MINISZTERELNÖKSÉG
CIVIL ALAP - 2014
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014.
évi költségvetési támogatására
A Miniszterelnökség a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” (a továbbiakban:
Emlékév) támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé.
Az előirányzat felhasználása során kizárólag az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
I.

A pályázat célja

A Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 keretében megvalósuló, a méltó
megemlékezést szolgáló civil, önkormányzati és egyéb kezdeményezésben
megvalósuló programokra, valamint a magyar holokauszt újabb tudományos és
művészi feldolgozásaira támogatás nyújtása. A Civil Alap – 2014 célja pályáztatás
útján, a magyarországi zsidó közösségek bevonásával az Emlékévnek és céljainak
társadalmasítása, a történelemmel való szembenézés elősegítése, valamint a civil
szféra aktivitásának ösztönzése.
Az előirányzatból kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének
megvalósítására, vagy önállóan megvalósítható részére nyújtható támogatás.
II.

A pályázat jellege

A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.
III. A pályázat benyújtására jogosultak köre: A pályázat benyújtására jogosultak
hazai és külföldi illetőségű
• természetes személyek,
• jogi személyek,
• jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek.
Ugyanazon természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra,
azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet, pályázatot nem nyújthat
be.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Telefon: (06 1) 795 7533 Fax: (06 1) 795 0644

MINISZTERELNÖKSÉG
IV. A rendelkezésre álló forrás és keretösszeg
Jelen pályázat megvalósítására 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd ötszázmillió forint
keretösszeg a Miniszterelnökség költségvetésében lesz biztosított a magyarországi
Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kezdeményezések támogatását célzó Civil Alap
– 2014 pályázati programról szóló 1688/2013. (IX. 30.) Korm. határozat alapján.
V.

A pályázatban igényelhető támogatás formája, módja, összege:

A nyertes pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatásból az
általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfalevonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell
elszámolnia.)
A támogatás módja: a Támogató és a nyertes pályázó (a továbbiakban:
Kedvezményezett) a támogatás módjáról a támogatási szerződésben állapodnak
meg.
Egy projektre csak egy pályázat nyújtható be.
Ha egy projektet két vagy több természetes személy vagy szervezet közösen kíván
megvalósítani, a személyeknek, szervezeteknek közös megegyezéssel dönteniük kell,
hogy melyikük nyújtja be a pályázatot. Az adatlapon a pályázó adatainál a
megegyezésnek megfelelő személy vagy szervezet adatainak kell szerepelniük.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
VI. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek köre
Támogatandó tevékenységek:
• A társadalmi emlékezést és emlékeztetést segítő programok a magyar
holokauszt témakörében, különös tekintettel a helyi jelentőségű
kezdeményezések megvalósítására;
• a zsidóság hagyományait, a helyi közösségeket ért veszteségeket bemutató
programok szervezése;
• a 2014. november 9-i Radnóti-emléknappal összefüggésben tervezett
programok;
• a magyar holokauszttal kapcsolatos tudományos publikációk, egyéb szakmai
kiadványok megjelentetése;
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• a holokauszt új művészi feldolgozásainak elkészítése, a holokauszttal
kapcsolatos kiállítások rendezése, illetve ezekhez kapcsolódó kiadványok
megjelentetése;
• az Emlékév megemlékezéseihez és egyéb programjaihoz kapcsolódó
rendezvények, művészeti vagy tudományos előadások, konferenciák
létrehozása;
• az Emlékév szellemiségével, céljaival összhangban ösztöndíjak kiírása;
• egyéb egyéni kezdeményezések megvalósítása.
Elszámolható tevékenységek:
Támogató bizonyos költségtételeket nem támogat. A támogatás kizárólag olyan
tételekre igényelhető, amelyek nem esnek a nem támogatott költségek közé.
Nem támogatott költségek:
Jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, továbbá az
adók vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság), valamint az
előre nem tervezett költségek.
Elszámolható költségek például:
• a konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja
(így különösen: terembérlet, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény
reklámköltségei, előadók díja),
• nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés,
tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadások) kapcsolódó szolgáltatások,
• kép- és hanghordozók esetében sokszorosítás költségei, valamint honorárium
(ezen tétel igényléséhez külön indoklást kérünk),
• a kulturális és hitéleti program megrendezése során felmerülő költségek, így
különösen az útiköltség, étkezés, terembérlet, hangosítás és szállásdíj.
VII. Felhasználási és elszámolási időszak
A támogatott tevékenység megvalósításának határideje: 2014. január 1-jétől december
31-ig. A támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának határidejét a
támogatási szerződés tartalmazza.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Telefon: (06 1) 795 7533 Fax: (06 1) 795 0644

3

MINISZTERELNÖKSÉG
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:





programleírás (maximum 3 A/4-es oldal terjedelemben),
tételes, a szükséges mértékig részletes költségterv (maximum 1 A/4-es oldal
terjedelemben),
megvalósítási ütemterv (maximum 1 A/4-es oldal terjedelemben), valamint
a pályázathoz mellékelni szükséges a jelen pályázati kiírás 1. mellékletét
képező – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) § 67. (1) bekezdésében
igényelt adatok közlésére szolgáló – űrlapot.

