
 

A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának tagjai részére 

 

Tisztelt Tanács! 

 

A Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak működési pályázatokra vonatkozó – a 

Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012 (II.16.) KIM 

rendelet (NEAr.) 4. § (2) bekezdése szerinti – döntését az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (Civil tv.) alapján kézhez kaptam. 

A Civil tv. 61. § (7) bekezdésében megállapított jogkörömben, a NEAr. 11. § (7) bekezdésének 

megfelelően nyilatkozom, hogy a melléklet szerinti támogató döntésekkel nem értek egyet, 

ezért azokat végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztem. 

Kérem a Tanács tagjait, hogy a melléklet szerinti pályázatok pontozását az Alapkezelő által 

kiküldésre kerülő bírálati táblázatban értékelni szíveskedjenek, hogy a Tanács soron 

következő – 2012. augusztus 31. napján tartandó – ülésén a végleges elbírálásról dönteni 

tudjunk. 

Budapest, 2012. augusztus 24. 

 

 

 Üdvözlettel: 

 

  dr. Csizmadia László 

  a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elnöke 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-KK-12-
M-0025 

A döntés indokolása szerint a pályázat "Számos támogatható elemet 
tartalmaz", amely nem ad magyarázatot arra, hogy miért 50 %-ot el nem érő 
mértékben támogatja. 

NEA-KK-12-
M-0070 

Kellő indokolással alá nem támasztott pontozás és támogatási döntés. 

NEA-KK-12-
M-0128 

Az egyesület tevékenysége és működése alapján a pályázati kiírás bírálati 
szempontjai magasabb pontszámot és támogatási arányt indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-0157 

A pályázatban megfogalmazott célok, tevékenységek és multiplikátor-hatás 
okán, valamint bírálati szempontok alapján magasabb pontszám és támogatási 
arány indokolt. 

NEA-KK-12-
M-0195 

A pályázat kidolgozottsága, céljai okán a bírálati szempontrendszernek jobban 
megfelel a pályázat. 

NEA-KK-12-
M-0204 

A pályázó körültekintően megtervezett precíz programja alapján a pályázattal 
magasabb működési támogatás nyújtása indokolt különös figyelemmel a 
térségben betöltött közösségépítő tevékenységre is. 

NEA-KK-12-
M-0205 

Normatív kiegészítés alapján támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-0246 

A pontszámnak ellentmondani látszik a relatíve alacsony támogatási arány, 
továbbá a bírálati szempontoknak a pályázat megfelelőbbnek mutatkozik. 

NEA-KK-12-
M-0294 

Az egyesület közművelődési tevékenysége, előző évi aktivitása és 
tevékenységei okán az alacsony pontszám indokolatlan. 

NEA-KK-12-
M-0302 

Hiánypótló hagyományápolási tevékenysége, a pályázat szakmai minősége és 
tartalma alapján a bírálati szempontoknak az adott pontszámnál jobban 
megfelel. 

NEA-KK-12-
M-0340 

Normatív kiegészítés alapján támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-0364 

Az alapítvány tevékenysége, céljai, a kért támogatás arányossága, illetve a 
pályázathoz kapcsolt saját források alapján magasabb pontszám indokolt. 

NEA-KK-12-
M-0381 

Az alapítvány egyedülálló, nemzetközi színvonalú tevékenysége, aktivitása, a 
kért támogatással való összhang magasabb pontszámot és támogatási arányt 
indokol. 

NEA-KK-12-
M-0410 

A pályázó szervezet tevékenysége, aktivitása, a pályázat színvonala nem 
feleltethető meg az alacsony bírálati pontszámnak. 

NEA-KK-12-
M-0431 

A költségvetés mértéktartó tervezése arányban áll a szervezet 
tevékenységével, programjaival, a bírálati szempontok szerinti értékelés 
alapján vélhetően magasabb pontszám indokolt. 

NEA-KK-12-
M-0453 

A pályázat szakmai színvonala, valamint az egyesület aktivitása, munkája 
magasabb pontszámot és támogatást indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-0482 

A pályázó szervezet tevékenysége, aktivitása, a pályázat színvonala nem 
feleltethető meg az alacsony bírálati pontszámnak. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-KK-12-
M-0611 

Az alapítvány hátrányos helyzetű személyekkel kapcsolatosan kifejtett 
tevékenysége, a pályázat kidolgozottsága, belső arányai magasabb pontszámot 
indokolnak. Méltányolandó továbbá, hogy a támogatást utófinanszírozás 
formájában igényli, ami a szervezet működésének tervszerűségére utal. 

