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A projekt és a pályázat fogalma

Amennyiben valakiben megfogalmazódik egy gondolat, hogy hogyan lehetne 
a saját környezetét pozitív irányba akár csak egy apró lépéssel is megváltoztat-
ni, ezt nevezzük projektötletnek. 

A vázlatos projektötletből nagyon hosszú munka által válik ki forrott pro-
jekt, hiszen a projekt már részletesen körüljárja és leírja az adott társadalmi 
problémát, a megoldási módot, a pozitív irányba való változáshoz szükséges 
tevékenységeket és erőforrásokat.

Egy projekt részletes kidolgozása történhet egyénileg vagy csapatmunká-
ban. Az egyéni egyszerűbb és könnyebb, de a második viszont sokszínűbb 
és ötletgazdagabb. Ha csak idő és lehetőség van rá, akkor csapatmunkában 
dolgozzunk. Erre tökéletes forma egy egyesület, annak szűkebb (max. 10 fős) 
testülete, ad hoc (alkalmi) csoportja. A lényeg, hogy olyan emberek jöjjenek 
össze, akik rászánnak e dologra 2-3 órát, másrészt fontos, hogy legyen valaki, 
aki vezeti / koordinálja is a beszélgetést.

Többféle módszer van egy ilyen csoportos projektgenerálás levezetésére 
(a tudományos módszerek közül pl. a SWOT-analízis, a cél-fa, probléma-fa), 
de alapjában véve egy jól átgondolt, klasszikus beszélgetés is célravezető. A 
következő kérdésekre kell választ adniuk a résztvevőknek:

melyik az a probléma / hiány, ami leginkább zavar bennünket? 
mi okozza ezt a problémát / hiányt? 
meg tudjuk-e mi, egyszerű emberek ezt a problémát / hiányt oldani? 
s ha igen, akkor hogyan tudnánk megoldani, mit szeretnénk elérni  
ennek kapcsán a jövőben?
melyik a legcélravezetőbb és legköltséghatékonyabb megoldás ezek a  
megoldások közül?
pontosan mire van szükség ehhez a megoldáshoz? (emberek, tárgyak,  
épületek, kapcsolatok, pénz stb.)
milyen eredményeket érünk el ezzel a megoldással, s legalább részben  
megoldjuk-e az adott problémát / hiányt ?

Ha már van a fentiek szerint egy végiggondolt projektünk, akkor azt írásba 
kell öntenünk, s ez lesz majd a pályázat. 
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Előkészületek a pályázatíráshoz

A projektünk kidolgozása mellett egyéb dolgokkal is készülnünk kell az eset-
leges pályázati kiírásra. Ha várhatóan az adott pályázati felhívás megkívánja 
vagy esetleg csak előnyben részesíti a partnerségben megvalósított projekte-
ket, akkor érdemes már időben partnerszervezetet keresnünk. Nagyon fontos 
a jó előkészítés, a másik szervezet igazi kiismerése, hiszen nem egy projekt 
bukott már meg a megvalósítás során a partnerek közötti inkorrektség, egy-
más meg nem értése, érdektelensége miatt. Különösen fontos egy fizikailag 
távol lévő, különösen külföldön lévő partner esetében a jó előkészítés. Ehhez 
több találkozó, beszélgetés, egymás megismerése, a másikkal való személyes 
megbarátkozás kell, hogy a későbbiekben a projekt megvalósításakor, az 
akkor felmerülő nehézségek leküzdésekor is gond nélkül működni tudjon a 
partnerség.
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Információszerzés az aktuális pályázatokról

Azok a jó projektek, amelyeket meg tudunk oldani helyi emberek összefogá-
sával, önkéntes munkával, már meglévő tárgyak és helyiségek használatával. 
Azonban a legtöbbször e nagyon fontos források mellett a sikerhez szükség 
van pénzre is.

Anyagi támogatást több módon lehet szerezni (az egyesületi tagok tagdí-
jából, vállalkozások szponzorálásából, adakozó emberek támogatásából), de 
valljuk be őszintén, hogy ezek általában csak kisebb összegeket tesznek ki, s 
nagyobb pénzügyi támogatásokat csak civil szervezetek részére kiírt pályáza-
tokon tudunk elnyerni.

