Nemzeti Együttműködési Alap - Civil szervezetek szakmai programjainak
támogatása 2017.
NEA – 17-SZ.
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
segítése, a civil szervezetek szakmai költségeihez való hozzájárulás révén.
Az
alábbi
–
Magyarországon A civil szervezet alapcél szerinti
nyilvántartásba vett – szervezetek besorolása alapján:
nyújthatják
be
elektronikus
 A nevelés és oktatás,
pályázatukat:
 képességfejlesztés,
 gyermek- és ifjúsági
 alapítványok, egyesületek (ide
érdekképviselet,
nem értve a szakszervezetet és
 gyermek- és ifjúságvédelem,
a pártot)
 egészségmegőrzés,
 szövetségek
 betegségmegelőzés, gyógyító,
egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
 kábítószer-megelőzés,
természet- és
környezetvédelem

Pályázók köre



















közművelődés,
tudomány és kutatás,
audio- és telekommunikáció,
informatika,
elektronikus hírközlés,
szak- és felnőttképzés,
ismeretterjesztés,
társadalmi párbeszéd,
fogyasztóvédelem,
település és közösségfejlesztés

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

















Nonprofit
szervezeteknek,
ernyőszervezeteknek nyújtott
szolgáltatások,
szakmai és érdekképviselet,
adományosztás,
szociális
tevékenység,
családsegítés,
polgári védelem,
időskorúak
gondozása,
rehabilitációs foglalkoztatás,
hátrányos helyzetű rétegek
segítése,
egyéb nonprofit tevékenységek
Az élet és vagyonbiztonság,
a közbiztonság,
önkéntes tűzoltás,
mentés
és
katasztrófaelhárítás,
közrend
és
közlekedésbiztonság védelme,
szabadidő, hobbi és sport,
a
nők
és
férfiak
esélyegyenlőségének védelme
területén
működő
civil
szervezetek.

Pályázóra
vonatkozó
egyéb
feltételek





Területi
korlátozás
Támogatható
tevékenységek

Elszámolható
költségek

Nincs


a szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló
tevékenységek,
 a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek és a cél szerinti
tevékenységek feltételeinek biztosítása
A támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között
pénzügyileg is teljesült – költségek számolhatók el a civil szervezet működésével
összefüggésben.





Támogatás
összege
Támogatás
típusa
Támogatás
intenzitása
Önerő

Visszatérítendő/vissza nem térítendő
Az összesen elszámolható költségek maximum 90%-a



Pályázati díj

dologi kiadások (ingatlan, jármű, eszközök üzemeltetése; marketing
költségek; szállítás, kiküldetés költségei; egyéb beszerzések,
szolgáltatások stb.)
személyi jellegű kiadások (bérköltség; ösztöndíj; önkéntes foglalkoztatás
költségei, stb.)
felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzés; immateriális javak
beszerzése; ingatlan felújítása)
térítésmentes hozzájárulás
Minimum 100.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft



Támogatási
időszak
Előleg
Pályázat
benyújtásának
módja

azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele a 2013.
évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy
meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás
nyújtható
egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-17-M
kategóriában

10%
természetben (önkéntes munka)
és/vagy
készpénzben
2017.04.01. – 2018.03.31.

Kérelmezhető
Pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus úton lehet az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül. Az érvényes
pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, Alapkezelő által visszaigazolt
regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő
kitöltésével, nyomtatásával, cégszerű aláírásával és postai úton történő
beküldésével érhető el.
2.000 Ft,
melyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlaszámára történő átutalással
kell megfizetni.

Benyújtási
határidő

2017. február 01-07.