NEA-KK-12-
M-0612 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-KK-12-
M-0624 

Figyelemmel a mértéktartó tervezésre, a pályázat remek színvonalára, valamint 
a 2012. évre meghirdetett európai évre (aktív idősödés) a bírálati pontszám 
újragondolása javasolt. 

NEA-KK-12-
M-0684 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult, a szervezet 
tevékenysége, pályázata magasabb pontszámot indokol. 

NEA-KK-12-
M-0705 

Az alapítvány kiterjedt tevékenysége, céljai, valamint a kért támogatás 
arányossága a szervezet programjaihoz képest magasabb pontszámot 
indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-0728 

A támogatási igény belső arányaira, valamint a szervezet aktivitására és a 
készpénzben rendelkezésre álló önrész magas szintjére tekintettel indokolt a 
pontozás és a támogatási összeg újragondolása. 

NEA-KK-12-
M-0729 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-0758 

A pályázat kidolgozottsága, a szervezet tevékenysége, aktivitása és a civil 
szektorban betöltött véleményformáló szerepe miatt magasabb pontszámra 
érdemes. 

NEA-KK-12-
M-0803 

Az egyesület tevékenységei, aktivitása, a lokális közösségben betöltött szerepe 
magasabb pontszámot indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-0816 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-0841 

Aprólékosan kidolgozott, színvonalas pályázat, melyhez kapcsolódó pontszám 
legalább a kollégium által meghatározott szinten indokolt, ugyanakkor a jó 
értékelés nem tükröződik a támogatási arányban. 

NEA-KK-12-
M-0855 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-0905 

Az egyesület kulturális tevékenysége során elért célcsoport és a tervezett 
költségvetés összhangja, valamint aktivitása magasabb pontszámot indokol. 

NEA-KK-12-
M-0924 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-0976 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1004 

Az alapítvány tevékenysége, céljai, a kért támogatás arányossága, illetve a 
pályázathoz kapcsolt saját források alapján magasabb pontszám indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1031 

A kért támogatás összhangja a pályázatban megfogalmazottakkal, továbbá a 
szervezet tevékenységei, valamint értékteremtő munkája magasabb 
pontszámot indokol. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-KK-12-
M-1075 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-1078 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1084 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1091 

A pályázó szervezet szakmai tevékenysége és aktivitása magasabb támogatási 
arányt indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-1116 

A pályázó tevékenysége szolgálja a társadalmi integrációt, a kulturális értékek 
bemutatásával értékes programokat valósít meg, tevékenysége és aktivitása 
megfelelő, arányban áll a pályázat költségvetésével. Jobb minősítés indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1124 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1127 

A költségvetés és a szervezet tevékenységének összhangja, valamint a kifejtett 
közösségi- és értékteremtő munka miatt a pontozás felülvizsgálata indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1152 

A pályázó szervezet együttműködései alapján szélesebb hálózat részeként 
hatékonyan éri el céljai megvalósulását, végzi tevékenységét. Összeállított, 
részletesen alátámasztott költségvetése, aktivitása jobb értékelésre adnak 
alapot. 

NEA-KK-12-
M-1199 

A pályázó szervezet tevékenységei, valamint a készpénzben biztosított önrész 
(2,8 MFt!) követendő példaként, mintaszerű pályázatot eredményezett, az 
alacsony pontszám indokolatlan. 

NEA-KK-12-
M-1299 

Az egyesület munkájára a régióban nagy szükség van, amelyet megfelelően 
alátámaszt a pályázat, továbbá a tevékenységek kiterjedése és a kért 
támogatás viszonya alapján magasabb pontszám indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1351 

Részletesen kidolgozott pályázat, arányos költségvetéssel alátámasztva, a 
pályázó kiterjedt tevékenysége és aktivitása, valamint közösségformáló ereje 
miatt magasabb pontszám indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1388 

Az egyesület tevékenységei, céljai, a pályázat színvonala nincs összhangban a 
bírálat során adott pontszámmal és a megítélt támogatással. 

NEA-KK-12-
M-1430 

A közepes bírálati pontszám magasabb támogatási arányt indokol. Szükséges 
megteremteni a pontszám és a támogatási arány közötti összhangot. 