Ennek kapcsán az egyik legfontosabb feladatunk, hogy időben, még a 
lejártuk előtt értesüljünk az aktuális pályázatokról, melyek az általunk kidol-
gozott projekt esetében is megpályázhatóak.

A délvidéki magyar civil szervezetek számára a legcélszerűbb ennek 
kapcsán a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány honlapjának a követése 
(www.vfhalo.eu), amelyen teljesen ingyenesen, magyar nyelven találjuk meg 
a délvidéki magyar civil szervezetek számára is megpályázható tartományi, 
köztársasági, magyarországi, nemzetközi és Európai Uniós pályázatokat. 
Mivel egyes pályázatok esetében a beadási határidő sokszor csak 10-15 nap, 
így érdemes hetente megnézni a honlapot, különösen a fő pályázati időszakot 
jelentő tavaszi hónapokban.

Az egyes községek civil pályázatairól az adott község honlapján, illetve az 
önkormányzat hivatalában érdemes érdeklődni.

Bizonyos – elsősorban nem pénzbeli – támogatások esetében érdemes 
követni a Délvidéki Civil Portált (www.civilportal.rs) is, illetve magyarországi 
lehetőségek esetében a Pályázatfigyelőt (www.pafi.hu). 

Emellett érdemes maguknak a pályáztató szervezeteknek a honlapját is 
követni, mert nagyon sokszor már év elején megjelenítenek egy pályázati nap-
tárt, amelyben napra pontosan feltüntetik, hogy abban az évben melyik pályá-
zatukat mikor írják ki. Így, több hónappal hamarabb már készülni tudunk az 
adott kiírásra.

Azokon a településeken, illetve mikro-régiókban, ahol már vannak civil 
központok, ott érdemes az adott civil központ munkatársától értesítési szol-
gáltatást kérni az aktuális pályázatokról, aki külön e-mailt küld a frissen kiírt 
pályázatokról.
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Pályázati felhívás

Ha találunk egy aktuális pályázatot, akkor az első lépés a pályázati felhívással 
való megismerkedés. Hiszen legelőször is tájékozódnunk kell, hogy mire írták 
ki a pályázatot és kik pályázhatnak egyáltalán.

Egyes pályázatok esetében az egy-két oldalas pályázati felhívás mellett van 
egy ennél jóval részletesebb, akár 10-15 oldalas pályázati útmutató is (az egy-
szerűség kedvéért a továbbiakban a pályázati kiírás, illetve felhívás kifejezést 
használom, s ez esetben mindkét dokumentumot együtt értem alatta).

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázati felhívásban az egyik legfontosabb információ számunkra az, hogy 
pályázhatunk-e az adott pályázati felhívásra. A felhívásban tételesen felsorol-
ják azokat a szervezeteket, amelyek benyújthatnak pályázatot, s ezt a felsoro-
lást nem szabad félvállról venni – ha nem szerepel ott az általunk képviselt 
szervezeti forma, akkor nem nyújthatunk be pályázatot (ha mégis megtesszük, 
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akkor a pályázatok elbírálásának első, formai szakaszában automatikusan 
kizárják  a  pá lyázatunkat, anélkül, hogy valaki egyáltalán tartalmilag is meg-
vizsgálta volna).

A civil szervezetek esetében a következő megnevezések meglétekor nyitott 
előttünk a pályázási lehetőség (ugyanis kiírásonként változhat, hogy melyik 
kifejezést használják):

egyesületek, szövetségek vagy alapítványok (ez a hivatalos jogi megne- 
vezés),
civil szervezetek, 
non-profit szervezetek, 
nem kormányzati szervezetek (NGO), 
társadalmi szervezetek, 
jogi személyiséggel rendelkező szervezetek. 

Szinte minden pályázatban kikötik, hogy az egyébként a kiírás szerint 
megfelelő szervezetek közül mégis melyek vannak kizárva a pályázásból. Ez 
legtöbbször a zilált pénzügyi helyzettel rendelkező szervezetekre vonatkozik 
(pl. köztartozásuk van, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt állnak, zárolva 
van a bankszámlájuk), illetve tartósan nem tettek eleget valamilyen korábbi 
pályázati elszámolási kötelezettségüknek.

