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Februári hírlevél 

Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 

Hírlevelünk kezdő szavaiként tolmácsoljuk SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE civil és 

társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár üzenetét: 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Munkatársak! Kedves Olvasók! 

2019. január 16-án megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) 

pályázati kiírásai: a helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatásához 

kapcsolódó, valamint az összevont pályázati kiírások. 

A NEA támogatási keretösszege 2019-ben, mintegy 5,55 milliárd Ft. 

 

A két pályázati kiírás ugyan egyszerre jelent meg, de a beadási időszakok egymástól eltérőek: 

összevont pályázat beadására kollégiumtól függően 2019. január 16. – február 15-21. 

között, míg az egyszerűsített pályázat beadására szintén kollégiumtól függően 2019. február 

25-március 1.– március 27-31. között lesz lehetőség. 

A pályázati kiírások elérhetőek a Civil Információs Portálon, az alábbi linken: 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 

A pályázati kiírásokkal kapcsolatban a Civil Információs Centrumok munkatársai folyamatosan 

tartanak tájékoztató előadásokat, információs napokat a megyeközpontokban és a járásokban 

egyaránt.Az előadások célja, hogy a NEA pályázati lehetőségeket ismertesse, és az azokon való 

eredményes részvételt elősegítse a civil szervezetek számára. Az előadáson előtérbe kerülnek a 

sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, illetve az eddigi tapasztalatokon 

alapuló gyakorlati kérdések, kiemelt figyelmet fordítva a pályázati regisztrációtól a 

szerződéskötésig terjedő folyamatra. 

Ezúton bátorítom Önöket, hogy vegyenek részt az információs napokon, hiszen ezek a 

rendezvények Önöknek szólnak, Önökért vannak és remélem, hogy az előadásokon kapott 

információk hozzájárulnak ahhoz, hogy eredményesen tudjanak pályázni és eredményesen 

tudják folytatni tevékenységüket. 

Sikeres pályázást kívánok! 

Üdvözlettel: 

Szalay-Bobrovniczky Vince 

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 

    Miniszterelnökség 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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CIVILEK NAPJA HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület, mint a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum 

címbirtokosa csatlakozott az országosan megrendezésre kerülő Civilek Napjához. Ebből az 

alkalomból igyekeztünk a meghosszabbított nyitva tartáson túl olyan figyelemfelkeltő 

programokat megcélozni, amely által egyrészt a megyében működő civil szervezetek figyelmét 

még inkább ráirányíthattuk az irodánkban végzett őket segítő tevékenységekre, valamint a 

lakosság figyelmét felkelteni, mennyire fontos a civilek, a civil szervezetek felelősségvállalása, 

társadalmi munkája hisz jelenlétük számos területen könnyítheti meg az életet. Megyénkben 

ugyanis nincs olyan terület, ahol a civilek ne lennének jelen ezzel is színesebbé, érdekesebbé 

téve a települések mindennapjait. 

A nap részletes programja: 

„A terített asztal az egyetlen hely, ahol az ember az első órában soha se unatkozik.”  

(Jean Anthelme Brillat-Savarin) 

Ennek szellemében egy kellemes hangulatú, beszélgetős reggelivel indítottuk a napot. A reggeli 

készülődés közben leptek meg bennünket az Új-Nemzedék Központ munkatársai, akikkel 

kiemelten működünk együtt a partnerségi napok alkalmával.   

  

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Jean_Anthelme_Brillat-Savarin
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A meghirdetett időpontra érkezőket szépen terített asztallal fogadtuk. 
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„Az ember cselekedeteit meghatározó egyik leglényegesebb tényező az az értékrendszer, melyet 

fiatal korában alakít ki.” 

 (Szent-Györgyi Albert) 

Kiemelt feladatként kezeljük a fiatal generáció bevezetését a civil élet ismérveiben. Erre 

kimondottan jó lehetőség nyílt a nap során, amikor irodánkba középiskolákból érző diákok 

látogattak el. Élő társasjátékot hívtunk segítségük a megszerzett információ elmélyítésére. 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Szent-Gyorgyi_Albert
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„Ültess el egy gondolatot, tettet aratsz le.” (Brian Tracy) 

A déli órákban (12.00-13.00) a Főtéren állítottuk fel promóciós pultunkat, megrakva az irodánk 

munkáját ismertető információs anyagokkal és ajándéktárgyakkal. A járókelők figyelmét 

igyekeztünk magunkra vonni, ily módon is tájékoztatni a lakosságot irodánk tevékenységéről. 
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Az ember alapvetően versengő lény, a versenyzés pedig lehetőséget nyújt arra, hogy a legjobbat 

hozzuk ki magunkból. Az önmagunkkal szembeni küzdelem erős motiváló erő, de a versenyzés 

másokkal még ennél is erősebb inger. (Csíkszentmihályi Mihály) 

A napot civil szervezetek közötti játékos vetélkedővel zártuk, majd Oláh Erzsébet, a 

Hajdúböszörményi Polgári Szövetség Egyesült elnöke vette át a Civil Nap díját. 

