Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

www.civil.info.hu

A 2019. évi NEA forrás terhére az alábbi
pályázatok benyújtására lesz lehetősége
a civil szervezetnek:
• egyszerűsített VAGY összevont pályázat,
• normatív pályázat.
A pályázati kiírások megjelenése 2019. januárjában várható. A két
kiírás egyszerre jelenik meg, de egyszerűsített pályázat
beadására csak az összevont pályázatok beadási határidejét
követően kerülhet sor (min. 30 nappal később). A pontos beadási
határidőket a pályázati kiírások tartalmazzák majd.

Mit lát majd a pályázó, ha 2019.
januárjában belép az EPER-be?
Mivel az egyszerűsített és az összevont kategóriák esetében a pályázatok beadási
időszaka eltérő lesz, ezért a Pályázó az EPER-be belépve vagy csak az összevont
kiírás kategóriáit (működésit és vegyest), vagy csak az egyszerűsített kiírás
kategóriát látja minden kollégium tekintetében.

ÖSSZEVONT PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Célja, hogy a pályázó részére egyszerűbbé váljon a támogatási igény benyújtása: egy
pályázati adatlap kitöltésével lenne lehetőség:
• kizárólag működési
vagy
• „vegyes” (szakmai
benyújtására.

és

működési

költségeket

is

Pályázat benyújtására jogosultak (hatókörtől függetlenül):

•
•
•
•

egyesület,
alapítvány,
szövetség,
speciális esetekben határon túli civil szervezet pályázhat.

tartalmazó)

pályázat

ÖSSZEVONT PÁLYÁZATI KIÍRÁS
• külön pályázati kiírás, amelynek működési része egységes tartalommal és
feltételekkel, a „vegyes” (szakmai+működési) része pedig kollégiumonként
eltérő tartalommal és feltételekkel jelenik meg;
• támogatási döntéseket a korábbi gyakorlathoz hasonlóan a kollégiumok
hozzák meg, egy döntési lista készül, amelyen a működési és vegyes pályázatok
is szerepelnek, várólista továbbra is van;
• alkalmazandó: először a 2019. évi NEA forrás terhére kiírt pályázatoknál,
szükséges: Ectv. és NEAr. módosítás.

ÖSSZEVONT PÁLYÁZATI KIÍRÁS
NEA-19-Ö-M
• egységes szerkezetben és feltételekkel jelenik meg mind az öt Kollégium
esetében
• egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be
• támogatási összeg: min. 200.000,- Ft, max. 3.000.000,- Ft
• saját forrás nem kerül előírásra
• pályázati díj: 2000,- Ft (2019. évi NEA kiírások esetében egyszer szükséges
megfizetni)
• támogatás formája: visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatás;
100 %-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását
követően folyósított támogatás

ÖSSZEVONT PÁLYÁZATI KIÍRÁS
NEA-19-Ö-V
KK kollégium
Beadható szakmai
pályázatok száma
Társpályázóval
együttműködésben
megvalósított pályázat
Határon túli civil
szervezet önálló
pályázata
Minimum összeg
Maximum összeg
önálló pályázat esetén
Maximum összeg
társpályázó esetén
Maximum összeg
határon túli önálló
pályázó esetén
Saját forrás

1

NEA-19-Ö-V
MA kollégium
NO kollégium
2
2
1 egyéni, 1 határon túli 1 egyéni, 1 határon túli
társpályázóval
társpályázóval
együttműködésben
együttműködésben

TF kollégium
2
1 egyéni, 1 határon túli
társpályázóval
együttműködésben

UN kollégium
1
1 hazai vagy 1 határon
túli szervezet önállóan
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ÖSSZEVONT PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az összevont pályázatok esetében a tisztán
működési kategória esetében az eddig is
megszokott menüsorral találkozhatnak majd az
EPER-ben.
Az összevont pályázati kiírás vegyes kategóriája
esetében a megszokott menüsor kiegészül a
szakmai pályázatoknál használt „Tevékenység
bemutatása 2”, „Rendezvények”, valamint ha a
kiírás lehetővé teszi, akkor a „Társpályázó
adatai” menüpontokkal. Amennyiben az adott
kategórián a kollégium döntése értelmében
van
lehetőség
együttműködésben
megvalósított pályázat benyújtására, akkor
kizárólag a társpályázós költségvetés jelenik
majd meg.

