása
szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap
- képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a
pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);
- 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap (amennyiben a pályázó nem azonos a tulajdonossal, akkor
a tulajdoni lap mellé a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulása is szükséges);
- engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az
építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori szakvéleményt is
szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni).
A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes,
amennyiben
- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati adatlap és a
hatályos okirat adatai megegyeznek;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul
megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási
határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás
nem érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné
nyilvánítja és elutasítja.
További információk
A
pályázati
kiírás
és
útmutató
letölthetőek
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A nyertes pályázók nevét közzétesszük a honlapon.
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VI. 6. Az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotására
Pályázat kódja: KKETTKK-CP-03
A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek a
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó
filmforgatókönyvek megalkotására.
A pályázat célja
A pályázati program célja, hogy az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren
tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás
erősítéséhez. A pályázat célja továbbá, hogy a filmművészeti alkotások tervezetein keresztül is erősítse a
toleranciát és a kölcsönös megértést, tiszteletben tartva és népszerűsítve a kulturális és nyelvi
sokszínűséget, a történelmi jelenségek többszempontú megközelítését. Ennek érdekében támogatja
olyan filmművészeti alkotások forgatókönyveinek létrejöttét, amelyek a korszakkal kapcsolatos
emlékanyagok, ismeretek feldolgozását tartalmazzák.
A fentiekben megfogalmazott célokkal azonosulva a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az alábbi tevékenységeket támogatja:
o az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő dokumentumfilmek forgatókönyveinek
elkészítése;
o az első világháború témájával kapcsolatos játékfilmek forgatókönyveinek elkészítése
A pályázók köre
- civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek);
- a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek
Támogatható tevékenységek
A fentiekben megfogalmazott célokkal azonosulva a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az alábbi tevékenységeket támogatja:
- az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő dokumentumfilm forgatókönyvének elkészítése;
- az első világháború témájával kapcsolatos játékfilm forgatókönyvének elkészítése.
Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2014. január
15.-2014. december 31.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő
alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete
1122 Budapest, Határőr út 35.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e-mail címen fogadja:
palyazat@elsovilaghaboru.com
Beadási határidő: folyamatos
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet.
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Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap mellett az alábbi dokumentumok csatolása
szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap;
- a pályázó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonata;
- dokumentumfilmek esetében a film forgatókönyvének 3 oldalnál nem nagyobb terjedelmű
szinopszisa, a játékfilm forgatókönyveknél 3 oldalnál nem nagyobb terjedelmű szinopszis és maximum
10 oldal terjedelmű "treatment", továbbá a film címére épülő egy mondatos összegzés (logline)
A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes,
amennyiben
- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet vagy magánszemély nyújtotta be;
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati adatlap és a
hatályos okirat adatai megegyeznek;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta.
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul
megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek,a Pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási
határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás
nem érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné
nyilvánítja és elutasítja.
További információk
A
pályázati
kiírás
és
útmutató
letölthetőek
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A nyertes pályázók nevét közzétesszük a honlapon.
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VI. 7. Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és
áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti tevékenységek támogatására
Pályázat kódja: KKTTKE-CP-04

A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek a
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháborút és a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok,
művészeti tevékenységek támogatására.
A pályázat célja
A pályázati program célja, hogy az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a
hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programokat, művészeti
tevékenységeket támogasson, így az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren
tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás
erősítéséhez.
A pályázók köre
- Közművelődési intézmények és közművelődési intézményegységgel rendelkező egyéb intézmények;
- civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek);
- a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek
Támogatható tevékenységek
A fentiekben megfogalmazott célokkal azonosulva a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az alábbi tevékenységeket támogatja:
- az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő rendezvények, tudományos konferenciák,
kiállítások stb. megvalósítása;
- az első világháborúval kapcsolatos irodalmi, képzőművészeti, zenei, mozgásművészeti alkotások
létrehozása és bemutatása;
- az első világháború hőseinek és áldozatainak emléket állító kulturális rendezvények, művészeti
események szervezése és megvalósítása
Elszámolható költségek
A támogatott tevékenységek megvalósításakor az alábbi költségelemek számolhatók el:
- előadói honoráriumok;
- szakértői, kurátori tiszteletdíjak;
- rendezvényszervezéssel kapcsolatos kiadások (terembérlet, technikai feltételek biztosítása, grafikai
munkálatok, tolmácsolás);
- vendéglátással és utazással kapcsolatos költségek;
- kiállítás-tervezéssel kapcsolatos költségek;
- kiállítás létesítéséhez kapcsolható költségek (látványelemek, installációk, multimédiás tartalmak
előállítása, bemutatása stb.);
- közvetlenül a létrehozandó kiállításhoz kapcsolódó eszközbeszerzések
Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2014. január
15.-2014. december 31.
Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 500 000 (azaz kétmillió-ötszázezer) Ft.
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A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás módja: előfinanszírozás.
A támogatáskezelőnek lehetősége van, hogy az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
döntése alapján e pályázati konstrukció keretében "kiemeltté" nyilvánítson pályázatokat, melyek
támogatási összegének felső határa az Emlékbizottság döntése alapján eltérhet a támogatás összegének
felső határától.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő
alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete
Budapest, 1122 Határőr út 35.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e-mail címen fogadja:
palyazat@elsovilaghaboru.com
Beadási határidő: folyamatos
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet.
Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap;
- pénzügyi terv;
- a tervezet tevékenység 5 oldalnál nem nagyobb terjedelmű bemutató szinopszisa
A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes,
amennyiben:
- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul
megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási
határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás
nem érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné
nyilvánítja és elutasítja.
További információk
A
pályázati
kiírás
és
útmutató
letölthetőek
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A nyertes pályázók nevét közzétesszük a honlapon.
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VI. 8. Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok
elkészítésének támogatására
Pályázat kódja: KKETTKK-CP-05