 

 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Csikszentmihalyi_Mihaly
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A programokról folyamatosan információt osztottunk meg közösségi oldalunkon. A DTV 

tájékoztatta a lakosságot a NAPSZEMLE c. műsorában és a Dehír honlapján is olvashattunk az 

eseményről: 

https://www.dehir.hu/debrecen/a-civil-szervezetek-vilagaval-ismerkedhettek-meg-a-fiatalok-

debrecenben/2019/02/01/ 

 

https://www.dehir.hu/dtv/napszemle-2019-02-01/ 

 

 

 

https://www.dehir.hu/debrecen/a-civil-szervezetek-vilagaval-ismerkedhettek-meg-a-fiatalok-debrecenben/2019/02/01/
https://www.dehir.hu/debrecen/a-civil-szervezetek-vilagaval-ismerkedhettek-meg-a-fiatalok-debrecenben/2019/02/01/
https://www.dehir.hu/dtv/napszemle-2019-02-01/
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NEA HÍREK 

  

FONTOS MÓDOSÍTÁS – NEA – összevont támogatás 2019 

  

A NEA összevont pályázat beadási véghatárideje minden kollégium vonatkozásában 

2019.02.21-ére módosult. 

A pályázatok véglegesítését ennek ellenére ne hagyják az utolsó órákra, hiszen 

pontazonosság esetén az egyes pályázatok között a beadási sorrend dönt, így aki az utolsó 

pillanatig kivár, lehet, hogy ezzel veszíti el a támogatást. Továbbá, ha az EPER rendszer 

túlterhelődik, a folyamatos munkavégzést és a pályázat benyújtását is megakadályozhatja. 

A módosított útmutatók és kiírások elérhetőek: 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 

  

 PÁLYÁZAT - NEA - Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 

2019.  

A pályázat célja a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása, 

amelyet a civil szervezet alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség 

érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordít. 

  

A támogatás feltétele: 

Egyszerűsített támogatásra pályázhat az a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet, amely:  

a) a támogatási igény benyújtását megelőző két évben letétbe helyezett teljes és közzétett 

számviteli beszámolóval rendelkezik, 

b) a pályázat megjelenését megelőző utolsó két lezárt üzleti évben a beszámolóval igazolható 

éves összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot, és 

c) az adott költségvetési év forrása tekintetében nem nyújtott be a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)–

g), i) és j) pontjaira vonatkozó támogatási igényt. 

 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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A támogatási összeg 100.000 és 200.000 Ft közötti lehet. 

  

Azon civil szervezetek, amelyek a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai 

programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 

2019.”című pályázati kiírások keretében (NEA-19-Ö kategóriák keretében) pályázatot nyújtottak 

be, azok jelen pályázati kiírás keretében pályázat benyújtására nem jogosultak. 

  

A beérkező igényeket figyelembe véve, az egyszerűsített pályázatok beadásának kezdő napja 

2019. február 25-e, illetve a beadási időszak kollégiumonként az alábbi táblázat szerint alakul: 

  

EGYSZERŰSÍTETT ÚJ beadási időszakok 

Kollégium Kezdő nap Záró nap 

KK 2019.02.25 2019.03.27 

MA 2019.02.26 2019.03.28 

NO 2019.02.27 2019.03.29 

TF 2019.02.28 2019.03.30 

UN 2019.03.01 2019.03.31 

  

A módosított pályázati kiírás elérhető: 

http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/6/0000000756/NEA-19-EG-Palyazati%20kiiras.pdf 

  

A módosított pályázati útmutató elérhető: 

http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/7/0000000757/NEA-19-EG-Palyazati%20utmutato.pdf 

  

  

 

http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/6/0000000756/NEA-19-EG-Palyazati%20kiiras.pdf
http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/7/0000000757/NEA-19-EG-Palyazati%20utmutato.pdf
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HASZNOS TIPPEK az egyszerűsített pályázatok gördülékeny beadásához: 

  

A NEA egyszerűsített pályázatainak adatlapjai – kollégiumonként eltérő napokon – 2019. 

február 25-étől kezdődően válnak elérhetővé és támogatásukban a beérkezési sorrend 

kulcsfontosságú. Ezért fontos, hogy a pályázók előkészüljenek a pályázat beadására. Néhány 

tipp, amivel gyorsabbá tehetik az adatlap kitöltését: 

1. Ellenőrizzék a pályázati útmutatóban, hogy a szervezet jogosult-e pályázni. 

2. Ellenőrizzék, hogy az utolsó két évről szóló beszámolója teljes és elérhető a birosag.hu 

oldalon. 