NEA-KK-12-
M-1468 

Az alapítvány kiterjedt partnerkapcsolati hálója, tevékenysége és céljai, a kért 
támogatás ezekkel való összhangja magasabb pontszámot és támogatási arányt 
indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-1471 

A Dalszínház tevékenysége, aktivitása, az elért célcsoport mérete, ezáltal 
közösségépítő, értékteremtő munkája és a kapcsolódó részletesen kidolgozott 
költségvetés magas szakmai színvonalú pályázatot eredményeztek, amelynek 
elismerése magasabb pontszámmal indokolt. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-KK-12-
M-1491 

A pályázó szervezet aktivitása, tevékenységeinek a helyi közösség életében 
betöltött szerepe jelentős. Költségvetése arányos, átgondolt és megfelelően 
alátámasztott. A bírálati pontszám magasabb szinten való megállapítása 
indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1493 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-1501 

A szervezet más projektje kapcsán kifejtett aktivitása és a jelen támogatási 
igény kapcsolata alapján magasabb támogatási arány és pontszám indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1505 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-1511 

Bár a költségvetés tartalmaz túltervezett elemeket, a szervezet tevékenységei 
és céljai, aktivitása magasabb értékelést alapoznak meg. 

NEA-KK-12-
M-1548 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1568 

A pályázat bírálata alapján adott közepes pontszám nem áll összhangban a 
viszonylag alacsony támogatási aránnyal, az összhang megteremtése indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1586 

Az egyesület hagyományápoló, közösségformáló, értékteremtő tevékenysége 
kiemelkedő, aktivitása megfelelő arányban áll a költségvetéssel, amelyek 
magasabb bírálati eredményt indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-1599 

Salgótarján térségében a TDM tevékenység megalapozottsága, az egyesület 
együttműködési hálózata szerves kapcsolatokra utalnak, a szükségletek, 
tevékenységek és a kért támogatás aránya magasabb pontszámot indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-1618 

A Kör közösségi életben betöltött szerepe a költségvetés belső arányai és a 
szervezet tevékenységeihez, céljaihoz való viszonya magasabb támogatási 
arányt és pontszámot indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-1686 

Bár a költségvetés értékelése során támogatási kikötésnek lehet helye, 
azonban a szervezet tevékenysége, céljai, aktivitása alapján magasabb 
pontszám indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1744 

A szervezet az Őrség kulturális életében betöltött szerepe, a tevékenysége, 
aktivitásai okán, valamint a kért támogatás és a költségvetés arányossága 
(magas önrész) miatt magasabb pontszámra érdemes. 

NEA-KK-12-
M-1783 

A pályázó a francia kultúra népszerűsítésével, kiterjedt aktivitásával, 
tevékenységei, céljai és a pályázat költségvetésének összhangjával hozzájárul a 
társadalmi integrációhoz, közösségépítésben aktív szerepet vállal. Ezek alapján 
magasabb bírálati pontszám indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1817 

A közepesen magas pontszámmal nem áll arányban a támogatási arány. 

NEA-KK-12-
M-1873 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-KK-12-
M-1888 

A pályázat kidolgozottsága, szakmai háttere, a szervezet tevékenységei, 
aktivitása, a költségvetés kiegyensúlyozottsága és a civil szektorban betöltött 
multiplikátor-hatás feltétlenül kimagasló pontszámot indokolnak szemben a 
kollégium javaslatával. 

NEA-KK-12-
M-1911 

Az egyesület nevelésben betöltött szerepe, értékes programjai, előző évi és idei 
aktivitása miatt magasabb pontszámmal való értékelés, valamint ezzel 
összhangban álló támogatási arány megállapítása indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1919 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-KK-12-
M-1950 

Az egyesület a lokális közösségben fennálló igényekre, szükségletekre komplex 
módon reagál, a pályázat és a szervezet magasabb pontszámra érdemes. 

NEA-KK-12-
M-1998 

A pályázó kulturális tevékenységei, aktivitása, a mértéktartó, arányos és precíz 
költségvetés magasabb pontszámot indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-2011 

Az egyesület a könyvtárszakmai területen rendkívül aktív, tevékenysége 
hiánypótló, programja részletes, ezért magasabb értékelés indokolt. 

NEA-KK-12-
M-2014 

A közepesen magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási 
aránnyal, ezért azok újragondolása indokolt. 

NEA-KK-12-
M-2099 

Az alapítvány közhasznú céljai, tevékenységei, a pályázat és a pályázó 
színvonala indokolják az adott pontszám újragondolását. 