Ritkább esetekben azt is kikötik, hogy legkevesebb hány éve működő 
szervezetek adhatnak be pályázatot (ez nemzeti pályázatoknál ritka, de min. 
1 évet határoznak meg általában). Ez esetben a hivatalos bejegyzési végzésben 
szereplő bejegyzési dátum és a pályázat beadási határideje közötti időszakot 
kell számolni.

Szintén előfordul az is, hogy tovább szűkítik a pályázási lehetőséget bizo-
nyos tevékenységi körű civil szervezetekre, s ez esetben legtöbbször az adott 
szervezet alapszabálya az irányadó (a pályázathoz csatolni kell a szervezet 
alapszabályát, s a bírálók megnézik, hogy szerepel-e az adott tevékenység az 
egyesület tervezett tevékenységei között).

A TÁMOGATÁS TÉMÁJA

Az egyik legjellemzőbb gond, hogy sűrűn szembesülnek a civil szervezetek 
azzal a problémával, hogy nem írnak ki olyan témájú pályázatot, amely igazán 
megfelel a projektötletükre, illetve a kidolgozott projektjükre. Persze minden 
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projekten lehet egy kicsit gyúrni, olyan elemeket is bele lehet rakni, amit 
eredetileg nem terveztünk, de e változtatással még bepasszol az adott kiírásra. 
De arra nagyon vigyázzunk, hogy ne öljük meg a projektünket, ne alakítsuk 
annyira át, hogy igazából már kedvünk sem legyen annak megvalósításához. 
Mert ezzel elveszítette számunkra a legfontosabb értékét, az általunk óhajtott 
tényleges pozitív közösségalakító szerepet.

De ennél is rosszabb dolog, ha igazából még projektötletünk sincs, csak 
vadásszuk az aktuális pályázatokat, s mindenre „lövünk”, mindenre beadunk egy 
pályázatot, hátha valamelyik nyerni is fog. Ezzel az a gond, hogy az ilyen pályázat 
általában „izzadságszagú” és fantáziátlan, így magát az elbírálót sem fogja különö-
sebben tűzbe hozni, vagyis nyerni is kevésbé fog. De sokkal nagyobb gond, hogy 
ezzel a legtávolabb kerültünk a civil szervezetek alapvető feladatától, a pozitív 
közösségépítő gondolattól (nem önmagában a pályázatért kell pályáznunk, 
hanem azért, hogy a világot pozitív irányba változtassuk meg).

A támogatás témája általában a pályázati kiírás első részében található 
meg, sokszor támogatási prioritásokként nevezik meg őket. Ha nincs is 
benne a felsorolásban a mi általunk megvalósítani kívánt projekt témája, ennek 
ellenére a pályázatot akkor is beadhatjuk, hiszen egyrészt a prioritás szó azt 
jelenti, hogy milyen témájú pályázatokat részesítenek előnyben, de nem zárják 
ki más témájú pályázatok támogatását sem (persze arra vigyáznunk kell, hogy 
az adott területekkel rokon, azokhoz hasonló témákban gondolkodjunk – ne 
adjunk be pl. kulturális célra mezőgazdasági projektet).

Ha a kiírásban ilyen információ nem szerepel, s maga a kiírás nagyon 
általános, akkor úgy is közelebb kerülhetünk e téren a pontos információhoz, 
s ezzel a sikeres pályázáshoz, hogy utánanézünk magának a pályáztató szer-
vezetnek, illetve a korábbi hasonló pályázatok eredményeinek. Ha látjuk a 
korábbi nyertes pályázatok listáját, akkor egyrészt megtudjuk, hogy milyen 
típusú szervezetek és elsősorban milyen célra kaptak támogatást (hisz ez a 
nyertesek nevéből és a nyertes pályázatok címéből kiolvasható), másrészt azt 
is, hogy egyáltalán mekkora összegeket lehet nyerni (s a sikeres pályázáshoz 
ez is nagyon fontos információ).