A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek a
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháborút és a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző számítógépes játékok támogatására.
A pályázat célja
A pályázati program célja, hogy támogassa a népszerű, játékos formában megvalósuló történelmi
ismeretterjesztést. Ennek érdekében jelen pályázati kiírás keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság az alábbi tevékenységeket támogatja:
- az első világháború témájával kapcsolatos számítógépes játékok fejlesztése;
- az első világháború témájával kapcsolatos játékok fejlesztése táblagépekre és okostelefonokra
A játékkal kapcsolatos tartalmi vagy formai megkötés nincs, bármilyen kreatív ötlet támogatható,
amennyiben a pályázati céllal összhangban áll. A pályázati anyagnak az elkészítendő játék koncepcióját,
valamint a játék egy elemének promóciós bemutatását kell tartalmaznia (képekkel, magyarázatokkal),
valamint be kell mutatni a pályázó által használni kívánt programokat is.
A pályázók köre
- civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek);
- a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek
Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan tevékenység, amely a játékfejlesztéssel
összefüggésben merül fel (tervezés, grafikai kivitelezés, programozás stb.).
Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2014. január
15.-2014. december 31.
Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 (azaz ötmillió) forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás módja: utófinanszírozás.
A támogatáskezelőnek lehetősége van, hogy az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
döntése alapján e pályázati konstrukció keretében „kiemeltté” nyilvánítson pályázatokat, melyek
támogatási összegének felső határa az Emlékbizottság döntése alapján eltérhet a támogatás összegének
felső határától.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő
alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete
Budapest, 1122 Határőr út 35.
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A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e-mail címen fogadja:
palyazat@elsovilaghaboru.com
Beadási határidő: folyamatos
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet.
Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap
- pénzügyi terv;
- az elkészítendő játék koncepciójának szinoptikus bemutatása legfeljebb 5 oldal terjedelemben, a
pályázó által használni kívánt szoftverek felsorolásával, továbbá a játék egy elemének promóciós
bemutatása (képekkel, magyarázatokkal)
A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes,
amennyiben
- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul
megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási
határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás
nem érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné
nyilvánítja és elutasítja.
További információk
A
pályázati
kiírás
és
útmutató
letölthetőek
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A nyertes pályázók nevét közzétesszük a honlapon.
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VI. 9. Pályázati felhívás „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti
harmonikusabb együttműködés elősegítése)
(Kód: CSP-KÖZG-14)

További információk és letölthető dokumentumok: http://www.ncsszi.hu/palyazatok-1_2/aktualispalyazatok-2_3/csaladbarat-kozgondolkodas-nepszerusitese-es-a-nok-es-ferfiak-kozottiharmonikusabb-egyuttmukodes-elosegitese-(csp-kozg-14)-4_474
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért felelős Államtitkársága megbízásából a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), alapján nyílt pályázatot hirdet
„Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés
elősegítése” témakörben.
A pályázat célja
A komponens
1. helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a
család értékének felmutatása, jellemzően családok közösségi együttléte és összefogása, a generációk
közötti együttműködés ösztönzése, a gyermeket vállaló és nevelő családokat támogató társadalmi
környezet kialakítása, közösségi háló megerősítése a családok lakóhelyén;
2. kommunikációs programokat, melyek népszerűsítik a család intézményét, felhívják a figyelmet a
gyermekvállalás fontosságára, segítséget nyújtanak a gyermekneveléssel, párkapcsolati kérdésekkel
kapcsolatban különféle kommunikációs eszközökkel, programokkal (például: tematikus írások és
cikksorozatok, egyedi műsorok, műsorblokkok, internetes tartalmak, felmérések, írott és elektronikus
kiadványok, kiállítások, stb.);
3. képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája
a gyermeket vállaló és nevelő családok testi-lelki egészségfejlesztése, a fiatalok felkészítése a
párválasztásra, házasságra, családi életre, társas kapcsolatokra, a szülők segítése a gyermeknevelésben, a
szülők támogatása párkapcsolatuk fejlesztésében (például: házasságra felkészítő tanfolyam, családi életre
nevelés, párkapcsolati tréningek, konfliktuskezelés, egészséges életmódra nevelés, szülőképzés, stb.),
B komponens:
1. helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek a nők és férfiak
közösségen belüli harmonikus együttműködésén, valamint a közéleti, a gazdasági és a családi életben
való kiegyensúlyozott, a feladatok egyenlő megosztásán alapuló szerepvállalást segítik elő
2. kommunikációs programokat, melyek hozzájárulnak a nők és férfiak közötti harmonikus
együttműködéshez, társadalmi egyenlőségük megteremtéséhez és fenntartásához, a munka és a családi
élet közötti egyensúly megteremtéséhez, valamint a nők közéleti, társadalmi, gazdasági
szerepvállalásának kiterjesztéséhez.
3. képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája
a női és férfi szerepekkel, valamint a munka és a családi élet összehangolásának módjaival áll
kapcsolatban
A pályázatok között kiemelt figyelmet kapnak az ENSZ Család Év 20. évfordulójához, Családok
Napjához, a Népesedési Világnaphoz, a Láthatatlan Munka Napjához, az Anyák Napjához, a
Gyereknaphoz és az egyéb jeles napokhoz kapcsolódó programok.
A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 56 000 000 Ft, azaz ötvenhat millió forint a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény Emberi
Erőforrások Minisztériuma XX. fejezet 20/16/7 címrendi besorolású, „Családpolitikai célú pályázatok”
megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 296524) terhére.
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A keretösszegen belül a két komponens közötti tervezett megoszlás: A komponens: 3/4, B komponens:
1/4, azonban ez az arány a beérkezett pályázatok függvényében módosulhat.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton maximum 800.000 Ft, azaz nyolcszázezer forint vissza nem térítendő támogatás
igényelhető.
A támogatás mértéke
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen
felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.
Elszámolhatóak a pályázati program, lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások:
• Helyiség- és eszközbérlet,
• előadók és trénerek,
• jeltolmácsok díjazása és szükség esetén utazási, ill. szállásköltségei,
• szállítási költségek,
• önkéntesek ellátásának költségei,
• kommunikációs és postaköltségek,
• hirdetési költségek,
• kiadvány szerkesztési, nyomdai és fénymásolási költség,
• rendezvényekhez kapcsolódó kisebb vendéglátási költségek,
• tananyagok, kiadványok költségei, irodai fogyóeszközök, írott és elektronikus médiában
megjelenő műsorok, írások, szpotok előállítási költségei.
• Rezsiköltségek a program teljes költségvetésének legfeljebb 5 %-áig számolhatók el.
Kis értékű tárgyi eszközök körében (100 000 Ft alatti tárgyi eszközök): szolgáltatások, képzések
helyszínének berendezéséhez szükséges berendezési tárgyak és eszközök, szemléltető eszközök, illetve
egyéb, a program szempontjából kellően indokolható költség.
A támogatott tevékenységeket és a pályázaton igényelhető kiadástípusokat részletesen a Pályázati
Útmutató tartalmazza.
A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.
A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik a Pályázati Útmutató
szerint. Az Ávr. 78. § (1) bekezdése értelmében támogatási előleg folyósítása esetén az egyösszegű
kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.
A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően
utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó
gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli
bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének a támogatási időszakon belül meg
kell történnie.
Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. május 1. és 2014. december 31. közé eső időszak.
A pályázati program megvalósítása a pályázó felelősségére a támogatási döntést, ill. szerződéskötést
megelőzően megkezdhető, azonban a támogatás odaítélésére ez a tény garanciát nem jelent.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, vagy az A komponensre, vagy a B
komponensre.
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Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig
szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000
számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz
csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott
szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő
Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pld.: CSP-KÖZG-14-…) szíveskedjen feltüntetni. A
pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai
megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a
befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.
A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek
(egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági
szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
• egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet)
• médiatartalom-szolgáltatók, sajtótermék kiadók, internetes tartalomszolgáltatók
Továbbá, amelyek:
a Lebonyolító internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával
kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során
együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával,
illetve helyi oktatási intézménnyel, civil és/vagy egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és
erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt
el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül
eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás
felhasználásával kapcsolatban,
e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési
támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban:
köztartozás) van,
f) csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a
szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
j) CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi
ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény
közzétételét a
k) Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
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l) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
m) akinek a pályázati programja nem a megadott időszakban valósul meg.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati
Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva,
az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell
magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel
(e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. február 24. 23.59 óra
Lebonyolító
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6753
palyazat@ncsszi.hu
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VI. 10. Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 2014-es pályázati felhívásai
Pályázati kiírás és dokumentumai elérhetőek itt:
http://www.ncsszi.hu/palyazatok-1_2/aktualis-palyazatok-2_3