EGYSZERŰSÍTETT TÁMOGATÁS
NEA-19-EG
Célja helyi szinten működő (helyi vagy területi hatókörű) kis civil szervezetek
támogatása, akik így normatív alapon, egyszerűbb pályázati adatlap
kitöltésével juthatnak majd egyszeri, kisösszegű támogatáshoz.
Feltételek:
• helyi vagy területi hatókörű civil szervezet;
• a benyújtást megelőző két lezárt üzleti évben letétbe helyezett és teljes
számviteli beszámolóval rendelkezik;
• a pályázat megjelenését megelőző két lezárt üzleti évben a beszámolóval
igazolható éves összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió
forintot;
• az adott költségvetési évben a normatív támogatás kivételével nem
nyújtott be más támogatási igényt a NEA forrásaira;
• a támogatást a civil szervezet a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
költségek fedezésére fordíthatja;
• a támogatás összege legfeljebb 200.000 forint.

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

Aktív felhasználó

Új és nem aktív
felhasználó

Bizonytalan
felhasználó

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú
program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.)
www.civil.info.hu
adat- és funkcióvesztéssel járhat!

Új fejlesztések az EPER-ben
Abban az esetben, ha a pályázó jogi státusza olyan az EPER-ben, amit az adott NEA
kiírás kizár a pályázati körből (pl.: közalapítvány, természetes személy, stb.), a
pályázó ettől függetlenül látja az összes kategóriát, de egy beépített blokkolás miatt
egyik NEA kategóriára sem tud pályázatot benyújtani. Az alábbi figyelmeztetést fogja
látni a pályázó:
„A kijelölt kategórián meghatározott jogi státusz alapján nem nyújthat be
pályázatot!”

A jogi státuszát a pályázó a „Saját adatok”, „Alapadatok” menüpontban található a
pályázói felületen tudja ellenőrizni.

Új fejlesztések az EPER-ben
Abban az esetben, ha a pályázónak van már annyi beadott pályázata az adott kiírás
egyik kategóriáján, ami kimeríti a maximálisan beadható pályázati darabszámot,
és a pályázó szeretne további pályázatot benyújtani ugyanarra a kategóriájára, az
alábbi figyelmeztetés és blokkolás lép életbe az
akciógomb megnyomását
követően:
„Az Ön által választott kategóriában nem tud új pályázatot megkezdeni.
Lehetséges hibák:
1. Az adott kategóriában van megkezdett pályázata. Amennyiben rendelkezik
megkezdett, de nem véglegesített pályázattal, akkor azt a pályázatot kell
befejeznie és elküldenie, vagy ki kell törölnie. A nyitó oldalon válassza a
[Megkezdett pályázatok] menüpontot, ahol a folytatni kívánt pályázat
sorának a kiválasztása után a [Megkezdett pályázat módosítása]-val tudja
folytatni a pályázatot vagy a [Megkezdett pályázat törlése] gombbal ki tudja
törölni.
2. Az adott kategóriában elérte a maximális beadható pályázatok számát. Ez
esetben nincs mód újabb pályázat benyújtására.”

Új fejlesztések az EPER-ben
Abban az esetben, ha a pályázónak van már annyi beadott pályázata az adott kiírás
egyik kategóriáján, ami kimeríti a maximálisan beadható pályázati darabszámot,
de a pályázó ennek ellenére szeretne a kiírás másik kategóriájára is pályázatot
beadni, az alábbi figyelmeztetés és blokkolás lép életbe az
akciógomb
megnyomását követően:
„Az akció végrehajtása sikertelen a következők miatt:
Jelen kiírás egyik kategóriáján a szervezet már rendelkezik egy beadott
pályázattal. A kiírás XY pontja alapján további pályázat beadása nem
lehetséges.
- NEA-NO-19-Ö-02-V”

Új fejlesztések az EPER-ben
Abban az esetben, ha a pályázónak van már annyi beadott pályázata az adott kiírás egyik
kategóriáján, ami kimeríti a maximálisan beadható pályázati darabszámot, és a
pályázó szeretne további pályázatot benyújtani egy másik kiírás adott kategóriájára,
az alábbi figyelmeztetés és blokkolás lép életbe az
akciógomb megnyomását
követően:
„Az akció végrehajtása sikertelen a következők miatt:
A szervezet már rendelkezik beadott pályázattal vagy az Egyszerűsített vagy az
Összevont kiírás egyik kategóriáján. Jelen kiírás XY pontja alapján erre a
kategóriára pályázat benyújtása már nem lehetséges.
- NEA-NO-19-Ö-02-V”
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Sikeres pályázást
kívánunk!
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