A pályáztató szervezetnek, s ideológiai irányultságának mindig nézzünk 
egy kicsit utána, s ennek megfelelően változtassuk a pályázatunk nyelveze-
tét. Anyaországi pályázatok esetében pl. természetes, hogy az adott pályázat 
magyar nemzeterősítő voltát hangsúlyozzuk, de sajnos közel sincs ez így egy 
köztársasági vagy nemzetközi pályázatnál, hisz ott az erre való hivatkozás 
legtöbbször kimondott hátrányt jelent. 
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Kapcsolattartás a pályáztatóval

A pályázati felhívás sohasem teljes, soha sem ad tökéletes választ az általunk 
a pályázat megírása folytán felmerülő kérdésekre. Ilyenkor fordulhatunk egy 
tőlünk gyakorlottabb pályázatíró személyhez, illetve a legközelebbi civil köz-
ponthoz is.

Nyugodtan fordulhatunk magához a pályáztatóhoz is, hiszen minden 
pályázati felhívásban szerepel egy kapcsolattartó személynek a neve és elér-
hetősége (általában egy vezetékes telefonszámmal és e-mail címmel). Nem 
kell megijednünk a lehetőségtől, hogy felhívjuk az adott személyt, mert sok 
esetben nem csak további információhoz juthatunk, hanem ezzel segíthetjük 
a beadandó pályázatunk pozitív elbírálását. 

Általában ugyanis a megadott kapcsolattartó személy valamilyen módon 
bekapcsolódik a beérkező pályázatok feldolgozásába, illetve elbírálásába is. 
Legtöbbször persze csak az első, formai szakasz esetében (ahol csak azt nézik 
meg, hogy minden kötelező dolgot kitöltöttünk-e, illetve beküldtünk-e, de 
még nem vizsgálják, hogy ténylegesen mit írtunk le a pályázatban), azonban 
ők informális csatornákon kapcsolatban vannak magukkal a tartalmi elbírá-
lókkal is. S ha egy ilyen telefonhívás esetében pozitív benyomást keltettünk 
a kapcsolattartó személyben, akkor ő már kötni fog legalább egy kellemes 
hangot az adott pályázó szervezethez, s ezzel kicsit kiemelkedik a névtelen és 
személytelen pályázó szervezetek tömkelegéből (hiszen ő is ember, az egész 
napos irodai munka mellett szüksége van személyes impulzusokra).

Természetesen arra is vigyázzunk, hogy ez nehogy fordítva süljön el. Ha 
valaki a telefonban eleve negatív arculatot árasztott, ez a negatív attitűd átszáll-
hat magára a pályázó szervezetre is (ezért nagyon fontos, hogy a pályázó szer-
vezetben jól válasszuk ki az informálódást végző személyt). Másrészt ne vigyük 
túlzásba az tudakozást, mert azzal az idegeire mehetünk a kapcsolattartónak.

Amennyiben fizikailag megtehetjük, érdemes akár személyesen is ellá-
togatni a pályáztató szervezethez, s ott személyesen keresni a kapcsolattartó 
személyt (persze, ha ezt a kiírás, illetve a pályáztató szervezet rendszere meg-
engedi). Egy személyes találkozás esetében hatványozottan megnövekedhet a 
fenti effektus, ami egy vonzó személyiség esetében (s itt most nem elsősorban 
a külsőre gondoltam, hanem a kommunikációra, empatikus képességekre) 
hosszú távon akár jó barátságok szövődését, s így nyertes pályázatok sorozatát 
eredményezheti, ellenkező esetben azonban hosszú távú kudarcot jelenthet. 
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Általános pályázatírási szabályok

A pályázatok többsége standardizált, ami azt jelenti, hogy a pályáztató szerve-
zet előre előírja a tartalmat és a formát is egy beadandó pályázathoz. Ez első-
sorban a pályázatok tömegének feldolgozása miatt szükséges. Nagyon ritkán, 
általában egyedi kérelmek beadási lehetősége esetében, előfordul azonban az 
is, hogy nincs semmilyen előírás, s teljesen szabad formában lehet beadni a 
pályázatot (persze ez esetben is a legfontosabb információkat meg kell adnunk, 
hogy ki, mire, miért és mennyit szeretne pályázni).