VI.10. 1. Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és
ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-14-A
A pályázati program célkitűzései:
Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével – kizárólag
Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló - rendezvények támogatása, amelyek szervesen
illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába,
továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek
erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
Választható programtípusok:
- ifjúsági programok, programsorozatok (szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak,
tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése, stb.)
Támogatás összege, mértéke:
A pályázaton maximum 700.000 Ft, azaz Hétszázezer forint vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. március 1. és 2015. május 31. közé eső időszak.
Pályázati díj:
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft.
Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és
jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek
pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó
szervezettel (társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek,
szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok,
önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, és
non-profit korlátolt felelősségű társaságok).
Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
• gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
• gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
• gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
• a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.
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A pályázatok benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett
Pályázatkezelő Rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és
útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell
magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel
(e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 03. 23:59 perc

VI. 10. 2. Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek
rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B
A pályázati program célkitűzései:
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén
megvalósuló – értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása, amelyek szervesen
illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába,
továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek
erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és
hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.
A fenti célok megvalósítása a Pályázók köre és tevékenysége szerint:
- Gyermekeket és fiatalokat célzó programok, ifjúsági táborok, nyári illetve téli táborok,
ifjúsági turizmust érintő aktivitások támogatása.
A támogatás összege, mértéke:
Maximum 500.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázott támogatás mértéke
maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját
forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. március 1. és 2015. május 31. közé eső időszak.
Pályázati díj:
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft.
Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi szervezetek nyújthatnak
be pályázatot:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek
befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
- egyházak, egyházi szervezetek,
- egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő
intézmények,
- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
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-

önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok,
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények.

Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
• gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
• gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
• gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
• a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.
A pályázatok benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett
Pályázatkezelő Rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és
útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell
magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel
(e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 03. 23:59 perc

VI.10. 3. Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak,
valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-14-C
A pályázati program célkitűzései:
A pályázati program lehetőséget kíván teremteni a gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil
szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára szakmai kompetenciájuk
bővítésére, új ismeretek, készségek elsajátítására, az ifjúsági közösségek megerősítésére, a fiatalok társas
és egyéni kompetenciáik fejlesztésére.
A pályázat olyan Magyarországon megvalósuló nem-formális képzéseket támogat, amelynek
elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése,
állampolgári kompetenciája fejlődik. A pályázat támogatja az ifjúsággal foglalkozó szakemberek
gyermek- és ifjúsági animátor képzését.
A fenti célok elérése érdekében a pályázati program minimum 15 fővel és legalább 16 órában
(bentlakásos vagy 2X8 óra) megvalósuló, a nem-formális tanulás módszereire épülő, elsősorban az
alábbi témákat feldolgozó képzési programokat támogatja:
-

