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 NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 

 
 
1.1. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása (Közösségi Környezet Kollégium) 
 
 A pályázat célja 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 szakmai programjának támogatása. 
 
Pályázati konstrukció kódja: NEA-KK-13-SZ 
Támogatható tevékenységek:  

     
- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények 

támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak 
bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel 
együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat);  

- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása 
(különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek 
közösségfejlesztő tevékenységére);  

- civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös 
tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).  

 
Támogatási összeg: minimum 250 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft 
Támogatási intenzitás: max. 90 % 
Beadás határideje: 2013. március 25-ig  

1.2. Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység 
támogatása (Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium) 

 
 A pályázat célja 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 szakmai programjának 
támogatása. 
 
Pályázati konstrukció kódja: NEA-MA-13-SZ 
Támogatható tevékenységek: 

- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények 
támogatása (határon túli civil szervezettel együttműködésben is benyújtható);  

- 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;  

- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek 
támogatása.  

Támogatási összeg: minimum 250 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft  
Támogatási intenzitás: Maximum 90% 
Beadás határideje: 2013. március 25-ig  
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1.3. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása (Nemzeti Összetartozás Kollégium) 
 
A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi 
tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint 
az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának 
támogatása. 
 
Pályázati konstrukció kódja: NEA-NO-13-SZ 
Támogatható tevékenységek: 

- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása 
(a Civil tv. 56. § (4) bekezdés szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál 
van lehetőség);  

- 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;  

- civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási 
feladatok támogatása.  

 
Támogatási összeg: minimum 250 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft (Együttesen benyújtott pályázat esetén 
maximum 6.000.000,- Ft ) 
Támogatási intenzitás: Maximum 90% 
Beadás határideje: 2013. március 25-ig 
 

1.4. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása (Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium) 
 
 
 A támogatás alapvető célja valós társadalmi problémák megszüntetésére, mérséklésére törekvő 
tevékenységek támogatása. A bírálat során előnyben részesül azon pályázatok támogatása, amelyek az 
alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelelnek:  

- helyi problémára reagálnak,  
- az eredmény fenntarthatóságát biztosítják,  
- önkénteseket vonnak be,  
- új célcsoportokat érnek el,  
- a projekt megvalósításához más szektort is bevonnak.  

 
Pályázati konstrukció kódja: NEA-TF-13-SZ 
Támogatható tevékenységek: 

- Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.  

 
Támogatási összeg: minimum 250 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft  
Támogatási intenzitás: Maximum 90% 
Beadás határideje: 2013. március 25-ig 
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1.5. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása (Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium) 
 
A pályázat célja 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 
szakmai programjának támogatása. 
 
Pályázati konstrukció kódja:  NEA-UN-13-SZ 
Támogatható tevékenységek: 

- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények 
megrendezése;  

- civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási 
feladatok;  

- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.  

 
Támogatási összeg: minimum 250 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft  
Támogatási intenzitás: Maximum 90% 
Beadás határideje: 2013. március 25-ig 
 
 

NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP 
 

2.1. Kisprojektek 2013 
 

Olyan projektek megvalósítása, melyek saját szűkebb és szélesebb közösségük fejlesztésére irányulnak. 
Ennek eredményeképpen a szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok 
érdekében saját erőforrásaikat mozgósítják és ezáltal erősítik részvételüket a társadalmi igazságosság, a 
demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. 
 
Támogatható tevékenységek: 
 
Közvetlen költségként: 

- a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége; alkalmazottak és egyéb résztvevők 
utazási költségei és napidíja 

- a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása 
(figyelembe véve az értékcsökkenést); 

- szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs, banki, számviteli költségeket, a 
rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, irodabérletet, képzések és egyéb 
szolgáltatások költségeit; 

- ingatlanok felújítási, átalakítási és újjáépítési költségei (a projekt közvetlen költségének legfeljebb 
50%-áig). 

 
Közvetetten kapcsolódó, de indokolható költségek 

- a pályázó általános működéshez és nem közvetlenül a projekthez kapcsolódnak (irodabérlet, 
takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet stb.).  
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Támogatási összeg: Minimum 1500 €, Maximum 10.000 € 
Támogatási intenzitás: Maximum 90 % 
Beadás határideje: 2013. február 12-től és április 29. (este 6 óráig)  
 
 

2.2. Makroprojektek 2013 
 
A magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, közösségszervező és mozgósító képességének 
növelése.  
A felhívás két részből áll:  
I. témakör: emberi jogok és érdekérvényesítés  
II. témakör: közösség- és szervezetfejlesztés 
Az emberi jogok és érdekérvényesítése az országos vagy regionális szinten működő az emberi jogi, jog- 
és érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése ÉS 
tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek, az alábbi területeken. 
A közösség- és szervezetfejlesztés  az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és 
közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése ÉS 
tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása 
érdekében az alábbi területeken.  
 
 
Támogatható tevékenységek: 
Közvetlen költségként: 

- a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége; alkalmazottak és egyéb résztvevők 
utazási költségei és napidíja 

- a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása 
(figyelembe véve az értékcsökkenést); 

- szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs, banki, számviteli költségeket, a 
rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, irodabérletet, képzések és egyéb 
szolgáltatások költségeit; 

- ingatlanok felújítási, átalakítási és újjáépítési költségei (a projekt közvetlen költségének legfeljebb 
50%-áig). 

 
Közvetetten kapcsolódó, de indokolható költségek 

- a pályázó általános működéshez és nem közvetlenül a projekthez kapcsolódnak (irodabérlet, 
takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet stb.).  

 
Támogatási összeg:  
I. Témakör: Minimum 50 000, Maximum 120 000 € 
II. Témakör: Minimum 50 000, Maximum 140 000 € 
Támogatási intenzitás: Maximum 90 %  
Beadás határideje:  
Koncepció benyújtása az első fordulós beadási határidő: 2013. március 29. (péntek) este 6 óra.  
Továbbjutott pályázatoknak részletes terv készítése, a második fordulós beadási határidő: 2013. június 17. 
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EURÓPAI KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 
 

3.1. Kulturális együttműködési támogatások (Collaboration Grants) 2013 
 
Kulturális együttműködési támogatások (Collaboration Grants) kifejezetten keresik az ágazatok közötti 
együttműködéseket, ösztönzik a kreatív mozgalmakat, amelyek már eddig is működtek Európa-szerte. 
Támogatja és összefogja a kulturális változások döntéshozóit Európában, akik munkájukkal hozzájárulnak 
a folyamatos ágazatközi vitához Európáról és Európa helyéről a világban. Ebben a konstrukcióban olyan 
pályázatokat várnak, ahol különböző művészeti ágak és a kulturális szervezetek a kulturális szektoron 
kívül eső szervezetekkel dolgoznak együtt. Előírás, hogy az egyik szervezet a kulturális szektoron kívüli 
legyen. 
 
Támogatható tevékenységek:  

- A pályázat finanszírozza a transznacionális a művészeti és kulturális projektekkel foglalkozó 
szervezeteket, akik nem kulturális szervezetekkel együtt dolgoznak együtt 

Támogatási összeg: Minimum 15 000 €, Maximum 30 000 € 
Támogatási intenzitás: Max. 80% 
Beadás határideje: 2013.03.25. 17.00. óra 


