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 Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkár üzenete   

  

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Munkatársak! Kedves Olvasók! 

 

2019. január 16-án megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) pályázati kiírásai: 

a helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatásá-hoz kapcsolódó, valamint 

az összevont pályázati kiírások. 

A NEA támogatási keretösszege 2019-ben, mintegy 5,55 milliárd Ft. 

A két pályázati kiírás ugyan egyszerre jelent meg, de a beadási időszakok egymástól eltérőek: 

összevont pályázat beadására kollégiumtól függően 2019. január 16. – február 15-21. között, míg az 

egyszerűsített pályázat beadására szintén kollégiumtól függően 2019. február 25-március 1.–március 

27-31. között lesz lehetőség. 
A pályázati kiírások elérhetőek a Civil Információs Portálon, az alábbi linken: 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 

A pályázati kiírásokkal kapcsolatban a Civil Információs Centrumok munkatársai folyamatosan 

tartanak tájékoztató előadásokat, információs napokat a megyeközpontokban és a járásokban egyaránt. Az 

előadások célja, hogy a NEA pályázati lehetőségeket ismertesse, és az azokon való eredményes részvételt 

elősegítse a civil szervezetek számára. Az előadáson előtérbe kerülnek a sikeres pályázatkészítéssel 

kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, illetve az eddigi tapasztalatokon alapuló gyakorlati kérdések, kiemelt 

figyelmet fordítva a pályázati regisztrációtól a szerződéskötésig terjedő 

folyamatra. 

Ezúton bátorítom Önöket, hogy vegyenek részt az információs napokon, hiszen ezek a rendezvények 

Önöknek szólnak, Önökért vannak és remélem, hogy az előadásokon kapott információk 

hozzájárulnak ahhoz, hogy eredményesen tudjanak pályázni és eredményesen tudják folytatni 

tevékenységüket. 

Sikeres pályázást kívánok! 

Üdvözlettel: 

 

Szalay-Bobrovniczky Vince 

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 

Miniszterelnökség 

  

  

 
Hogy lehet előkészülni az egyszerűsített pályázatra? 

 
Az egyszerűsített pályázatok esetében számít nagyon számít a beérkezés sorrendje. Sokan ezért előre 

szeretnének dolgozni, hogy amikor megnyílik a pályázati felület azonnal be tudják nyújtani a támogatási 

igényüket. Éppen ezért a honlapunkon egy bejegyzést tettünk közzé, amely az egyszerűsített pályázatok 

előkészítéséről szól. Ezt a tanácsadó tartalmat elérheti ha az alábbi linkre kattint: 

Hogy lehet előkészülni az egyszerűsített pályázatra? 

Kérjük, figyeljék a levelezésüket, mert elképzelhető, hogy változni fog a benyújtás időpontja, és 

kollégiumonként más-más kezdőnapon lesz lehetőség a pályázatok benyújtásra! 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://www.erke.hu/?p=1999
http://www.erke.hu/webgalamb/


Elérhetőségeink: 

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

Cím: 3530 Miskolc Melinda u. 24. II/3. 

Telefon: 46/611-559 

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu 

honlap: www.erke.hu 

  

 

Ide kattintva leiratkozhat a hírlevélről! 

 

  

 

 
Az elektronikus szolgáltatásainkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóinkat megismerheti az alábbi linkre kattintva: 
Adatkezelési tájékoztató 

 

http://www.erke.hu/webgalamb/%7Bleiratkozas_link%7D
http://www.erke.hu/?page_id=1675