a fiatalok tudatos felnőtt életre való felkészülése,
fiatalok társadalmi részvételének elősegítése,
emberi jogok megismertetése, érvényesítése – különös tekintettel a gyermeki jogokra,
a gyermekek és környezetük között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a
problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása
egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése
a kapcsolaton belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése, felismertetése, a
segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése
forrásszervezés, (pályázatírás - különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére
való felkészülésre, adományszervezés,) projektmenedzsment
gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység,
szervezetmenedzsment,
gyermek- és ifjúsági animátor, illetve vezetőképzés
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A képzések minden esetben a célcsoport előzetes ismereteire és valós szükségleteire kell, hogy
támaszkodjanak. A pályázatban szükséges kitérni az előzetes szükségletfelmérés módszerére,
eredményére, valamint a képzés résztvevői értékelésének, valamint utómunkálatainak, nyomon
követésének tervezett módszereire.
A támogatás összege, mértéke:
A pályázaton maximum 750.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázott
támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által
biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. március 1. és 2015. május 31. közé eső időszak.
Pályázati díj:
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2.200 Ft.
Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi szervezetek nyújthatnak
be pályázatot:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó
(kötelezettségvállaló) szervezettel,
- egyházak, egyházi szervezetek,
- egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő
intézmények
- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
- non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,
- Nemzeti Művelődési Intézethez tartozó intézmények.
Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
• gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
• gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
• gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
• a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.
A pályázatok benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett
Pályázatkezelő Rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és
útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell
magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel
(e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 03. 23:59 perc
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VI. 10. 4. Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek
szervezetfejlesztésének támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-14-D
A pályázati program célkitűzései:
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén
megvalósuló – szervezetfejlesztő tevékenységek támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek
és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a
közösségek erősítéséhez, fejlesztéséhez.
A fenti célok megvalósítása a Pályázók köre és tevékenysége szerint:
Gyermekek és fiatalok közösségeit, ifjúsági civil szervezeteket célzó szervezetfejlesztő tevékenységek
támogatása, melynek eredményeként a pályázó szervezet hatékonyabban látja el az ifjúsági szakterületen
vállalt feladatait, a feladatok ellátása során a fiatalok, mint célcsoport magasabb színvonalú
szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
A támogatott tevékenység elősegíti a 1590/2012.(XII.17.) Korm. határozatban (A Nemzeti Ifjúsági
Stratégia 2012-2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről) megfogalmazott szakmai eredmények
megvalósulását.
A pályázati program során fejleszthető területek:
a) Célok tisztázására, szervezeti stratégia kialakítására irányulóan:
b) Szervezeti (cél szerinti) tevékenység fejlesztésére irányulóan:
c) Szervezeti működés fejlesztésére irányulóan:
d) Munkavégzés körülményeinek és feltételeinek javítására irányulóan:
e) Szervezet érdekében az egyénekre (munkatársakra) irányulóan:
f) Vezetés fejlesztésére irányulóan:
A támogatás összege, mértéke:
Maximum 750.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázott támogatás mértéke
maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját
forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. március 1. és 2015. május 31. közé eső időszak.
Pályázati díj:
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft.
Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi szervezetek nyújthatnak
be pályázatot:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
- egyházak, egyházi szervezetek,
- egyházi fenntartású intézmények.
Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
• gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
• gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
• gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
• a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.
A pályázatok benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban
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és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia
kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus
levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos
információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 03. 23:59 perc
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VI. 11. Drog prevenciós témájú pályázatok (ÚJ)
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatai

A teljeskörű pályázati kiírás és dokumentumai az alábbi helyen érhetőek el:
http://www.ncsszi.hu/palyazatok-1_2/aktualis-palyazatok-2_3