A standardizált pályázatok legfontosabb része a pályázati adatlap, s az 
ehhez kapcsolódó mellékletek. Míg az adatlapot értelemszerűen ki kell tölte-
nünk (természetesen a 21. században már csak a számítógéppel való kitöltés az 
elfogadott), addig a mellékleteket általában más hivataloktól vagy a szervezeti 
iratok közül kell begyűjtenünk.

Fontos, hogy mindig megfelelő adatlapot használjunk. Gyakori hiba, 
hogy évente visszatérően ugyanannál a pályáztatónál pályázunk, s már auto-
matikusan a korábbi években megírt adatlapot használjuk. Ez akkor jelenthet 
gondot, ha közben a pályáztató megváltoztatta az adatlapot (sokszor csak pár 
jelet vagy szót cserél ki valahol benne, s ezt egyszerűen nem vesszük észre), 
s ha a régit adjuk be, akkor automatikusan formai hibás lesz a pályázatunk, s 
már ki is zárták azt a további értékelésből.

Ehhez kötődő másik probléma, hogy az állandó tevékenységek és ren-
dezvényekre beadott pályázatok esetében szinte csak a dátumokat cseréljük 
ki, de ténylegesen ugyanazt a pályázatot adjuk be, mint az előző évben. Bár 
ez nem számít formai hibának, de tartalmi szempontból nem igazán nyerő a 
bírálóknál. Persze, mondhatjuk azt, hogy minden évben ugyanúgy csináljuk 
a rendezvényt, a bírálók viszont joggal tehetik fel a kérdést, hogy ha semmi 
változás sincs a rendezvényben, akkor az ellaposodott. A középút a megoldás, 
vagyis használhatjuk a korábbi pályázatainkat, de mindig tegyünk hozzá 
valamit, kicsit írjuk át az előző évi tapasztalatokat belefoglalva (érezze a bíráló, 
hogy lüktet a projekt, van benne még élet).

A standardizált pályázatok legfontosabb része a pályázati adatlap, amit 
pontosan ki kell töltenünk. Fontos szabály, hogy formailag nem szabad a 
pályázati adatlapot bántanunk, átformáznunk, mert az is sokszor a formai 
kizárást vonja maga után (ez azt jelenti, hogy csak kitölteni szabad az adatla-
pot, de természetesen új sorokat szabadon kezdhetünk).
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Általában az adatlapokban az egyes kérdésekre adott válaszok esetében elő 
van írva a maximális karakterszám, ami azt jelenti, hogy az adott kérdésre 
annál több írásjelből álló választ nem szabad adnunk (sokszor már eleve nem 
is engedi a rendszer, illetve engedi ugyan, de a végén a felesleget egyszerűen 
törli). Ez sok esetben zavaró lehet, de a pályázatírásnál meg kell tanulnunk, 
hogy lényegre törően és pontosan kell fogalmaznunk, hiszen az elbírálóknak 
sokszor több száz pályázatot kell átnézniük, s hálásak a szabatos fogalmazá-
sért (ami viszont, a nyertes pályázat esetében, nekünk is megtérül). Vagyis, 
még ha engedi is a rendszer, ne legyünk dagályosak, ne „rizsázzunk”, mert az 
megbosszulja magát.

A pályázati felhívások legtöbbször azt is előírják, hogy az adott pályázati 
felhívásra egy szervezet legtöbb hány pályázatot nyújthat be (ha ez külön a 
felhívásban nem szerepel, akkor elvileg nincs ilyen korlátozás). Nagyon sok-
szor ez szervezetenként csak egy pályázat lehet, illetve több pályázati célra 
kiírt felhívások esetében minden célra egy-egy. Még ez esetben sem érdemes 



14   Pályázatírási alapismeretek

azonban túl sok pályázatot beadni, mert a tapasztalat az, hogy a keretösszeg 
többszörös túlpályázása miatt egy-egy pályázó legfeljebb 1-2 pályázatának van 
esélye nyerni.

Az érzelmi húrokat kicsit megpengethetjük ugyan (hiszen a bíráló is 
ember), vagyis részletezhetjük a pályázat által megoldani kívánt kérdést, de ne 
vigyük túlzásba, mert az is visszaüthet.