NEA-KK-12-
M-2140 

A pályázat szakmai színvonala, továbbá a pályázó aktivitása, sokszínű 
tevékenységei, céljai magasabb pontszámot és támogatási arányt tesznek 
indokolttá. 

NEA-KK-12-
M-2154 

A pályázat az egyébként kiterjedt tevékenységi körrel bíró szervezet életben 
maradását célozza, arányos költségvetése, kitűzött céljai magasabb pontszámot 
indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-2184 

A közepes pontszám és az alacsony támogatási arány nem áll összhangban. A 
végleges bírálat során ügyelni kell a pontszámnak megfeleltethető támogatási 
arányra. 

NEA-KK-12-
M-2198 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-2223 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-2251 

A pályázat színvonala, valamint a jól megtervezett költségvetés arányossága, a 
készpénzben rendelkezésre álló saját forrás összege és az elért célcsoport 
nagyságán keresztül a helyi közösségben betöltött szerepe miatt a pontozás 
felülvizsgálata indokolt. 

NEA-KK-12-
M-2278 

A költségvetés összhangban és arányban áll a megfogalmazottakkal, a 
hagyományőrző tevékenység pedig értékteremtő erővel bír. Az igényelt 
támogatás hozzájárulhat a szervezet fenntarthatóvá válásához. Magasabb 
pontszám lehet indokolt a bírálati szempontok alapján. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-KK-12-
M-2281 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-2291 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-2329 

Az egyesület kulturális, hagyományőrző tevékenysége és aktivitása magasabb 
pontszámot indokol. 

NEA-KK-12-
M-2346 

A visszatérítendő támogatásra vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb 
arányú támogatás indokolt. 

NEA-KK-12-
M-2380 

Az egyesület helyi közösség életében betöltött szerepe, aktivitása, 
tevékenységének arányossága az egyébként mértéktartó költségvetéssel 
magasabb pontszámot indokol. 

NEA-KK-12-
M-2496 

A közepes pontszámhoz képest a támogatási arány meglehetősen alacsony. A 
pályázat színvonala, az egyesület tevékenysége, aktivitása és multiplikátor 
hatása magasabb pontszámot és támogatási arányt indokolnak. 

NEA-KK-12-
M-2519 

Az egyesület mintaszerű lokális közösségépítő tevékenysége, valamint jól 
kidolgozott, konzisztens pályázat. Magasabb értékelés és támogatás odaítélése 
indokolt. 

NEA-KK-12-
M-2529 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-KK-12-
M-2549 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-KK-12-
M-2551 

A szervezet hagyományőrző, közösségépítő és értékteremtő tevékenysége, 
aktivitása, és a kért támogatás arányossága nem támasztják alá az alacsony 
pontszámot és támogatási arányt. 

NEA-KK-12-
M-2584 

A pályázó kiterjedt tevékenysége, nagy fokú aktivitása, költségvetésének 
arányossága a pályázatban kitűzött célokhoz magasabb pontszámot támaszt 
alá. 

NEA-KK-12-
M-2586 

A pályázat szakmai minősége és a szervezet tevékenységei, aktivitása alapján 
magasabb pontszám és támogatási arány indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0057 

A bírálói vélemények ellentmondanak, amely alapján a támogatási döntési 
feltétel nem jól meghatározható. 

NEA-MA-
12-M-0066 

Nincs összhang az adott közepes pontszám és a támogatási arány alacsony 
szintje között, amely ellentmondás feloldása szükséges. 

NEA-MA-
12-M-0069 

Nincs összhang az adott közepes pontszám és a támogatási arány alacsony 
szintje között, amely ellentmondás feloldása szükséges. 

NEA-MA-
12-M-0252 

A magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási aránnyal, ezért 
azok újragondolása indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0311 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0327 

A pályázat értékelése alapján adott pontszámmal nem áll összhangban a 
támogatási arány, a pontszám és a támogatási arány összhangjának 
megteremtése szükséges. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-MA-
12-M-0340 

A pályázó működése a teljes helyi közösség érdekeit szolgálja, elősegíti az ott 
élő emberek mozgásban gazdag életmódjának fejlesztését, a pályázat 
színvonala magasabb pontszámot indokol. 

