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NEA szabályozása

A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM 

rendelet szabályozza

- 2 körös elektor választás 

- 2012. 03.29. alakuló ülés

- 5 kollégium (9- 9 fő)

- 1 NEA tanács (irányelvek)



Kommunikációs felület: 
www.civil.kormany.hu



2012. évi NEA működési pályázatok 
eredményei

A beérkezett 7 322 db érvényes pályázatból 

3 174 db (43%)

pályázat részesült támogatásban. 

Összesen 1 684 289 752 Ft értékben.



NEA 2012. évi szakmai pályázatok 
eredményei

2.965 db pályázat bizonyult érvényesnek, 

amelyek közül

652 db nyertes részesült összesen 

854.657.922 Ft támogatásban.



NEA TF Kollégium tagjai

 Elnöke: Bojárszky Eszter

További tagjai: 

 Bakos István,  

 Fülöp Attila, 

 Gábriel Pálné, 

 Nagy Gábor, 

 Sági Miklós, 

 Vecsei Miklós és Udvaros Renáta



A kollégium az alábbi tevékenységi körrel 
foglalkozó civil szervezeteknek nyújt támogatást:

 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.



A kollégium az alábbi tevékenységeket 
támogatja

a) Adomány után járó normatív támogatás (10%),

b) civil szervezet működésének támogatása (60%);

c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények 
támogatása (magyarországi és határon túli civil szervezet számára együttesen is 
nyújtható);

d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, 
hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, 
nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok 
támogatása;

e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási 
feladatok támogatása;

f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények 
támogatása;

g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;

i) adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, 
illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus 
biztosításáról szóló döntései alapján;

j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.



NEA- TF- 2012. évi szakmai pályázatai
Pályázati kiírás kódja: NEA-TF-12-SZ

I. Szociális tevékenység és hátrányos 
helyzetű rétegek segítése

II. Rehabilitációs foglalkoztatás

III. Civil együttműködések, közösségi 
kezdeményezések támogatása

IV. Civil szervezeteket érintő évfordulók, 
fesztiválok, hazai és határon túli 
rendezvények támogatása



NEA- TF- 13- M

Beadási határidő: 2012. december 10.

Figyelni!

- 3000 Ft- ot befizetni, Adószám és a NEA- 13

(Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére)

- Csak a 2011. évi pénzügyi mérleg eredmény 
fogadható el.

- Szociális intézmény fenntartásához szükséges 
költségek nem számolhatók el.

- 250 000 Ft- 4 millió Ft ig lehet pályázni

- 10 % önrész (kp, dologi biztosítás, önkéntes munka)



Önkéntes munka elszámolása

Regisztrált a szervezet

Emberi Erőforrások Minisztérium

Esélyegyenlőségi Főosztály

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

1. A Kaposvári Törvényszék hatályos adatokat tartalmazó kivonata

2. Alapszabály másolat, hitelesített példánya 

3. A 2005. évi 88. tv 1. mellékletét képező bejelentési lap kitöltve 



Önkéntesekkel szerződést kötni



Útmutató 40. oldala



Adomány

2011. évi CLXXV. (Civil Tv). 26. 

A civil szervezet részére juttatott adományokat 
az adományozó nyilvántartásába beállított 
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos 
piaci áron kell nyilvántartásba venni.





…számon nyilvántartásba vett szervezet



Mérföld kövek

 Az Alapkezelő a támogatási igény benyújtási 
határidejének lejártát követő hatvan napon belül
megküldi a döntéshozó részére döntéshozatal 
érdekében az érvényes támogatási igények adatait 
tartalmazó listát. (2013. 02.10.)

 15 nap alatt bírálás (2012. 02. 25)

 Nyertesek, várólista, elutasítottak listájának 
elkészítése

 NEA tanács döntése

 Minisztériumi ellenjegyzés

 EPER-ben üzenet a pályázónak



NEA rendeletből következik

 Szerződés kötés 15 napon belül

 NEA – 12- m- pénzek utalása két hete 

folyamatos

 Szakmai pályázati szerződések kipostázva.

 Magyar Állam Kincstár zárásáig 

folyamatosan utal

 Támogatottnak letétbe kell helyeznie a 2011. 

évi beszámolóját az OBH-nál



Letétbe helyezés

Országos Bírósági Hivatal

1363 Budapest, Pf. 24/1. 

A borítékon fel tüntetni:  Beszámoló

Fontos, hogy az alábbi technikai előírások betartásával nyújtsák be a 

beszámolót és a közhasznúsági jelentést: 

A/4-es nagyságú, 80g/m2 súlyú papíron, egyoldalasan, vagy a papír 

mindkét oldalán folyamatosan kitöltve.



2012. évi működési pályázatok
formai ellenőrzések tapasztalatai:

 jogi státusz

 bírósági nyilvántartásba vétel időpontja

 több működési pályázat benyújtása

 Regisztrációs nyilatkozat

 EPER használati díj

 számviteli beszámolót - nem csatolt

 számviteli beszámoló - nem teljes       

 számviteli beszámoló - nem aláírt       

 számviteli beszámoló - nem 2011 vagy 2010-es

 adatok egyezősége

 normatív kiegészítésre jogosult

 50M Ft felett finanszírozás módja



Pályázat bírálói tapasztalatok- pénzügy

 Pénzügyi sorok nincsenek indokolva, 

 Nincsen árajánlat csatolva.

 Túlzó költségvetés (terembér- 15 000 Ft/ óra, 

96 000 Ft / iroda bérlet, 45 000 Ft 

irodaszerre)

 Takarékos költségvetés 

 Egyéb bevételeket bemutatni! 



Szakmai bírálói tapasztalatok- szöveges

 Litániát írt, nem tagolt, egybe folyik! 

 Bemutatkozás alapítás óta, alapszabályból 

kivágott részeket olvastunk. 

 Nem írja le, hol tevékenykedik, csak az 

egyesület nevét. 

 Ötletes, innovatív, kreatív programok. 

 Honlapok állapota. , 



NEA- 2013- M-
Bírálat szempontjai

- Pályázati áttekinthetőség, tagoltsága- 10 pont

- A pályázó 2012. évi aktivitása, tevékenységeinek 

bemutatása- 10 pont

- A kért támogatás indokoltsága, összhangja- 10 pont

- A szervezet 2013. évre vonatkozó tervei- 10 pont

- Társadalmi aktivitás- 5 pont

- Önkéntesek foglalkoztatása- 5 pont

(50 önkéntes foglalkoztatása esetén- 5 pont, majd arányosítás)



Köszönöm szépen a figyelmet!

Eredményes pályázást kívánok


