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Tisztelt Civilek! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2013-as 
működési pályázatának felhívása. 

A Nemzeti Együttműködési Alapból finanszírozott „Civil szervezetek működési célú 
támogatása 2013” című pályázati felhívás a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja, a szervezetek működéséhez köthető 
kiadások támogatásával. 

Pályázók köre 

A pályázatra kizárólag azok a Magyarországon működő civil szervezetek - alapítványok, 
egyesületek, illetve eme formációkból létrejött szövetségek - nyújthatnak be támogatási kérelmet, 
amelyek bírósági nyilvántartásba vétele legkésőbb 2011. december 31. hatállyal megtörtént. 

Támogatható célterületek 

A pályázatokat célterülettől függően öt kollégiumhoz lehet benyújtani az alábbi táblázatban rögzítettek 
szerint. (részletesen: pályázati útmutató) 
 

Kollégium  Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti 
tevékenységi besorolása 

Nemzeti összetartozás 

A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése és 
az európai integráció, továbbá a Magyarországon élő 
nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme 
területén működő civil szervezetek.  

Társadalmi felelősségvállalás 

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott 
szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, 
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, 
egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil 
szervezetek.  

Mobilitás és alkalmazkodás 

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, 
önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és 
közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és 
férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil 
szervezetek.  

Közösségi környezet 

A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, 
hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, 
elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, 
társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és 
közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek. 

Új nemzedékek jövőjéért 

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági 
érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és 
környezetvédelem területén működő civil szervezetek. 

 
Egy költségvetési évben csak egy kollégiumhoz nyújtható be támogatási kérelem. Tekintettel arra, 
hogy jelen kiírás a 2013-as évre vonatkozik ezért lehetőség van a 2012-es évhez képest eltérő 
kollégiumhoz pályázatot benyújtani. 
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Finanszírozási feltételek 

A pályázat keretében minimum 250.000, maximum 4.000.000 Ft, 90%-os intenzitású támogatás 
igényelhető. A saját forrás természetbeni (közérdekű önkéntes munka) és pénzbeli hozzájárulás is 
lehet. 

A pályázatban vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás egyaránt igényelhető. 

A pályázat benyújtásának feltételei, határideje 

A jelentkezéshez szükséges: 

- az EPER rendszerbe történő regisztráció, 

- az érvényes regisztrációs nyilatkozat feltöltése, 

- a 3.000 Ft.-os éves regisztrációs díj megfizetése, 

- a 2011-es évre vonatkozó számviteli beszámoló közzététele az EPER rendszerben,vagy 
www.birosag.hu-n  

 
A pályázat benyújtásának határideje 2012.december 10-11. szakmai kollégiumtól függően. 
 
 
 
A részteles pályázati felhívás a http://civil.kormany.hu/nea internetes oldalról érhető el. 
 
Amennyiben a fent bemutatott pályázati lehetőségek valamelyike felkeltette érdeklődését, az 
alábbi elérhetőségeken várjuk jelentkezését. Pályázati tanácsadóink készséggel állnak 
rendelkezésükre. 
 
Kelt.: Budapest, 2012. november 12. 
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