3. Regisztráljanak az EPER rendszerbe, vagy ellenőrizzék a regisztráció érvényességét és 

a saját adatok helyességét (a birosag.hu-n található adatokkal megegyező?). Amennyiben 

a korábbi regisztráció óta a szervezet adatai módosultak, a rendszerből nyomtassák ki a 

módosított, hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot, azt határidőben adják postára. Új 

regisztráció esetén a rendszerből nyomtassák és határidőben postázzák a hiánytalan 

regisztrációs nyilatkozatot. 

(Postacím: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1253 Budapest Pf. 36.) 

4. Utalják át a 2.000 Ft pályázati díjat a Támogatáskezelő számlaszámára Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017 (közlemény rovatba írják be a szervezet 

adószámát és azt, hogy NEA). A befizetést igazoló dokumentumot szkenneljék, és a 

dokumentumbeküldőn keresztül küldjék be az EPER-be. 

5. Két szöveges dokumentumot (max 3000-3000 karakter) készítsenek elő, hogy a 

pályázat megnyitásakor csak be kelljen másolniuk a pályázati adatlapba. Az egyik 

dokumentum tartalma: „A szervezet tevékenységeit, eddigi eredményeinek bemutatása”, 

a másik dokumentum tartalma: „A szervezet működésével, működtetésével kapcsolatos 

tervek bemutatása a költségterv indoklásának alátámasztása”. 

6. Tervezzék meg a pályázat költségvetését és annak tételes indoklását. Az útmutató 9. 

pontja részletesen tartalmazza a pályázható költségeket. 

7. Az adatkezelési nyilatkozatot nyomtassák ki, töltsék ki a szervezet képviselőjének és a 

pályázati kapcsolattartó személy adataival, írassák alá és szkenneljék be – a pályázati 

adatlaphoz kell majd csatolni. 

 

 

Mivel a források elosztásánál a beérkezési sorrend a döntő, így a jól előkészített pályázat előnyt 

jelent! 

 

Sikeres pályázatot kívánunk! 

  

  

 

http://birosag.hu/
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HASZNOS LINKEK a NEA pályázatokhoz: 

 

EPER (Elektronikus Pályázatkezelési és Együtműködési Rendszer) belépési pont: 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

 NEA pályázati kiírások és útmutatók: 

http://bgazrt.hu/tamogatasok/hazai_tamogatasok/nea_es_civil_tamogatasok/2019_evi_palyazati_

felhivasok/ 

 http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK): 

http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/4/0000000764/GYIK_2019.%20evi%20NEA%20egyszer

usitett_osszevont_palyazati%20kiirasokhoz.pdf 

 Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat: 

http://civil.info.hu/documents/14322/23731/Adatkezelesi_nyilatkozat_a_Nemzeti_Egyuttmukod

esi_Alapbol_nyujtott_tamogatasokban_erintett_szemelyek/95023e8d-0f5c-4b66-bf1a-

91599b25fb3d 

 

Amennyiben kérdése van a hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse 

munkatársainkat: 

Serfőzőné Bencsik Margit: 

+36-20/220-5961 

Aranyosi-Varga Alida: 

+36-20/220-2921 

Varga Ferenc: 

+36-20/220-7415 

 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx
http://bgazrt.hu/tamogatasok/hazai_tamogatasok/nea_es_civil_tamogatasok/2019_evi_palyazati_felhivasok/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/hazai_tamogatasok/nea_es_civil_tamogatasok/2019_evi_palyazati_felhivasok/
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/4/0000000764/GYIK_2019.%20evi%20NEA%20egyszerusitett_osszevont_palyazati%20kiirasokhoz.pdf
http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/4/0000000764/GYIK_2019.%20evi%20NEA%20egyszerusitett_osszevont_palyazati%20kiirasokhoz.pdf
http://civil.info.hu/documents/14322/23731/Adatkezelesi_nyilatkozat_a_Nemzeti_Egyuttmukodesi_Alapbol_nyujtott_tamogatasokban_erintett_szemelyek/95023e8d-0f5c-4b66-bf1a-91599b25fb3d
http://civil.info.hu/documents/14322/23731/Adatkezelesi_nyilatkozat_a_Nemzeti_Egyuttmukodesi_Alapbol_nyujtott_tamogatasokban_erintett_szemelyek/95023e8d-0f5c-4b66-bf1a-91599b25fb3d
http://civil.info.hu/documents/14322/23731/Adatkezelesi_nyilatkozat_a_Nemzeti_Egyuttmukodesi_Alapbol_nyujtott_tamogatasokban_erintett_szemelyek/95023e8d-0f5c-4b66-bf1a-91599b25fb3d

