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NEA 2014
Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai. A 2014. évi NEA pályázati
kiírások korai megjelentetésének alapvető célja, hogy a civil szervezetek működése
kiszámíthatóvá váljon, a társadalom által elismert és fontosnak tartott munkájukat
biztonságban és kiszámítható módon végezhessék. Szakmai programjaik forrás
hiányában ne kerüljenek veszélybe, illetve azok megvalósítására már 2014 elejétől is sor
kerülhessen. Újdonság, hogy a működési és a szakmai pályázatok benyújtására egy
időben van lehetőség.
A támogatások visszatérítendő és vissza nem térítendő formában igényelhetőek.
Működési célú pályázatokon elnyerhető összeg felső határa 3 millió forint, a szakmai célú
pályázatok esetén pedig 2 millió forint. A 2014 áprilisától kezdődő támogatási időszakra a
civil szervezetek pályázataikat a pályázati kiírásban meghatározott határidőig nyújthatják
be (működési pályázat esetén: 2013.11.21-27. illetőleg szakmai pályázat esetén
2013.11.29-12.02. kollégiumonként eltérő időben). A pályázati keretösszeg várhatóan
működési célú támogatások finanszírozására kollégiumonként 317,7 millió forint, szakmai
programok megvalósítására pedig kollégiumonként 190,6 millió forint.
A pályázati folyamat során a civil szervezeteket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
mellett a minden megyében elérhető Civil Információs Centrumok is segítik, részletes
információk a http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok weboldalról érhetők el.
A pályázók támogatási kérelmüket hasonlóan az előző évekhez az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül (www.eper.hu)
nyújthatják be.
NEA 2014
KÓD

PÁLYÁZAT CÍME

DÖNTÉSHOZÓ

HATÁRIDŐ

NEA-KK-14-M

Működési támogatás

Közösségi környezet

2013.11.22.

kollégium
NEA-UN-14-M

Működési támogatás

Új nemzedékek jövőjéért

2013.11.25.

kollégium
NEA-TF-14-M

Működési támogatás

Társadalmi felelősségvállalás

2013.11.25.

kollégium
NEA-NO-14-M

Működési támogatás

Nemzeti összetartozás
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kollégium
NEA-MA-14-M

Működési támogatás

Mobilitás és alkalmazkodás

2013.11.27.

kollégium
NEA-KK-14-SZ

NEA-NO-14-SZ

NEA-UN-14-SZ

NEA-TF-14-SZ

NEA-MA-14-SZ

Civil szervezetek szakmai

Közösségi környezet

programjának támogatása

kollégium

Civil szervezetek szakmai

Nemzeti összetartozás

programjának támogatása

kollégium

Civil szervezetek szakmai

Új nemzedékek jövőjéért

programjának támogatása

kollégium

Civil szervezetek szakmai

Társadalmi felelősségvállalás

programjának támogatása

kollégium

Civil szervezetek szakmai

Mobilitás és alkalmazkodás

programjának támogatása

kollégium

2013.11.29.

2013.11.29.

2013.12.02.

2013.12.02.

2013.12.02.

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok weboldalról érhetők el.

Információs napok
Aktuális témánk a foglalkoztatás és az önkéntes munka, mely az új törvényi változások
miatt nagyban fogja érinteni a civil szervezeteket és a közoktatásban részt vevő
intézményeket is. Az előadás után az érdeklődőknek egy rövid összefoglalást adunk a
NEA 2014 kiírásokról, valamint lehetőség nyílik kérdéseket feltenni is.
Az információs napokon, ahogyan eddig is, minden járási székhelyen megjelenünk.
Alábbiakban a tervezett helyszínek és időpontok:
Paks 2013. november 4. (hétfő) 17.00, Csengey Dénes Kulturális Központ, (7030
Paks, Gagarin u. 2.)
Szekszárd 2013. november 5. (kedd) 17.00, CIC székház (7100 Szekszárd Béla tér
6.)
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Dombóvár 2013. november 6. (szerda) 16.30, Dombóvári Művelődési Ház (7200
Dombóvár, Hunyadi tér 25.)
Tolna 2013. november 7. (csütörtök) 17.00, Bezerédj Pál Szabadidő Központ (7130
Tolna Bajcsy-Zs. 73/a)
Tamási 2013. november 12. (kedd) 16.30, Tamási Művelődési Központ (7090
Tamási, Szabadság út 50.)
Bonyhád, (szervezés alatt)

Civil Fórum
2013. október 16-án szerdán 15 órakor egy fórum keretében a Városfejlesztési Kft.
munkatársai ismertették a Kft által kiírt pályázatokat. Mosonyi Eszter programalap-kezelő
elmondta, hogy a közvetett támogatási rendszer célja olyan szervezetek bevonása,
amelyek a hagyományos rendszerben kevésbé tudnak anyagi forráshoz jutni. Az
úgynevezett miniprojektek a kulturális, sport- és ifjúsági rendezvényeket, a
hagyományőrző közösségi kezdeményezéseket, illetve a helyi környezettudatosság
elterjesztését segítő akciókat foglalhatják magukban. A rendelkezésre álló keret
20.000.000 Ft. Pályázni kizárólag szekszárdi bejegyzésű nonprofit szervezetek
pályázhatnak.

Közszféra-civil szféra
Programunk egyik fő pillére, hogy vállaljuk a közszféra és a civil szféra közti
kommunikáció javítását. Ennek a vállalt feladatunknak eleget téve egy olyan
szimpóziumot szervezünk, ahol egy asztalhoz tudjuk ültetni a helyi, megyei vezetőket és
a civil szervezetek képviselőit.
A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében Bátaszék és környező
településeinek közszférában dolgozói illetve civil szervezetinek részvételével kerül sor
egy közös fórumra. A találkozó időpontja: 2013. november 21. 9 óra. A rendezvényről a
későbbiekben részletes meghívót és programtervet küldünk.

Kiállítás
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum ad otthont Biszák László „Festékfoltosan a
világ” című kiállításának. A tárlat munkaidőben a Béla tér 6. szám alatti
konferenciateremben látogatható, 2013. november 4-től. A megnyitóra rendhagyó
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módon később, november 11-én kerül sor. A kiállítást megnyitja Dr. Galigerné Pártai
Erika, a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatóhelyettese.
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