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A 2006. évi I. kör

2007.04.03.



I. kör: az elsı félévben, nagyobb rendelkezésre álló támogatási
összeg, több pályázó



2006: - beadási határidı: 2006.04.03.
- 1470 db. beérkezett pályázat
- 1220 db. formailag megfelelı pályázat jutott el az érdemi
bírálatra,
- 1174 db. támogatott pályázat
- 1. 394. 779. 500 forint került kiosztásra,
- min. 100.000. forint - max. 7.000.000. forint
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A pályázati folyamat I.






Formai vizsgálat : - kardinális hiba -►hiánypótlás nélküli
elutasítás
- kisebb hiányosság, hiba -► hiánypótlás, egy
alkalommal, a felhívás kézhezvételétıl számított
10 munkanapon belül



Formailag megfelelı pályázatok kerülnek érdemi vizsgálatra!
Érdemi vizsgálat : - algoritmus
- személyes, egyéni értékelés
- közös álláspont (kollégiumi ülésen)



2007.04.03.

A pályázati felhívás megjelenése országos médiában, és az
NCA honlapján (www.nca.hu) – legalább 30 nappal a benyújtás
határideje elıtt.
A pályázatok beérkezése határidıben! (postai bélyegzı)
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A pályázati folyamat II.

2007.04.03.



Támogatási szerzıdés megkötése (Kezelıszervvel –►
2004/2005/2006 MÁK
2007ESZA Kht.)
A megadott határidıben visszaküldeni!!!
2006: 16 szervezet nem kötötte meg!



A következı naptári év június 30-ig kerül sor az elszámolásra!
-Az elszámolás 2 részbıl áll: szakmai beszámoló és
pénzügyi beszámoló.
-Két hiánypótlási lehetıség!
-A határidı túl érkezı hiánypótlások automatikusan egy
lehetıség elveszítését jelentik.
- A beszámolókból nem igazolható ráfordításokat vissza
kell fizetnie a pályázónak!
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2006. évi tapasztalatok –
Leggyakoribb formai hibák
















2007.04.03.

Aláí
Aláírrás: hiá
hiányzik, nem a jogosult írja alá
alá az adatlapot! (Jogosult: a
bírósági kivonatban feltü
feltüntetett!), csak odafé
odafénymá
nymásolt…
solt… stb.
Szé
Székhely: az adatlapon megadott nem egyezik a bí
bírósági kivonaton
feltü
feltüntetettel
Hatá
Hatáskö
skör: nem soroltak fel legalá
legalább 7 megyé
megyét!
Pl. nem megfelelı
megfelelı: „Ceglé
Cegléd”, „összes
„összes megye”
megye”, „Magyarorszá
Magyarország”
Pénzü
nzügyi tá
táblá
blák és az igé
igényelt tá
támogatá
mogatási összeg adatai nem
egyeznek, rosszul kerü
kerültek összeadá
sszeadásra, hiá
hiányosak …stb.
Az igé
igényelt összeg felü
felülkalkulá
lkalkulált! Maximum akkora összeg igé
igényeltetı
nyeltetı,
amely a Taná
Tanács tá
támogatá
mogatási elvé
elvében és a pá
pályá
lyázati kií
kiírásban
foglaltakkal megegyezik!
A pályá
lyázó legjellemzı
legjellemzıbb tevé
tevékenysé
kenységi terü
területe - csak egy terü
terület
kerü
kerüljö
ljön megjelö
megjelölésre!
A jelen tá
támogatá
mogatásbó
sból fedezni kí
kívánt kiadá
kiadások ré
részletes bemutatá
bemutatásasatervezet!, ké
késıbb a szerzı
szerzıdéskö
skötéskor mó
módosí
dosítható
tható!
A pá
pályá
lyázó 2005. évi tevé
tevékenysé
kenységének, és 2006. évi terveinek
bemutatá
bemutatásasa- tartalmasan! Az érdemi dö
dönté
ntés gerince!!!
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2006. évi tapasztalatok –
Leggyakoribb elszámolási hibák







2007.04.03.

A pályázó nem számol be önszántából!!!! – egy hiánypótlás
elvesztése + etikátlan…
Határidın túli beszámoló, hiánypótlás benyújtás – egy
hiánypótlási lehetıség elveszítése, a 2. hiánypótlás esetében a
beküldött anyagok figyelmen kívül hagyása!
Hiányzik, vagy hiányos a szakmai beszámoló!
Hiányzik, vagy hiányos a pénzügyi beszámoló!
Pl.: -hiányzik a számla összesítı,
- a benyújtott számla nem a szervezet nevére szól!?,
- a benyújtott számlára nincs rávezetve a támogatási
szerzıdés számát tartalmazó záradék, és az NCA terhére a
számlából elszámolni kívánt összeg,
- a számlákat és beszámolót nem a szervezet képviselıje
hitelesíti,
- olyan tételek szerepelnek a számlákon, melyek mőködés
körében nem elszámolhatóak (operajegy, alkoholos italok…stb.)
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2006. évi II. körös pályázat










2007.04.03.

II. kör: tárgyév második felében, alacsonyabb összegre,
kevesebb pályázó
Jelenleg nyitvaálló támogatási keretösszeg:
144.605.000 Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 29.
498 db. beérkezett pályázat
Jelenleg: formai vizsgálat -► hiánypótlás nélküli
elutasítások leggyakoribb oka,
már az I. körben benyújtott pályázat
-► folyamatban lévı
hiánypótlások
Érdemi döntés: 2007. március vége, április eleje
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Köszönjük
a figyelmet!
Várjuk a kérdéseiket!

2007.04.03.
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