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Tisztelt Partnerünk! 

 

 

A Mura Régió Európai Területi Társulás munkaszervezete elkészítette a soron következő 

hírlevelét is mely keretében a jövő év várható kiírásairól, pályázati lehetőségeiről szeretnénk 

tájékoztató a térségi civil szervezeteket, önkormányzatokat és vállalkozásokat. 

 

 Az elmúlt hónapokban sikerült két pályázatot is benyújtania a Mura Régió Európai Területi 

Társulásnak, mégpedig az INTERREG Duna Transznacionális Program keretében. A pályázatot 

partnerségben nyújtottuk be, a Romániában, Székelyhídon működő Ér - Hangja Egyesülettel 

és Sepsei Ajtó Európára Egyesülettel. A pályázati felhívás egyik fő szempontja, hogy több 

Duna menti országból partnerségként kerüljön benyújtásra a pályázat. Mivel a pályázati 

felhívás célja, hogy nagyobb léptű pályázatok előkészítését segítse, két célra pályáztunk: az 

első pályázat a Duna Program 11-s számú intézményfejlesztési Prioritása keretében került 

benyújtása, a pályázat címe „Duna Civil Hidak – A Dunai országokban működő civil 

szervezetek összekapcsolása”, míg a második a Duna Program 8-s számú gazdaságfejlesztési 

prioritás keretében került benyújtásra, a pályázat címe „A vidéki KKV-k közös fejlesztési 

kezdeményezéseinek támogatása 

Várjuk észrevételeit, hozzászólásait annak érdekében, hogy hírlevelünk a térségben élők 

javára és hasznára szolgáljon, településeink közötti együttműködést elősegítse határon innen 

és túl. Elérhetőek vagyunk a egtc@muraregio.eu e-mail címen és irodánk is nyitva áll az 

érdeklődök előtt Hétfőtől Péntekig minden nap 8-16 óra időszakban.  
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Engedjék meg, hogy ezúton is a Mura Régió Európai Területi Társulás Munkaszervezete és 

Elnöksége nevében köszöntsem Önöket: 

Kívánok mindnyájunknak: 

Életerőt és munkát eleget, 

Sok-sok szeretetet és örömet, 

De szerencsét se keveset, 

Hogy ne érezzünk szükséget 

Az új esztendőben! 

 

 

 

 

 

Tisler István 

Mura Régió ETT  
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 Civil szervezetek számára elérhető részére: 

 

 

Civil szervezetek működési célú támogatása 2018 

 

A pályázat célja 

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 

segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén. 

A támogatható tevékenységek 

A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására 

fordítható. 

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek: 

Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus 

pályázatukat: 

- szövetségek, 

- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot) 

 

Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-18-M kategória keretében. 

pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus 

benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a 

Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni. 

Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az 

http://www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pont) keresztül lehet elérni. A pályázat 

benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia 

kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel. 
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A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és 

egyösszegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki 

átutalással, melynek összege 2000 Ft. A banki átutalást 

alátámasztó dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, 

bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az 

elektronikus pályázatkezelési rendszerbe 

"dokumentumbeküldőn" (EPER) keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő 

számlaszámra kell befizetni: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 

IBAN HU17100320000145146100000000 

A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat 

formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse az 

elektronikus pályázatkezelési rendszerben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást 

alátámasztó banki dokumentumot az elektronikus pályázatkezelési rendszer megfelelő 

oldalára feltöltötte. 

A pályázat benyújtási határideje 

A pályázat elektronikus pályázatkezelési rendszerben való véglegesítésének határideje: 

Azon pályázatok, amelyek a táblázatban jelölt határidőben nem kerülnek EPER-ben 

véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai 

ellenőrzésnek sem veti alá. 

 

 

Kollégium elnevezése Benyújtási határidő 

Közösségi környezet kollégium 2018. 01. 15. 23:59 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2018. 01. 16. 23:59 

Nemzeti összetartozás kollégium 2018. 01. 17. 23:59 

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2018. 01. 15. 23:59 

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2018. 01. 18. 23:59 
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Civil szervezetek szakmai célú támogatása 2018 

 

- Társadalmi felelősség vállalás Kollégium 

A pályázat célja 

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és 

érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, polgári védelem, 

időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, 

egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek 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 támogatása. 

- Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 

A pályázat célja 

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-

elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és 

férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása. 

