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Határidő módosítása a Nemzeti Együttműködési Alap felhívásaiban 
 
 
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” 
című kiírások tekintetében módosított időpontban: 2019. október 1. – 2019. november 15. 
között lehet pályázatot benyújtani. 
 
A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó 
közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, civil 
társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési 
költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása 
révén. 
 
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja 
el. 
 
A pályázatok módosított beadási időszakai: 
 
Közösségi környezet kollégium 
Kategória kódja: NEA-KK-20-O-M, NEA-KK-20-O-V 20 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59 
 
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 
Kategória kódja: NEA-MA-20-O-M, NEA-MA-20-O-V 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59 
 
Nemzeti összetartozás kollégium 
Kategória kódja: NEA-NO-20-O-M, NEA-NO-20-O-V 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59 
 
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 
Kategória kódja: NEA-TF-20-O-M, NEA-TF-20-O-V 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59 
 
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 



Kategória kódja: NEA-UN-20-O-M, NEA-UN-20-O-V 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59 
 
 
A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” című 
pályázati kiírás tekintetében módosított időpontban: 2019. november 18. – 2019. 
december 20. között lehet pályázatot benyújtani. 
 
Közösségi környezet kollégium 
Kategória kódja: NEA-KK-20-EG 
Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00 
Benyújtási határidő: 2019.12.20. 23:59 
 
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 
Kategória kódja: NEA-MA-20-E 
Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00 
Benyújtási határidő: 2019.12.20. 23:59 
 
Nemzeti összetartozás kollégium 
Kategória kódja: NEA-NO-20-EG 
Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00 
Benyújtási határidő: 2019.12.20. 23:59 
 
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 
Kategória kódja: NEA-TF-20-EG 
Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00 
Benyújtási határidő: 2019.12.20. 23:59 
 
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 
Kategória kódja: NEA-UN-20-EG 
Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00 
Benyújtási határidő: 2019.12.20. 23:59 
 
A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül 
(EPER-ben) lehet benyújtani. 
 
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: 
 
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 
 
www.bgazrt.hu 
 
 
 

Megjelent az energiahatékonysági pályázat vállalkozások részére 
 
Megjelent a GINOP-4.1.4-19 "Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését 
célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása" című felhívás, amelyre támogatási kérelmet 
mikro- kis- és középvállalkozások nyújthatnak be. A pályázat keretében minimum 3 millió Ft, 
maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.   



 
A felhívás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak: 
 
A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek: 
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, 
vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre 
 
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület 
fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából 
 
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 
fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok 
villamosenergia-ellátásához 
 
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 
melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre 
 
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 
 
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése 
 
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és 
középvállalkozások: 
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem 
számít bele; 
 
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; 
 
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint: 113 Korlátolt felelősségű társaság; 
114 Részvénytársaság; 129 Egyéb szövetkezet; 116 Közkereseti társaság; 117 Betéti társaság; 
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; 228 Egyéni cég; 231 Egyéni vállalkozók; 
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság; 573 Nonprofit részvénytársaság; 575 Nonprofit 
közkereseti társaság; 576 Nonprofit betéti társaság 
 
jogi forma szerint: 
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok; 
ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek 
  
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 
100 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes 
elszámolható költség 55%-a lehet. 
  



A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 
óráig lehetséges. 
 
Pályázati felhívás 
 
www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek 
 
 
 

Magántulajdonú cégek is pályázhatnak munkásszállások építésére 
 
 
2019. október 10-től magántulajdonú cégek is pályázhatnak munkásszállások építésére, illetve 
felújítására a Gazdaságvédelmi Akcióterv újabb részeként.  
 
Eddig csak önkormányzatok, vagy önkormányzatok többségi tulajdonú társaságai vehettek 
igénybe munkásszállások építésére támogatást, de 2019. október 10-től 2020. május 15-ig már 
vállalkozók is benyújthatják kérelmeiket. A nagy érdeklődés miatt valószínűleg jóval május 
előtt elfogynak a források, így nem kizárt, hogy a program 5 milliárd forintos keretösszege 
emelkedni fog. 
 
A magántulajdonú cégek más feltételekkel pályázhatnak: az önkormányzatok, és az 
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő társaságok húsz százalék önrésszel, 80 
százalékos támogatásra, míg a gazdasági társaságok a fejlett régiókban 25, illetve 35 
százalékos, a kevésbé fejlett régiókban 50 százalékos támogatásra pályázhatnak. Ezen felül a 
kis- és közepes vállalkozások további 10, illetve 20 százalékos támogatásért folyamodhatnak. 
A programban építésre 3 millió 730 ezer forint, felújításra pedig 2 millió 600 ezer forint 
támogatás jár egy főre. Feltétel, hogy minimum nyolcvan férőhelyes munkásszállások 
épüljenek. 
 
A munkásszállások építését, felújítását célzó pályázatot 2017-ben hirdették meg először, azóta 
10 milliárd forintból 3600 új férőhely valósult meg, és 24 munkásszállás megépítésére 
kötöttek már szerződést. 
 
www.kormany.hu 
 
 
 

1,6 milliárd forintra pályázhatnak a nemzetiségek 
 
Kiírták a nemzetiségi önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek tevékenységét 
támogató pályázatokat 1,6 milliárd forint értékben, a pályázatok célja, hogy támogassák a 
magyarországi nemzetiségek megmaradását, segítsék nyelvük, kultúrájuk és vallásuk 
megőrzését. Pályázni három területen lehet: működésre, kulturális tevékenységre és 
anyaországi táborokra. 
  
A nemzetiségi civil szervezetek működésére összesen 500 millió forint, a civil szervezetek 
kulturális tevékenységének támogatására 700 millió forint, anyaországi táborozásra 400 millió 
forint pályázati forrást különítettek el, a kulturális tevékenységeken belül - a 2020-as 
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve - kiemelt támogatási cél a 



nemzetiségek hitéletét erősítő programok, keresztek állítása és felújítása. A pályázati kiírások 
megtalálhatók a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által működtetett bgazrt.hu oldalon. Pályázni 
elektronikusan kell, a működési pályázatok benyújtására 30 nap, a másik két kategória 
pályázatainak beadására 60 nap áll rendelkezésre. 
 
Pályázati kiírás a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési 
támogatására 
 
Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-20 
A kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2020. január 1. – 2020. 
december 31. 
A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének határideje: 2019. december 1., 23:59 perc 
 
 
Pályázati kiírás a nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, 
hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2020. évi költségvetési támogatására 
Pályázati kategória kódja: NEMZ-TAB-20 
A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének határideje: 2019. december 1., 23:59 perc 
 
Forrás: https://bgazrt.hu/hazai-nemzetisegi-tamogatasok-2020/ 
 
 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 
kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 
információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 
 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd, Fő út 12.)  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 


