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A pályázatok beérkezésének végső határideje (módosult):   

  2016. október 13-án 12.00 óra  

 Határidőn túl a rendszer nem fogad be pályázatot! 

 

• A pályázatokat elektronikusan, az EPTK informatikai 

rendszeren keresztül szükséges benyújtani.  

• Személyes/postai kézbesítés (kizárólag a nyilatkozatot illetően):  

   a benyújtási határidőt követő 7 napon belül  

• Kézbesítési cím:  

Belügyminisztérium TKFO, Tóth Judit főosztályvezető sk.  

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. (Személyes kézbesítés - 

lezárt borítékban a BM József Attila utcai bejáratánál) 

 Pályázatok benyújtása 
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A nyilatkozat vonatkozásában a borítékon mind személyes, mind 

postai kézbesítés esetén az alábbi adatokat kell feltüntetni: 

– a pályázó szervezet neve és címe, 

– a projekt címe, 

– pályázati kiírás kódszáma. 

 

A beérkezett támogatási kérelmet és a nyilatkozatot az EPTK 

automatikusan iktatja és a pályázó részére visszajelzést küld a 

dokumentumok beérkezéséről, illetve arról, hogy az 

intézményrendszer a támogatási kérelem jogosultsági vizsgálatát 

a benyújtási határidő lejártát követően megkezdi. 

 

 

 Pályázatok benyújtása 
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Pénzügyi Információk 

• Projekt költségvetés minimum és maximum összege pályázati 

kiírásonként változó (kiírás 1.2.1 pontja) 

 

• Támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-

a, amelyből 

• az uniós hozzájárulás 75 %, 

• BM 25 % - Saját erő a BM hozzájárulást csökkenti 

• + osztott finanszírozás esetén saját erő 

 

• A költségvetés tervezése és az elszámolás is forintban történik. 

 

• Elszámolhatósági időtartam:  

Főszabály: 2017. január 01. – 2018. június 30., de egyes pályázati 

kiírásoknál ez eltérhet. 
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Támogatást igénylőkkel szemben támasztott 

követelmények 

Pályázati kiírás II. pontja:  

 

II.1. Szervezeti alkalmasság (a projektek non-profit jellegűek) 

 

II.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

Bármely követelménynek történő meg nem felelés automatikus 

kizárást von maga után! 
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A pályázatnak az alábbi szakmai követelményeknek kell 

megfelelnie (pályázati kiírás I.3 pontja): 

 

• A pályázatnak a kiírásban meghatározott intézkedésekre 

és tevékenységekre, kell irányulniuk, illetve a 

meghatározott célcsoportot kell megcéloznia.  

 

A fenti összhang megteremtése a tartalmi leírásoknál is 

szükséges. 

 

 

 Támogatási kérelemmel szemben 

támasztott szakmai követelmények  
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Mérföldkövek: 

• Két havonta a PEJ-hez kapcsolódóan – költségek beállítása 

kötelező. 

• A mérföldkövekhez beállított költségek összegének meg kell 

egyeznie az igényelt támogatás összegével. 

• Legyen összhangban a Gantt diagrammal. 

 

Indikátorok: 

• Közös indikátorok – Nemzeti Programban, Munkaprogramban 

rögzített. 

• Az elérhető indikátorkészlet az elektronikus rendszerben előre 

rögzítettekre limitált, azonban szükséges a projekt 

szempontjából  valamennyi releváns indikátort kiválasztani. 

 További szakmai követelmények  
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Technikai/formai követelmények – kizáró 

okok  

A pályázat automatikus kizárását vonja maga után, amennyiben a 

pályázati dokumentáció az alábbi kritériumnak nem felel meg: 

 

• Ha a támogatást igénylő nyilatkozat eredeti papír alapú 

példányát határidőre nem nyújtotta be, az hiányos. 

 

Ez esetben a támogatási kérelem hiánypótlás nélkül 

elutasításra kerül 
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Jogosultsági ellenőrzés  

 
A jogosultsági ellenőrzést az FH a kiírásban szereplő hiánypótoltatható és nem 

hiánypótoltatható szempontok szerint végzi. A hiánypótlások határideje: 3-15 nap.  

 

 amennyiben a támogatási kérelem a nem hiánypótoltatható jogosultsági 

feltételeknek nem felel meg, a támogatási kérelmet további vizsgálat nélkül 

el kell utasítani – erről a pályázó az EPTK-n keresztül kap értesítést. 

 Hiánypótoltatható jogosultsági feltételekkel kapcsolatosan egy alkalommal 

van lehetőség hiánypótlásra, ennek eredménytelensége esetén az FH a 

támogatási kérelmet elutasítja – EPTK értesítés. 

 Amennyiben a támogatási kérelem a jogosultsági feltételeknek megfelel 

az FH megkezdi a kérelem tartalmi  ellenőrzését, és erről a pályázót az 

EPTK felületen szintén értesíti. 

Hiánypótlás / értesítés 
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Tartalmi értékelés 

 

• a pályázati kiírásban rögzített értékelési szempontok alapján 

történik 

• tisztázó kérdés  

• megválaszolására legalább 3 napos határidő;  

• az elektronikus rendszeren keresztül kell kiküldeni;  

• a határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni; 

• az FH nem köteles tisztázó kérdést feltenni! 

 

• Amennyiben az adott szakmai szempont a tisztázó kérdések 

megválaszolását követően sem állapítható meg egyértelműen, az 

FH a pályázatot az eredeti dokumentumban foglaltak alapján 

történő értelmezés szerint bírálja el. 

 

Tartalmi értékelés 



11 

Köszönöm a figyelmet! 

 

Sikeres pályázást kívánunk! 