- Nemzeti összetartozás Kollégium 

A pályázat célja 

A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá 

a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme 

területén működő civil szervezetek, kulturális tevékenység, hagyományápolás támogatása. 
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- Közösségi környezet kollégium 

A pályázat célja 

A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, 

elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, 

fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek 

támogatása. 

 

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek: 

Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus 

pályázatukat: 

- szövetségek, 

- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot) 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő. 

A támogatási időszakot Kollégiumonként, a kezdő és záró időpont megjelölésével a 4. pont 

szerinti táblázat tartalmazza. 

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai 

programjához kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást. 

A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 

100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló 

elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. 

Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre 

irányuló kérelme esetén kerülhet sor. A civil szervezet erre vonatkozó 

kérelmét a pályázati adatlap tartalmazza. 

 

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 forint. 

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 4 000 000 forint. 
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Nemzeti Kulturális Alap 

A kulturális fesztiválok kollégiuma nyílt pályázati felhívása  

 

Pályázati cél: olyan művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok 

megrendezésének támogatása, amelyek:  

- önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkeznek, 

- rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezésre kerülnek, 

- időtartamuk legalább 3 egymást követő nap, 

- napi programkínálatuk bővebb egyetlen programnál, 

- a kulturális értékközvetítést fontos elemnek tekintik és magas színvonalon valósítják meg. 

 A kollégium elvárása, hogy a támogatott fesztivál a kulturális alapellátást is szolgálva 

gazdagítsa nemzeti műveltségünket, a hazai 

és a nemzetközi előadók jeles képviselői 

mellett törekedjen a fiatal tehetségek 

bemutatására. Járuljon hozzá az ország/egy-

egy régió/település kultúrájának 

megismertetéséhez, és ezen keresztül a 

magyar kultúra pozíciójának és színvonalának 

erősítéséhez. Turisztikai, gasztrokulturális és 

egyéb tematikájú fesztiváloknál kizárólag a 

művészeti tartalommal bíró programelemeket támogatja. 

Pályázati feltételek: 

- a rendezvény költségvetése Magyarország területén megvalósuló fesztivál esetén 

legalább 7,5 millió Ft, határon túl megvalósuló fesztivál esetén legalább 5 millió Ft 

(pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg); 

- a költségvetés forrásai között szerepel bevétel (A tervezett bevételeket a pályázati 

adatlapon lévő részletes költségvetésben - adatlap 4. pontja - is szerepeltetni kell:  

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 
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- a 4.2.1. pontban a pályázat beadásakor már rendelkezésre álló szponzorációs bevételeket 

kell feltüntetni (a Kollégium a 4.2.1. ponton belül a "Az államháztartáson belüli szervezettől 

(kivéve önkormányzattól), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen 

szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói 

joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól, külföldi forrásból kapott támogatás", 

az "Önkormányzattól kapott támogatás", valamint az "Egyéb kapott támogatás, ideértve az 

államháztartáson kívüli szervezettől kapott bármely támogatást" soron feltüntetett összeget 

fogadja el bevételként), 

- a 4.2.2. pontban a várható bevételeket (jegybevétel, vendéglátás és más kereskedelmi 

bevétel, bérleti díj, olyan szponzorációs bevétel, amely a pályázat beadásakor még nem áll a 

pályázó rendelkezésére) kell feltüntetni, 

- a fesztivál naprakész, saját online felülettel rendelkezik;  

- a pályázó igazolt tagja valamelyik hazai és/vagy nemzetközi szakmai szervezetnek: 

- Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége CIOFF, 

- Magyar Fesztivál Szövetség, 

- Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, 

- Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, 

- Magyar Színházi Társaság, 

- Magyar Zenei Tanács, 

- Szabadtéri Színházak Szövetsége, 

- Teátrumi Társaság, 

- Független Előadó-művészeti Szövetség, 

- CIOFF (The International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art - 

Nemzetközi Néptáncfesztivált Szervezők Világszövetsége), 

- EFA (European Festival Association - Európai Fesztivál Szövetség), 

- ETU (European Theatre Union), 

- IETM Informal European Theatre Meeting - Európai Informális Színházi Találkozó (újnéven: 

International Network for Contemporary Performing Arts), 

- IFEA (International Festivals & Events Association - Fesztiválok és Rendezvények 

Nemzetközi Szövetsége; 

- a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
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A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 310 000 000 Ft 

Igényelhető támogatás: maximum 10 000 000 Ft/pályázat 

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 80%. 

Altéma kódszáma: 206107/235 

 

Pályázók köre: 

- jogi személyek, 

- egyéni vállalkozók. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 

Pályázni a 2018. május 4. és 2019. május 05. között megvalósuló fesztiválokra lehet. 