NEA-MA-
12-M-0433 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0485 

A pályázat keretében beszerezni tervezett eszközök a pályázó 
fenntarthatóságát szolgálják. A szervezet tevékenységei és aktivitása jó 
arányban van a pályázatban megfogalmazottakkal, ezért magasabb támogatási 
arány és pontszám indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0493 

A közepesen magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási 
aránnyal, ezért azok újragondolása indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0561 

Az egyesület tevékenysége, helyi közösség életében betöltött nélkülözhetetlen 
szerepe kiemelkedő. A költségvetés részletesen, arányosan tervezett, amelynek 
nagyobb arányú támogatása és magasabb pontszám adása indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0619 

A pályázó szervezet kiterjedt tevékenysége, aktivitása, valamint a jól tervezett 
költségvetés, illetőleg a kiugróan magas önrész (4MFt) magasabb pontszámot 
és támogatási arányt indokolnak. 

NEA-MA-
12-M-0641 

A visszatérítendő támogatásra, illetve a szövetségekre vonatkozó keret nem 
merült ki, ezért magasabb arányú támogatás indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0672 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0673 

A pályázó aktivitása, a kért támogatás arányossága, a célok és tevékenységek 
összhangja magasabb pontszámot indokol. 

NEA-MA-
12-M-0740 

A bírálat ellentmondó megjegyzésként tartalmazza, hogy támogatható, 
valamint hogy elutasításra javasolt, ezért indokolt végleges elbírálása. 

NEA-MA-
12-M-0821 

A maximális pontszám hibátlan pályázatra utal, ám a költségvetésben túlzó 
elemek találhatók. 

NEA-MA-
12-M-0864 

A pályázat bírálata alapján adott közepes pontszám nem áll összhangban a 
viszonylag alacsony támogatási aránnyal, az összhang megteremtése indokolt. 
A támogatás alacsony szintje kétségbe vonhatja a tevékenység alapjait. 

NEA-MA-
12-M-0877 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-MA-
12-M-0884 

A bírálati pontszám nem áll összhangban a pályázat tartalmával, továbbá a 
támogatási döntéssel. 

NEA-MA-
12-M-0958 

Az alacsony pontszámmal nem áll arányban a 100 %-os támogatási arány, a 
pontszám és a támogatási arány összhangjának megteremtése szükséges. 

NEA-MA-
12-M-1093 

Kidolgozott pályázata,tervszerű működése, tevékenysége és aktivitása, illetőleg 
a költségvetés arányossága magasabb pontszámot indokolnak. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-MA-
12-M-1166 

A közepesen magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási 
aránnyal, ezért azok újragondolása indokolt. 

NEA-MA-
12-M-1247 

Helyi közösségben betöltött szerepe, integráló képessége, programjai és 
tervszerű működése a pályázó nagyfokú aktivitását mutatják, ezért magasabb 
pontszám indokolt. 

NEA-MA-
12-M-1254 

Az értékelés nem megfelelően tükrözi a pályázat minőségét, a szervezet 
tevékenységeit és aktivitását. 

NEA-MA-
12-M-1274 

A magas önrész, a költségvetés tevékenységekhez mért arányossága és a 
pályázó célkitűzéseivel való összhangja magasabb pontszámot, támogatási 
arányt indokolnak. 

NEA-MA-
12-M-1388 

A közepesen magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási 
aránnyal, ezért azok újragondolása indokolt. 

NEA-MA-
12-M-1408 

Kizárólag a legfontosabb helyi szükséglet kielégítésére irányuló, mértéktartó, 
kellően alátámasztott pályázat, amelynek jelentősen magasabb pontszámmal 
való elismerése indokolt. 

NEA-MA-
12-M-1514 

Bár a pályázat esetenként túlzó költségelemeket is tartalmaz, a sporton 
keresztül egy szélesebb közösség egészséges életmódját segítik, közösség- és 
értékteremtő tevékenységük, kiterjedt aktivitásuk alapján támogatási kikötések 
mellett magasabb pontszám lehet indokolt. 

NEA-MA-
12-M-1545 

A szervezet a sporton keresztül jelentős szerepet tölt be az egészséges 
életmódra nevelésben. A pályázat színvonala jóval túlmutat a kapott 
pontszámon, melynek újragondolása javasolt. 

NEA-MA-
12-M-1562 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-MA-
12-M-1761 

Kizárólag a legfontosabb helyi szükséglet kielégítésére irányuló, mértéktartó, 
kellően alátámasztott pályázat, amelynek jelentősen magasabb pontszámmal 
való elismerése indokolt. 

NEA-MA-
12-M-1848 

A kért támogatáshoz képest kimagasló önrész (2,2 MFt), a pályázat szakmai 
színvonala és a szervezet tevékenységei jóval magasabb támogatási arányt 
indokolnak. 