A pályázatokat magyar vagy angol nyelven, papíralapon, postai úton kell benyújtani
1 példányban L. Simon László elnök úr részére (Országgyűlés Kulturális és
Sajtóbizottsága, 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.), valamint elektronikusan
(MS Office által kezelhető formátumban, pl.: .doc; .docx; .xls; .xlsx) a
civilalap2014@parlament.hu e-mail címre.
A pályázat postán és elektronikusan történő feladási határideje: 2013. november 15.
12:00 PM GMT+2:00.
További információ a Támogató internetes honlapján (www.kormany.hu és
www.government.hu) található.
VIII. A nyertes pályázat alapján kötendő támogatási szerződéshez szükséges
dokumentáció
A nyertes pályázat alapján kötendő támogatási szerződéshez a pályázónak
biztosítania kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban
Áht.) és az Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő dokumentációt. Ezeken
túlmenően a pályázók figyelmébe ajánljuk az Alaptörvény 39. cikk (1) bekezdésében
foglaltakat. A fenti követelményeknek megfelelő dokumentáció hiányában
támogatási szerződés nem köthető.
Arra az esetre, ha a hatályos magyar jogszabályok – így különösen az Alaptörvény,
az Áht. és az Ávr. – értelmében a nyertes pályázóval támogatási szerződés nem
köthető, Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó helyett
pályázati keretösszeg erejéig, a véleményezési listán soron következő pályázóval
kössön támogatási szerződést.
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A pályázat érvényessége
A határidőre beérkező pályázatokat a Támogató formai bírálatnak veti alá, mely
során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:
• a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (kizáró okok
vizsgálata),
• a pályázatnak a felhívásban közzétett célnak való megfelelése,
• a kitöltöttség, valamint
• a benyújtás dátuma.
Amennyiben a Támogató a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az
adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus
értesítésben 5 munkanapos hiánypótlási határidő kitűzésével, a hiányzó adat vagy
dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által történő
hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a Támogató által meghatározott időben
kerülhet sor. Amennyiben a Támogató által meghatározott hiánypótlási
határidőben pályázó nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak, a pályázat
érvénytelenné válik. A Támogató a hiánypótlási határidő lejártát követő 5
munkanapon belül elektronikus értesítésben tájékoztatja a pályázó szervezetet a
hiánypótlás eredményéről.
A pályázat érvénytelen, ha
• nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi
követelményeknek,
• a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát,
• a pályázót korábban – meghatározott időre – kizárták a támogatási
rendszerből, és a kizárás időtartama még nem telt el,
• a pályázat elkésett.
Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
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IX.

A pályázat tartalmi elbírálása

A benyújtott pályázatokról a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága
javaslata alapján a Támogató dönt.
Az elbírálás szempontjai:
•
•
•
•
•

A benyújtott projekteknek a pályázati célhoz való kapcsolódása.
A benyújtott projekteknek az Emlékév szemléletébe történő illeszkedése.
A projektek szakmai kidolgozottsága.
A költségvetés-terv realitása.
A pályázat megvalósítási ütemtervének indokoltsága.

A pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága a
pályázati határidő lejártát követő 25 napon belül, de légkésőbb 2013. december 10-ig
véleményezi és rangsorolja, majd előterjeszti a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár részére. A pályázatok támogatásáról a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár hoz döntést ezen előterjesztés alapján, annak kézhez vételét követő 10
napon belül, de legkésőbb 2013. december 15-ig. A pályázat eredményének
kihirdetésére 2013. december 16-án kerül sor. A döntés ellen fellebbezésnek helye
nincs. A nem támogatott pályázatok anyagát a Miniszterelnökség nem őrzi meg és
nem küldi vissza.
Az elbírálás határideje: 2013. december 15.
A Miniszterelnökség a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a
támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét legkésőbb 2013.
december 16-ig a www.kormany.hu internetes honlapon közzéteszi, ezt követően
írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.
X.

Szerződéskötés

A Támogató a Kedvezményezettel a támogatás felhasználásáról írásbeli támogatási
szerződésben állapodik meg. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás
megítéléséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül, a
Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre a szerződés. A jogosulatlanul
igénybe vett támogatás visszafizetése biztosítékaként Támogató előírja a
Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás
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alkalmazásához történő hozzájárulás megadását, vagy más hasonló biztosíték
megadását.
XI.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósításának feltétele a hatályos és érvényes támogatási szerződés és a
XI. pont szerinti biztosíték megléte. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának
határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza.
XII. Jogorvoslat
Az államháztartáson kívüli szervezetként igénylő vagy kedvezményezett kifogást
nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés meghozatalára, a
támogatói okiratok kiadására, vagy a támogatói szerződések megkötésére, a
költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás
véleménye szerint jogszabálysértő. A pályázati eljárással és döntéssel szemben a
pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában
meghatározott kifogást nyújthat be írásban a Támogatáskezelőhöz címezve a
kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról tudomásszerzéstől számított 8 napon
belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól
számított 45 napon belül. A kifogást a fejezetet irányító szerv vezetője a
kézhezvételtől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. A pályázati
döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
XIII. Egyéb
A pályázók vállalják, hogy a megvalósult programok során, illetve az elkészült
alkotásokon, kiadványokban a támogatás tényét a támogatási szerződésben
meghatározott módon feltüntetik.
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