Az adott fesztivál megrendezésével kapcsolatos kiadások kezdő időpontja (a számlák 

teljesítésének időpontja) a fesztivál konkrét kezdő időpontját megelőző maximum 120 nap 

lehet. 

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2018. január 22-én éjfélig lehet.  

A pályázat sikeres benyújtásának visszaigazolására a rendszer által generált automatikus 

levelet küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre. 

 Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált 

felhasználók tudnak! Amennyiben még nem 

regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál 

Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció 

végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a 

regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi 

dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek 

meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött 

dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat 

érvénytelenítésre kerül. 

Lebonyolító igénybevétele esetén az azonosítását biztosító - az Alap portálján, az ott 

megha1tározott feltételeknek megfelelően történő - előzetes regisztráció kötelező. 
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Turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítására, piacra vitelének 

megvalósítására  
 

A Felhívás címe: Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása  

A Felhívás kódszáma: VEKOP-1.3.2-17 

 

A felhívás indokoltsága és célja  

 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI törvény 

kimondja, hogy a turizmusfejlesztés alapja a turisztikai térség (továbbiakban desztináció). A 

cél olyan turisztikai fogadóterületek lehatárolása, melyek jelenleg is jelentős turisztikai 

teljesítménnyel rendelkeznek, vagy 

beruházásokkal turisztikai potenciáljuk 

növelhető, oly mértékben, hogy azok 

alkalmasak hazai és nemzetközi 

vendégforgalom generálására, 

magasabb fajlagos költéssel rendelkező 

vendégek megszólítására, az 

utazóközönség tartózkodási idejének 

növelésére.  

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2.1.5.3. Vállalkozások 

együttműködésének támogatása című pontja szerint a vállalkozói együttműködések 

ösztönzése keretében támogatásra kerül a vállalkozói együttműködések (pl. klaszterek, 

beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek), kialakítása, 

továbbfejlődése, szervezeti működésének javulása. A turisztikai fogadóterületeken jelenleg is 

működnek helyi és térségi turisztikai, több helyen turisztikai desztináció menedzsment 

(továbbiakban: TDM) szervezetek, melyek feladata továbbra is a fogadóterület fejlesztése, 

információbiztosítása a turisták irányába, a KKV szektorral való kapcsolattartás, turisztikai 

közösségi igények összefogása.  

A felhívás célja az Operatív Programmal összhangban, hogy a desztinációk területén 
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turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a meghatározott célok érdekében 

tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra), szereplők között. Továbbá 

cél a turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati 

elemek szolgáltatási csomaggá történő alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a 

jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal 

meghatározásával, a desztináció menedzsmentjének javításával, valamint a desztinációk 

imázsának fejlesztésével. Ennek érdekében a térségi együttműködések ösztönzése áll a 

program középpontjában. 

 

A rendelkezésre álló forrás  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 160 

millió Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

 

Támogatást igénylők köre  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában 

van lehetőség.  

Konzorcium vezetőként vagy konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a 

kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező alábbi 

szervezetek:  

a) Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 – kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)  

b) Részvénytársaság (GFO 114 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)  

c) Központi költségvetési szerv (GFO 312)  

d) Helyi önkormányzat (GFO 321)  

e) Egyéb egyesület (GFO 529)  

f) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)  

g) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)  

h) Állami vállalat (GFO 711)  

i) Kamara (GFO 541), Egyéb köztestület (GFO 549)  

j) Térségek fejlesztési tanácsa (GFO 362 – kizárólag kiemelt turisztikai fejlesztési térség)  
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Konzorciumi partnerként legalább egy, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által regisztrált, a 

kiemelt fejlesztési térség területén működő TDM szervezet bevonása kötelező.  

A kiemelt turisztikai fejlesztési térségeket a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai 

fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet jelöli ki.  

A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint nyolc tag. 

 

A támogatás mértéke, összege  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege minimum 50 millió Ft, maximum 160 000 

000 Ft. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 

és módja  

 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek 

benyújtására 2017. év november hó 30. naptól 

2018. november hó 15. napig van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  

2018. év február hó 15. nap  

2018. év július hó 16. nap  

2018. év november hó 15. nap 

 

További információk: 

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-132-17-turisztikai-fejlesztsi-trsgek-pozicionlsa-1  

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-132-17-turisztikai-fejlesztsi-trsgek-pozicionlsa-1