NEA-MA-
12-M-1857 

A szervezet adományozással kapcsolatos tevékenysége okán komoly 
multiplikátor hatást fejt ki, a kért támogatás és a költségvetés arányossága, 
valamint az egyéb aktivitások magasabb pontszámot tesznek indokolttá. 

NEA-NO-
12-M-0015 

A közepes pontszám nem indokolja a magas támogatási arányt és összeget, a 
pontszám és a támogatási arány összhangjának megteremtése szükséges. 

NEA-NO-
12-M-0029 

A közepes pontszám nem indokolja a magas támogatási arányt és összeget, a 
pontszám és a támogatási arány összhangjának megteremtése szükséges. 

NEA-NO-
12-M-0031 

A magas, de messze nem maximális pontszámmal nem áll arányban a 
támogatási arány, a pontszám és a támogatási arány összhangjának 
megteremtése szükséges. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-NO-
12-M-0037 

A közepesen magas pontszámnak nem feleltethető meg a 100 %-os támogatási 
arány, a pontszám és a támogatási arány összhangjának megteremtése 
szükséges. 

NEA-NO-
12-M-0048 

Az alapítvány tevékenysége, céljai, a kért támogatás arányossága alapján 
magasabb pontszám indokolt. 

NEA-NO-
12-M-0088 

A közepesen magas pontszámnak nem feleltethető meg az 50 %-os támogatási 
arány, a pontszám és a támogatási arány összhangjának megteremtése 
szükséges. 

NEA-NO-
12-M-0113 

A közepesen magas pontszámnak nem feleltethető meg az 50 %-os támogatási 
arány, a pontszám és a támogatási arány összhangjának megteremtése 
szükséges. 

NEA-NO-
12-M-0115 

A költségvetés nem kellően alátámasztott, helyenként indokolás nélküli 
elemeket tartalmaz, amelyekhez kapcsolódóan indokolt támogatási feltételeket 
kikötni bizonyos költségsorokhoz kapcsolódóan. 

NEA-NO-
12-M-0145 

A költségvetés alátámasztása számítási hibákat tartalmaz, amely alapján nem 
megfelelő a támogatási igény kiszámítása, a pontszám és a támogatási arány 
összhangjának megteremtése szükséges. 

NEA-NO-
12-M-0147 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-NO-
12-M-0171 

Az 50 pontot el nem érő pályázat 100 %-os támogatása nem indokolt, a 
pontszám és a támogatási arány összhangjának megteremtése szükséges. 

NEA-NO-
12-M-0177 

Nem fogadható el a mindössze 41 pontos bírálathoz képest a nyújtható 
maximális támogatás odaítélése, a pontszám és a támogatási arány 
összhangjának megteremtése szükséges. 

NEA-NO-
12-M-0195 

A költségvetés nem kellően alátámasztott, helyenként indokolatlan elemeket 
(pl. 800 eFt-os projektor) tartalmaz, amelyekhez kapcsolódóan indokolt 
támogatási feltételeket kikötni bizonyos költségsorokhoz kapcsolódóan. 

NEA-NO-
12-M-0243 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0017 

A közepesen magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási 
aránnyal, ezért azok újragondolása indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0032 

A szervezet idősebb korosztály életében betöltött szerepe, kiterjedt aktivitása, 
sokrétű tevékenysége, a kért támogatás mértéke alapján magasabb pontszám 
és támogatási arány indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0053 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-TF-12-
M-0104 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0192 

A visszatérítendő támogatásra vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb 
arányú támogatás indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0201 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-TF-12-
M-0205 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0226 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-TF-12-
M-0227 

A közepesen magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási 
aránnyal, ezért azok újragondolása indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0249 

A kollégium által javasolt pontszámot nem tükrözi a javasolt támogatási arány, 
amelyek összhangjának megteremtése indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0335 

A közepesen magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási 
aránnyal, ezért azok újragondolása indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0373 

A kollégium által javasolt pontszámot nem tükrözi a javasolt támogatási arány, 
amelyek összhangjának megteremtése indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0412 

Az egyesület szociális területen kifejtett hiányt pótló tevékenysége, rendkívüli 
aktivitása, a munkássága során elért célcsoport nagysága, közösségépítő, 
értékteremtő ereje és esélyegyenlőséget is szolgáló céljai arányban vannak a 
kért támogatással. A színvonalas pályázat értékelésének megfontolása javasolt. 