VI. 11.1. Kábítószer-prevenciós programok támogatására (ÚJ)
A pályázat kódja: KAB-ME-14-A/B/C
Pályázat célja
A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti
Drogellenes Stratégia 2013-2020 "Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen" című
dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós
beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással
szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok
támogatására van lehetőség. A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja:
"A" kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van
lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz.
"B" kategória: A helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása,
amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben. A pályázat elsősorban a speciális
célcsoportokra irányuló prevenciós és reszociálizációs programok (pl. a gyermekvédelmi
intézményrendszer és a büntető-igazságszolgáltatás területe) támogatására biztosít lehetőséget.
"C" kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális,
célzott, javallott programok támogatása.
Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész. A támogatás előfinanszírozott.
Támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A
pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább
50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt
fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának
forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. (A saját forrás
részletes meghatározását a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.)
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával
igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget. Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 18.
pontja szerinti pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül
Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt 2014. április 1. és 2015. március 31. közötti időszak.
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Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft.
Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be
pályázatot:
- közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz
kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
- közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
- közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
- egyházak,
- egyházi fenntartású intézmények,
- szociális, egészségügyi intézmények,
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
- nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, amelyek a
Pályázatkezelő Internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet Pályázatkezelő Rendszere, PR) regisztráltak. A regisztrációval és a Regisztrációs
nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
A KAB-ME-14-A kategóriában pályázók esetében feltétel a program megkezdéséig a szakmai
ajánlás megszerzése (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendeletben foglaltak szerint)
Pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és
Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott
megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon
regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes
elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával
kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 3.
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VI. 11.2. Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (ÚJ)
Pályázat kódja: KAB-FF-14
Pályázat célja
A pályázat célja a szenvedélybetegek a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása,
valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok
megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása.
A pályázat keretében az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek és drogambulanciák számára
kiegészítő működési támogatásra nyílik lehetőség. A pályázat elsősorban a megnövekedett steril
eszközigény biztosításához, megkereső programok megvalósításához, valamint szenvedélybetegek
terápiás folyamatainak erősítéséhez biztosít kiegészítő működési támogatást.
Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.
Támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A
Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább
50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia., a fennmaradó részt
fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának
forintosított értékével.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. (A saját forrás
részletes meghatározását a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.)
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával
igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget. Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 18.
pontja szerinti pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül.
Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. április 1. és 2015. március 31. közé eső időszak.
Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft.
Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- közhasznú, vagy kiemelten közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő
ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
- közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványok,
- közhasznú, vagy kiemelten közhasznú közalapítványok,
- egyházak,
- egyházi fenntartású intézmények,
- szociális, egészségügyi intézmények,
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
- non-profit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, amelyek a Lebonyolító
internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Pályázatkezelő Rendszere, PR) regisztráltak.
A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati
Útmutató 5. pontja tartalmazza.
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Pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és
a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott
megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon
regisztrálnia kell magát az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat
benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatok beadási határideje 2014. március 3. 23:59 óra
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VI. 11.3. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek
biztosítására (ÚJ)
Pályázat kódja: KAB-KEF-14
Pályázat célja
A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai tevékenységének
előmozdítása, a már működő városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek
folytatólagos működésének támogatása, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése.
A pályázat lehetőséget biztosít a Pályázónak, hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült, és a
képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó
cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan
biztosítani tudja a következő feladatokat: programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása és
lebonyolításuk koordinálása.
A pályázat céljainak megvalósítása érdekében a Pályázó vállalja, hogy a támogatási időszak alatt legalább
négy alkalommal KEF üléseket szervez
Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
Az igényelhető támogatási összeg legalább 100 000 Ft és legfeljebb 650 000 Ft. A Pályázó által
kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.
Támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A
pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább
50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt
fedezhetik társadalmi (önkéntes) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított
értékével.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. (A saját forrás
részletes meghatározását a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.)
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával
igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget. Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 18.
pontja szerinti pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül.
Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. április 1. és 2015. március 31. közé eső időszak.
Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft.
Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei - kivéve
kisebbségi önkormányzatok);
- önkormányzati fenntartású intézmények;
- önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
- közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezetek (csak regionális KEF esetén), amelyek:
- a Lebonyolító Internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat
benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza).
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Pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és
a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott
megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia
kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus
levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos
információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 3. 23:59 óra
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VI. 12. A „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány pályázata (ÚJ)
Teljeskörű pályázati felhívás és kapcsolódó dokumentumok
http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki olyan közcélú, közérdekű, megvalósítandó tevékenységek,
civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag a fővároshoz kötődnek, a főváros szellemi,
művészeti, kulturális életének színvonalát emelik, felkarolják Budapest épített és természeti értékeinek
védelmét, a kulturális örökség megóvását, és hozzájárulnak a fővárosban élők esélyegyenlőségének,
szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetének, életminőségének javításához.
A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Pályázatot nyújthatnak be:
- Magyarországon bejegyzett, ténylegesen működő nonprofit (civil-, nem kormányzati-)
szervezetek,
- magánszemélyek.
A pályázaton nem vehetnek részt…
- bírósági bejegyzés előtt álló, vagy nem működő szervezetek,
- politikai pártok,
- állami-, kormányzati-, költségvetési szervek és intézményeik; köztestületek, közalapítványok;
- profit-orientált szervezetek, gazdasági társaságok, - kivéve, ha a gazdasági társaság tevékenysége,
a piac jellegére tekintettel is, támogatást igénylő, értékes, közcélú, a főváros épülését elősegítő
ügyet szolgál;
- azok a pályázók, akik az Alapítványtól korábban elnyert támogatással nem számoltak el.
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2014. február 20. csütörtök (a postára adás utolsó napja)
Az Alapítvány postai címe:
„Budapest Bank Budapestért” Alapítvány, 1138. Budapest, Váci út 193.
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VI. 13. „TANDEM Fejlesztési Alap” (ÚJ)
Pályázati kiírás: http://www.segelyszervezet.hu/hu/tandem-fejlesztesi-alap-harmadik-kiiras
1. A PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE
Az Ökumenikus Segélyszervezet (továbbiakban: Támogató) „TANDEM Fejlesztési Alap” néven 2012ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza
nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi
szociális szektort. Jelen (harmadik) kiírásban körülbelül 25-30 pályázat támogatására lesz mód.
2. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA
A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi
reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása.
A támogatás konkrét célkitűzése gyermekek és szüleik azon képességeinek a fejlesztése, mely révén az
információs társadalomban jelentkező modernizációs veszélyekkel szemben minél inkább
felkészültebbek, védettebbek lehetnek.
3. PÁLYÁZÓK KÖRE
Olyan, legalább 2 éve működő civil, és egyházi szervezetek jelentkezését várjuk, akik munkájukból,
szolgáltatásaikból, gyülekezeti tevékenységükből adódóan folyamatosan kapcsolatban vannak
családokkal, és a megvalósítandó program beilleszthető a profiljukba.
4. A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE
A megvalósítandó program kedvezményezettei 10-18 éves gyermekek/fiatalok és szüleik.
5. A PÁLYÁZAT TARTALMA
10-18 éves gyermekek, fiatalok és családjaik számára szervezett újszerű célzott prevenciós programok
megvalósítása, mely családok olyan képességeit fejleszti, melyekkel az információs társadalom okozta
modernizációs veszélyek felismerésére és kivédésére válnak alkalmassá.
Modernizációs veszélyek:
- internetfüggőség
- média negatív hatásai
- médiaerőszak
- nem biztonságos internethasználat (adathalászat, illegális tartalmak, cyberbullying - online
zaklatás, sexting, gyermekpornográfia)
- emberkereskedelem, prostitúció
A pályázati program keretében megvalósítandó célzott prevenciós program, a fenti modernizációs
veszélyek közül tetszőlegesen választott részterület(ek)re irányulhat. Az egyes részterületen belül egyedi
módszerek alapján komplex programot kell megvalósítani, a program minden elemére kiterjedő
tematika alapján.
A program során az egyedi módszerekkel megvalósított fejlesztési program végére egy, a témával
kapcsolatos üzenetet hordozó produktumnak kell elkészülnie. A produktum lehet plakát, videó,
művészeti alkotás, alkalmasnak kell lennie szakmai rendezvényeken, internetes felületen történő
közzétételre.
6. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDEJE
A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 6 hónap áll a rendelkezésére, de minden projektnek
be kell fejeződnie legkésőbb 2014. december 15.-ig.
7. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
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A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 2 millió forint, maximum 4 millió
forint.
8. HATÁRIDŐ
Beküldési határidő: 2014. 03. 31.
9. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ
A pályázati kiírás részletei és dokumentumai a www.segelyszervezet.hu/palyazat oldalon megtalálhatók.
9.1 További felvilágosítás, elérhetőségek
A lenti elérhetőségeken munkaidőben (9-17 óráig) a Támogató információt nyújt a pályázati
lehetőséggel kapcsolatban. Kérjük, hogy mielőtt telefonálnának, figyelmesen olvassák el a pályázati
útmutatót és mellékleteit.
Nagy Anikó
pályázati koordinátor
Telefon: +36 30 860 9051
E-mail: palyazat@segelyszervezet.hu
Levelezési cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.
9.2 Információs nap
2014. február 25-én 10 órától a Támogató információs napot tart az érdeklődőknek. Itt bemutatásra
kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére.
Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.
Kérjük, amennyiben szeretne részt venni az eseményen, jelentkezzen be a 9.1 pontban megadott
elérhetőségek valamelyikén.
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VII.
Táborozási, sportolási, kirándulási lehetőségek
VII. 1. Birkózótábor
Komáromi Tibor világbajnok és olimpiai ezüstérmes birkózó vezetésével
(csoportos pályázat)
Pályázati felhívás: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében
Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás
formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban
meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Pályázók köre:
Birkózó szakirányú sportegyesületek vagy szakosztályok.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2014.
augusztus 31. napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2014. június 29. - július 4.
2014. augusztus 17-22.
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 170 gyermek, összesen 340 fő.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes
sportegyesületi, vagy sportszakosztályi tagsággal rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
- Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap
kitöltésével lehet;
- Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig,
de legfeljebb 2014. március 20. napjáig állnak fenn;
- A pályázó egyesületek kizárólag 5 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
- Minden pályázó 5 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A
pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként
kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való
részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
- A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat;
- A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a
www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A
mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével
egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
- Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus pályázat keretében juthat az
Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
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A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található
internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2014. március 20.
napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek
nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén – a pályázati
keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig – a pályázatok automatikusan kedvező
elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2014. március 30. napjáig kerül sor. Az
elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az
elbírálás eredményéről, legkésőbb 2014. március 30. napjáig;
A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás
megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a
www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az
egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy
napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.

Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az
Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti
érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással). Az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást
állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborban lehet igénybe venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét (2014.01.01-től 101 500,- Ft,
amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. A nettó jövedelembe
számít: nettó munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási
mód: havi összes családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával)
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem
kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint.
Az Alapítvány a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően
10.000,- Ft, azaz tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor önrésze kísérő edzőnként
2.000,- Ft, azaz kettőezer forint / turnus. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail
kézbesítését követően legkésőbb 2014. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott
pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány alábbi
bankszámlaszámára: OTP Bank 11794008-20541073
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész
visszafizetésére nincs lehetőség.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás nem terjed ki az
idegenforgalmi adó (IFA) összegének megfizetésére, amely a 18 éven felüli személyek után a
táborozás helyszínén, készpénzben fizetendő, és mértékére az illetékes települési önkormányzat
rendelete az irányadó.
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A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó sportegyesület, illetve szakosztály vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az
alábbiakról nyilatkoznia:
- a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
- nyilatkozat a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy
kedvezményezett jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatban részt vevő kedvezményezettek (gyermekek) érvényes
sportegyesületi vagy szakosztályi tagsággal rendelkeznek.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a
táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési célokra
felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel
készítését, és annak készítéséhez, valamint az MNÜA általi szabad felhasználásához kifejezett
hozzájárulását adja.
Pályázati felhívás itt.
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VII. 2. Labdarúgó tábor
Vincze Ottó többszörös magyar válogatott labdarúgó bajnok vezetésével
(csoportos pályázat)
Pályázati felhívás: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
Pályázók köre:
Labdarúgó szakirányú sportegyesületek, valamint iskolai sportkörök.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 9 éves, de 2014.
augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2014. június 22-27.
2014. június 29. - július 4.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes
labdarugó sportegyesületi tagsággal, vagy sportköri tagsággal rendelkeznek.
Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de
legfeljebb 2014. március 20. napjáig állnak fenn;
Részletes tájékoztatás itt.
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VII. 3. Kosárlabda tábor
Báder Márton magyar válogatott kosárlabdázó vezetésével
(csoportos pályázat)
Pályázati felhívás: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
Pályázók köre:
Kosárlabda szakirányú sportegyesületek, valamint iskolai sportkörök.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának
napján legalább 11 éves, de 2014. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2014. június 15-20.
Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik érvényes
kosárlabda sportegyesületi tagsággal vagy érvényes sportköri tagsággal rendelkeznek.
Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de
legfeljebb 2014. március 20. napjáig állnak fenn;
Részletes tájékoztatás itt.
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VII. 4. Cselgáncstábor
Hadfi Dániel Európa-bajnok és Kovács Antal világ- és olimpiai bajnok
vezetésével
(csoportos pályázat)
Pályázati felhívás: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
Pályázók köre:
Cselgáncs szakirányú sportegyesületek.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de
2014. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Zánka (6 nap, 5 éjszaka)
2014. június 22-27.
Jeen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de
legfeljebb 2014. március 20. napjáig állnak fenn;
Részletes tájékoztatás itt.
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VIII. Működési, fenntartási célú támogatások, díjak
VIII. 1. „Ingyen Weboldal Pályázat"
professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, telepítéssel, induló tartalom
megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, alapítványok, egyesületek és intézmények számára,
rejtett költségek nélkül, rövid határidőre
A Jelado Internet és Kommunikáció pályázatot hirdet professzionális, 125 000 Ft becsült piaci értékű,
korszerű, magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalak ingyenes elkészítésére
telepítéssel, tartalomfeltöltéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, önállóan, (laikus által is könnyen) tetszőlegesen szerkeszthető és
korlátlanul bővíthető, korszerű weboldallal jelenhessenek meg az interneten.
A Jelado Internet vállalja, hogy a részvétel feltételeit teljesítő minden pályázónak elkészíti a weboldalát
az alábbiak szerint:
1. korszerű, gyors tárhelyet ad a weboldal működtetéséhez (php, adatbázisok, e-mail címek, ftp,
webmail, külön domainek, lev. listák, vírus-, és spamszűrés, korlátlan sávszélesség és fájlméret stb)
2. pályázat benyújtásától számítva 5 napon belül elkészíti a dinamikus weboldalt és feltelepíti a tárhelyre
3. a weboldalt felszereli a pályázat weboldalán - http://puzzleweb.hu/palyazat - részletezett kiírásban
felsorolt professzionális alkalmazásokkal (pl. jelszavas regisztráció, hírlevél, többnyelvű megjelenés, kép, és videógalériák, közösségi média kapcsolat, archívum stb.)
4. feltölti rá a megrendelő által biztosított induló tartalmat menükkel, képekkel, galériákkal, szöveges
tartalommal stb.
5. és üzemkészen átadja
6. új domain regisztrációt, v. meglévő domain átregisztrációt és kellő számú E-mail címet ad a
weboldalhoz
7. magyar nyelvű, felhasználóbarát adminisztrációs felületet ad a weboldal és a tárhely saját kezű
szerkesztéséhez a tulajdonosnak
8. magyar nyelvű Használati kézikönyvet ad, amivel a tulajdonos korlátlanul szerkesztheti, frissítheti,
bővítheti dinamikus weboldalát
A pályázat teljes szövege: további részletek, részvételi feltételek, jelentkezési adatlap stb. közvetlenül
elérhetők a webhelyen http://puzzleweb.hu/palyazat
A pályázat határideje: 2014. február 28.
Határidő után feladott pályázat érvénytelen!
A weboldalak elkészítése: beérkezés sorrendjében, a pályázat beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül.
Pályázati felvilágosítás, telefonos érdeklődés a 20/3272-434-en munkanap 8-18 h-ig
A pályázathoz kapcsolódó e-mail cím: jelado@jelado.hu
http://www.jelado.hu
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VIII.2. CIVILEK A CIVILEKÉRT! 2014
Az alapítványok 2013 as évre vonatkozó 1% os támogatás gyűjtése érdekében az EMSZ (Egészségügyi
Média Szövetség) újabb pályázatot írt ki.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot
hirdet civil szervezetek 2013. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó helyi vagy országos
szintű kampányok támogatására
A pályázat rövid leírása:
A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához 70%-os támogatást nyújt az
"Érthetően az Egészségért Alapítvány" és az Egészségügyi Média Szövetség.
A kiíró szervezet rövid bemutatása:
"Érthetően az egészségért, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók jövőjéért" Alapítvány 2009-ben
azzal a céllal alakult, hogy az egészségügyben tapasztalható információs hiányosságokat felismerve
javítson az orvosok és a betegek közötti kommunikáción, valamint bővítse ismereteiket. Független
egészségügyi non-profit szervezetként az alapítvány küldetése:
1. A prevenció mint egészség-megőrzési életforma tudatosítása a társadalom legszélesebb köreiben.
2. A társadalmat érintő kérdések esetében a problémákra adható megoldások megismertetése.
3. A fenntartható kommunikáció megteremtése a lakosság és a civil szervezetek között.
4. Az orvosok munkáját és a laikusok megértését segítő üzenetek terjesztése, rendszeres tájékoztatás.
Az alapítvány küldetését figyelembe véve döntött arról a kuratórium, hogy közreműködve az
Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet társadalmi szervezetek számára, amelynek
segítségével a civil szervezetek egészségügyi intézmények várótermeiben (orvosi rendelőkben,
szakrendelőkben, kórházakban) hívják fel a figyelmet tevékenységükre valamint kampányt folytathatnak
a társadalmi szervezeteknek felajánlható SZJA 1% gyűjtésére.
A pályázat célja:
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
szolgálja.
A pályázat célja a civil szervezetek számára személyi jövedelemadó felajánlásokat elősegítő alábbi
tevékenységek támogatása:
A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó országos szintű
kampányok lebonyolítása, amelyek:
- Ösztönzik a felajánlókat, hogy a pályázaton nyert civil szervezet részére ajánlják fel 1%-aikat,
- Lehetőséget biztosítanak civil szervezetek számára, hogy alternatív módon, egészségügyi intézmények
hiteles környezetében kampányolhassanak.
Pályázati feltételek:
- Pályázhat minden társadalmi szervezet, amely jogosult 1%-os felajánlások fogadására és a jelen
pályázati kiírás pályázatát nem zárja ki.
- A pályázati űrlap hiánytalan kitöltése.
A rendelkezésre álló forrás mértéke: 15 000 000 Ft + áfa
A pályázati támogatás minimuma: 35 000 Ft + áfa
A pályázati támogatás maximuma: 1 500 000 Ft + áfa
A pályázati támogatás mértéke: 70%
Nem nyújthatnak be pályázatot:
a. pártok,
b. párt által alapított alapítványok,
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c. párt részvételével létrehozott egyesületek,
d. biztosító egyesületek.
Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely
a. az Alapítványhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban, vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő, vagy
valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b. a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a. bűncselekménynek, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b. alapvető emberi, vagy alkotmányos jogot sért; a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint
más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a
közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
A pályázat menete és az elbírálás:
Az Egészségügyi Média Szövetség három tagvállalata országosan, pályázónként minimum 2, maximum
300 db, egészségügyi intézmények várótermeiben kihelyezett hirdetési felületet biztosít a pályázó civil
szervezetek számára. A felületek hirdetési költségeit 70%-ban az "Érthetően az Egészségért Alapítvány”
és az Egészségügyi Média Szövetség támogatja.
A nyertes pályázók az általuk megpályázott mennyiségben, egészségügyi intézmények várótermeiben,
plakátokon kampányolhatnak az SZJA 1%-okért.
A nyertes pályázók a hirdetési felületek mellett lehetőséget kapnak arra, hogy hirdetési felületeik mellett
szórólapok kerüljenek elhelyezésre, melynek igény szerinti gyártását (kreatív alapján) és kihelyezését az
"Érthetően az Egészségért Alapítvány” vállalja. Így a váróteremben várakozók nem csak az
egészségügyi intézményben találkozhatnak a nyertes pályázók 1%-os kampányával, hanem szórólapon
emlékeztetőül magukkal is vihetik.
A pályázatokat az "Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az EMSZ által felkért szakértőkből álló
bíráló bizottság bírálja el.
Támogatás mértéke: 70%
*Az árak az áfát nem tartalmazzák, és a plakát árak havonta értendőek.
A kampányok időtartama minimum 2 hónap, és a 2014. március 01. és 2014. május 31-e közötti
időszakra vonatkozik.
Mit jelent ez pontosan?
Ez azt jelenti, hogy egy sikeresen pályázó szervezet a fenti táblázat alapján számítandó forintpályázati
támogatásban részesül a megrendelt plakáthelyek és 70% kedvezmény alapján kalkulálva,
A pályázaton nyertes társadalmi szervezetek számára az "Érthetően az Egészségért Alapítvány”vállalja
még:
- A plakát készítését és kihelyezését (50x70 cm-es méretben)
- plakát tervezését (amely szintén beletartozik az árba)
- A szórólap kihelyezését (LA4)
- A szórólap grafikai tervének elkészítését (a nyomtatási összeg nem, a grafikai terv beletartozik az árba)
Miért a várótermi kommunikációt választotta az alapítvány kuratóriuma a pályázati támogatások
eszközéül?
Mert a GfK Hungária Kft. közvélemény-kutatása szerint a nyertes pályázók plakátjait 1 500 000-2 000
000 ember láthatja havonta. Lásd a pályázati dokumentációban lévő prezentációban. Az ország
várótermeinek közönsége minimum 30 percet várakozik a plakátok előtt, figyelmesen olvasgatva azokat,
így az üzenet átadás hatékonysága kíváló. (GFK 2011)
A pályázatok benyújtásának módja
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A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz
a Projekt Adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a bírósági
nyilvántartásba vételről szóló kivonatot és alapító okiratot.
A pályázatot elektronikus példányban (CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott
küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével, illetve személyesen vagy e-mailen kell az
Alapítvány számára eljuttatni. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a projekt nevét,
a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Postai úton: 1116 Budapest, Barázda u. 40.
Személyesen: 1116 Budapest, Barázda u. 40.
Elektronikusan: palyazat@erthetoen.hu
További információk:
Szekér Enikő: 0620 540 11 01
szeker.eniko@erthetoen.hu
Jelentkezés 2014. január 22-től!
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. február 20.
http://erthetoen.hu
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati adatlap
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VIII. 3. Invitel InnoMax Díj
További információ: http://www.invitel.hu/innomax/innomax_nonprofit_kiiras#
Az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) idén immár ötödik alkalommal
hirdeti meg az InnoMax pályázatot.
Az Invitel fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a nonprofit és civil szervezeteknek,
amelyek saját fejlesztési projektjeikhez keresnek támogatót. Az Invitel nem pénz formájában, hanem a
korszerű üzleti tele- és infokommunikációs szolgáltatásaival kívánja támogatni ezen projektötleteket.
A pályázó szervezetek az Invitel szolgáltatásai közül 500.000 forint értékben használhatják fel azokat a
termékeket, szolgáltatásokat, amelyekre szükségük van projekt ötletük megvalósításához.
Az Invitel InnoMax nonprofit kategóriájának díját (a továbbiakban: Díj) a szakmai zsűri és az Invitel
Facebook rajongó tábora azoknak a szervezeteknek ítéli oda, amelyek a pályázati anyagban bemutatott
projektötletüket az Invitel üzleti infokommunikációs megoldásait felhasználva szeretnék/tervezik
megvalósítani. További információk az Invitel üzleti szolgáltatásairól: www.invitel.hu/uzleti/
A Díj odaítélése nyílt pályázat keretében zajlik.
A Díjra mindazon nonprofit szervezetek pályázhatnak, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