NEA-TF-12-
M-0468 

Az egyedülálló szervezet hiánypótló tevékenységének megalapozása és 
megerősítése nélkülözhetetlen, a kért támogatás arányossága, a kitűzött célok, 
a megvalósított tevékenységek és a terveett aktivitás mind magasabb 
pontszámot alapoznak meg. 

NEA-TF-12-
M-0483 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-TF-12-
M-0539 

A magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási aránnyal, ezért 
azok újragondolása indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0586 

A közepes pontszám nem áll arányban a támogatási arány alacsony szintjével, 
ezért a bírálati eredmény megfontolása javasolt. 

NEA-TF-12-
M-0618 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-TF-12-
M-0628 

A pályázat kidolgozottsága, magas szakmai színvonala, a szervezet 
egyedülállóan komplex hozzáállása, értékteremtő ereje jóval felülmúlják a 
kollégium által megítélt pontszámot, a követendő példaként állítható szervezet 
támogatása magasabb arányban indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0641 

A közepesen magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási 
aránnyal, ezért azok újragondolása indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0657 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-TF-12-
M-0668 

A szervezet hátrányos helyzetű térségben ugyancsak hátrányos helyzetű 
célcsoporttal foglalkozik, amelynek társadalmi integrációban betöltött szerepe 
kiemelten fontos. Emellett a pályázat magas színvonala és a szervezet 
aktivitásai, a kért támogatás arányossága magasabb pontszámot és támogatási 
arányt indokolnak. 

NEA-TF-12-
M-0675 

A közepesen magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási 
aránnyal, ezért azok újragondolása indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0676 

A pontszám nem áll arányban a megítélt támogatási aránnyal, ezért a kettő 
összhangjának megteremtése szükséges. 

NEA-TF-12-
M-0680 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-TF-12-
M-0687 

A magas pontszám nem áll összhangban az alacsony támogatási aránnyal, ezért 
azok újragondolása indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0693 

A bírálati pontszám nem áll összhangban a pályázat tartalmával, továbbá a 
támogatási döntéssel. 

NEA-TF-12-
M-0730 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-TF-12-
M-0757 

A jótékonysági szervezet által a helyi közösség életében kifejtett tevékenységei 
alapján magasabb arányú, a bírálati pontszámmal összhangban álló támogatása 
indokolt. 

NEA-TF-12-
M-0820 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-TF-12-
M-0833 

A szervezet munkája, tevékenysége, céljai összhangban állnak a szociális 
területen mutatkozó szükségletekkel, a pontszám felülvizsgálata javasolt. 

NEA-TF-12-
M-1045 

A visszatérítendő támogatásra vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb 
arányú támogatás indokolt. 

NEA-TF-12-
M-1200 

A pontszám nem áll arányban a megítélt támogatási aránnyal. 

NEA-UN-
12-M-0113 

A szervezet a társadalmi integráció építésében jelentős szerepet vállalt, 
tevékenysége, aktivitása, a költségvetése különös tekintettel a kimagasló 
önrészre (16 MFt) indokolttá teszik magasabb pontszám és támogatási arány 
elfogadását. 

NEA-UN-
12-M-0195 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-UN-
12-M-0258 

A szervezet a fenntarthatóságra törekszik, tevékenységéhez több forrást is 
mozgósít, amelynek hátterét csak kiegyensúlyozott működéssel tudja 
biztosítani. Tekintettel a pályázat szakmai színvonalára és a költségvetés 
arányosságára magasabb pontszám javasolt. 

NEA-UN-
12-M-0307 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-UN-
12-M-0355 

A pályázó tevékenysége hiánypótló, aktivitása és a kért támogatás megfelelő 
arányt képvisel, céljai alapján magasabb pontszám és támogatási arány 
javasolt. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-UN-
12-M-0420 

A pályázó helyi civil közösségi életben, valamint az állampolgárok számára 
nyújtott szolgáltatásokban betöltött szerepe, valamint a pályázat szakmai 
színvonala indokolják a magasabb értékelést. 

NEA-UN-
12-M-0515 

A pályázó sokrétű tevékenysége, a környezettudatos nevelésben betöltött 
szerepe és a benyújtott pályázat szakmai színvonala magasabb értékelésre 
adnak alapot, emellett a kért támogatás a szervezet fenntarthatóságát 
szolgálják a megfelelő infrastruktúra kiépítésével. 