A Pályázaton kizárólag nem elsősorban gazdasági haszon szerzésére alakult, valamilyen konkrét
cél (pl.: karitatív tevékenység, köznevelés, kulturális tevékenység stb.) érdekében működő,
Magyarországon bejegyzett szervezetek vehetnek részt.
A Pályázaton nem indulhat 2013. január 1. napja után bejegyzett szervezet.
Az Invitel Zrt. nem támaszt külön – az 1.1. ponton kívüli- követelményeket a pályázó jogi
formájával szemben.
A pályázaton olyan projektötletek megvalósításának szándékával lehet indulni, amelyek
valamilyen közösségi, karitatív célt szolgálnak,
előnyt jelent, ha a pályázat megvalósulásával javul az adott szervezet működési hatékonysága,
illetve ha valamilyen eredeti, innovatív projekt megvalósítására kerülhet sor.
A pályázaton kizárólag olyan projekt ötletekkel lehet részt venni, amelyek majdani (nyertesség
esetén) megvalósításukban alapjaiban támaszkodnak az Invitel Zrt. által kínált üzleti
telekommunikációs, infokommunikációs vagy informatikai szolgáltatásokra.
A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó bemutassa/feltüntesse? azokat az Invitel
által kínált üzleti szolgáltatásokat, amelyeket a pályázatába szeretne bevonni.
A pályázó nyertessége esetén több különböző, az Invitel Zrt. által kínált szolgáltatást is igénybe
vehet, de az igénybe vett szolgáltatások elszámolt összértéke nem haladhatja meg az 500.000
forintot. A pályázó nyertessége esetén, a bemutatott projekt megvalósításához felhasználandó
Invitel üzleti szolgáltatások értékéből az Invitel Zrt. 500.000 Ft-ot a pályázó részére jóváír.
A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat tartalmazzon egy költségbecslést a
bemutatott projekt teljes megvalósítására vonatkozóan, ebben külön bemutatva az Invitel Zrt.
üzleti szolgáltatásait, amelyet a pályázó nyertessége esetén a megvalósítás során felhasználna. Az
üzleti szolgáltatásokkal kapcsolatban az innomax@invitel.co.hu e-mail címen kérhet segítséget.
A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó szervezet kötelezettséget vállaljon arra,
hogy nyertessége esetén a projektet legkésőbb 2014. december 31-ig megvalósítja.
Elvárás, hogy a jelentkező mutassa be a részvételi feltételek szerinti projektötlet tartalmát és az
így elért eredményeket. A pályázatban kérjük megjeleníteni, hogy az Invitel szolgáltatásai
mennyiben járulnak hozzá a projektötlet megvalósításához.
A Pályázó a benyújtással egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az Invitel a Pályázó szervezet olyan
jellegű működéséről, amely összefügg a pályázatban bemutatott eredményeivel riportfilmet,
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interjút vagy fényképsorozatot készítsen, és azt a Díjjal, illetve szolgáltatásaival kapcsolatos
kommunikációjában felhasználja.
A nyertesek díjazása
A kategória győztesei
•
•
•
•

megkapják az „Invitel InnoMax Díj” emlékplakettjét;
korlátlan ideig jogosultak az „Invitel InnoMax Díj” cím viselésére és annak feltüntetésére;
megjelennek a Díj ünnepélyes átadásán, ahol a sajtó képviselőivel is lehetőségük lesz találkozni;
nevük és rövid bemutatásuk megjelenik az Invitel üzleti megoldásaival kapcsolatos
kiadványaiban, honlapján, sajtócikkeiben, egyéb kommunikációs anyagaiban.

A kategória nyertesei a fentieken túl az alábbi anyagi jellegű nyereményben is részesülnek
•

A kategória nyertesei Invitel üzleti szolgáltatásokat nyernek, 500.000 - 500.000 Ft értékben

A Pályázó a www.invitel.hu/innomax címen elérhető rövid űrlap hiánytalan kitöltésével pályázhat. A
Pályázó egyidejűleg maximálisan 2 pályázatot nyújthat be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31. 23 óra 59 perc.
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IX. Tájékoztató napok

IX. 1. Tandem Fejlesztési Alap tájékoztató napja (ÚJ)
2014. február 25-én 10 órától a Támogató információs napot tart az érdeklődőknek. Itt bemutatásra
kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére.
Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.
Kérjük, amennyiben szeretne részt venni az eseményen, jelentkezzen be.
Nagy Anikó
pályázati koordinátor
Telefon: +36 30 860 9051
E-mail: palyazat@segelyszervezet.hu
Levelezési cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.
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