NEA-UN-
12-M-0525 

A koraszülött gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szervezet tevékenysége, 
aktivitása és társadalmi integrációban betöltött szerepe, továbbá a kért 
támogatás összhangja a tevékenységgel magasabb pontszámot indokolnak. 

NEA-UN-
12-M-0589 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 

NEA-UN-
12-M-0867 

A pályázat és a pályázó gyakorlatilag az összes bírálati szempontnak magas 
színvonalon felel meg, amellyel nem összeegyeztethető a kapott pontszám. 

NEA-UN-
12-M-0965 

Felzárkóztatási programjai által a pályázó széles körben, értékes társadalmi 
tevékenységet fejt ki, aktivitása, a pályázat színvonala magasabb pontszámot 
indokolnak, ugyanakkor a költségvetés helyenként túlzó, így támogatási feltétel 
kikötése indokolt. 

NEA-UN-
12-M-1111 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-UN-
12-M-1339 

Az egyesület tömegsporthoz és a közösségi élethez kapcsolódó célkitűzései, 
tevékenységei, közösségépítő szerepe okán magasabb pontszám indokolt. 

NEA-UN-
12-M-1355 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-UN-
12-M-1366 

Adomány miatt normatív alapon támogatásra jogosult. 

NEA-UN-
12-M-1465 

A pályázó sokrétű tevékenysége, a nevelésben betöltött szerepe és a 
benyújtott pályázat szakmai színvonala magasabb értékelésre adnak alapot. 

NEA-UN-
12-M-1511 

A pályázat összességében a bírálati szempontok alapján magasabb pontszámot 
érdemel figyelemmel annak tervezettségére, az önkéntesek bevonására, 
sokszorozó hatására, a költségvetés arányosságára és a készpénzben 
rendelkezésre álló saját forrásra. 

NEA-UN-
12-M-1524 

A pályázó aktivitása, a kért támogatás arányossága, a célok és tevékenységek 
összhangja magasabb pontszámot indokol. 

NEA-UN-
12-M-1601 

A pályázat részletes kidolgozottságra, a kiválóan alátámasztott költségvetésre, 
az egyesület sokrétű tevékenységére, aktivitására magasabb pontszámmal 
történő értékelés indokolt. 

NEA-UN-
12-M-1621 

A szövetségekre vonatkozó keret nem merült ki, ezért magasabb arányú 
támogatás indokolt. 



Végleges elbírálás végett a Tanács elé terjesztett működési pályázatok 

Pályázati 
azonosító 

Indokolás 

NEA-UN-
12-M-1679 

A színvonalas pályázatot értékes szervezet készítette, tevékenységei, aktivitása 
okán magasabb bírálati eredmény megalapozott. 

NEA-UN-
12-M-1793 

A szervezet tevékenysége rendkívül aprólékosan tervezett, sokrétű, aktivitása 
magas szintet képvisel, költségvetésének kidolgozottsága színvonalas ezért - a 
programelemekre vonatkozó korlátozó támogatási feltétel kikötése mellett - 
magasabb pontszám és támogatási arány indokolt. 

NEA-UN-
12-M-1803 

A pályázó tevékenységének sokszínűsége, magas fokú aktivitása, ezzel egy 
időben a pályázat költségvetésének arányossága, illetve a célok és eszközök 
összhangja magasabb pontszámot indokolnak. 

NEA-UN-
12-M-1928 

A szervezet tevékenysége vonatkozásában keresi a kapcsolódási lehetőségeket 
más szervezetekhez és programokhoz, szinergiára törekszik és esélyegyenlőség 
érvényesítésében betöltött szerepe is jelentős. A kért támogatás arányos, a 
költségvetés kiegyensúlyozott ezért magasabb pontszám és támogatási arány 
javasolt. 

NEA-UN-
12-M-1957 

A pályázó aktivitása, a kért támogatás arányossága, a célok és tevékenységek 
összhangja magasabb pontszámot indokol. 

NEA-UN-
12-M-1967 

Az egyesület jelentős aktivitása, tevékenységei és ezzel párhuzamosan a 
mértéktartóan de gondosan tervezett, arányos költségvetés magasabb 
pontszámot tesznek indokolttá. 

NEA-UN-
12-M-1969 

A szervezet önkéntesség fejlesztésében és az ifjúság körében való 
népszerűsítésében, szervezésében betöltött szerepe egyedülálló, 
közösségformáló, értékteremtő ereje magas szintű. A kért támogatást jól 
tervezett, a célokkal összhangban álló költségvetés támasztja alá. Magasabb 
pontszám indokolt. 

 