Alapvető fontosságú azonban, hogy az adatlap kitöltése során az igazat 
írjuk, valótlanságokat ne állítsunk. Legtöbbször erről a pályázat részeként 
külön nyilatkozatot is teszünk, amely alapján, ha a pályáztató később valót-
lanságra derít fényt, akkor vissza is vonhatja a támogatást. Ez természetesen 
elsősorban a konkrét adatokra vonatkozik, olyan tételekre, amelyeket ponto-
san ellenőrizni is lehet (pl. ne írjuk le, hogy az egyesületnek 150 tagja van, 
ha a tagjegyzékben csak 8 ember neve szerepel), s nem jelenti azt, hogy ne 
formázzuk a pályázatunkat kicsit a pályáztató általunk vélt szája íze szerint.

Az adatlapot, az arra előlátott helyen (előfordul, hogy több helyen is) a 
pályázó szervezet hivatalos képviselőjének hitelesítenie kell az aláírásával és 
a szervezet bélyegzőjével. Amennyiben a pályázat beadásában befogadó- vagy 
más szervezet is részt vett, akkor az ő hivatalos képviselőjének is hitelesítenie 
kell az adatlapot (aláírás, pecsét). Ez nagyon fontos szabály, aki ezt elmulaszt-
ja, annak a pályázata formai hibás lesz, s automatikusan kizárásra kerül.

A hitelesítés mellett minden esetben keltezést is kérnek, ahova célszerű az 
aláírás tervezett napját beírni (vigyázzunk azonban arra, hogy a dátum min-
denféleképp a pályázat beadási határideje előtti nap legyen).
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Pályázati adatlap – szervezeti adatok

A pályázati adatlap általában két vagy három részből áll:

szervezeti adatok, 
szakmai rész, 
költségvetés (ez egyes esetekben nem az adatlap része, hanem külön  
mellékletként kell csatolni).

A szervezeti adatok képezik az adatlap első részét, amelyben a pályázó 
szervezet szinte összes fontos adatára rákérdeznek. Ez alapozza meg a pályázó 
és a pályáztató későbbi jogi kapcsolatát, hiszen ezen adatok alapján készíti el 
a pályáztató a nyertes pályázók részre a támogatási szerződést, amely szabá-
lyozza többek között a későbbi elszámolási szabályokat is.

A szervezeti adatok esetében a következők jelennek meg:

a) Szervezet neve

a szervezet hivatalos, szerb nyelvű neve a bejegyző végzésben szerepel, 
egyes szervezetek esetében az alapszabályban, s így a bejegyző végzés- 
ben a szerb mellett más nyelveken (pl. kisebbségi szervezetek esetében 
magyarul) is szerepel a hivatalos név, s akkor ezt kell használni,
ha egy szervezetnek csak szerb nyelven van meg a hivatalos neve,  
magyar nyelvű pályázatok esetében akkor is használhat szabad fordí-
tásban lefordított magyar nevet is (de itt figyelni kell a magyar nyelv 
helyesírási szabályaira is).

b) Székhelye

szintén a bejegyző végzésben találjuk azt a címet, ahova a szervezetet  
bejegyezték.

c) Postacíme

általában minden pályázatban kérnek postacímet is, ami az esetben,  
ha a szervezet a székhelyén gond nélkül át tudja venni a postai kül-
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deményeket (különösen az ajánlottakat is), akkor legegyszerűbb, ha a 
székhely címét adja meg,
az esetben azonban, ha ez problematikus, akkor bármilyen más cím is  
megadható (akár az elnök, vagy egy másik szervezeti tag lakcíme is), 
ahol gond nélkül át tudják venni a küldeményeket,
arra azonban figyelni kell, hogy ajánlott küldeményeket az adott címen  
ugyan bárki átveheti, de csak a szervezet bélyegzőjének használatával 
együtt (ha nincs ilyen bélyegző az adott címen, akkor a postai értesítőt 
bárki átveheti, s ezzel és a bélyegzővel együtt már csak a postán lehet 
az adott ajánlott küldeményt átvenni).

d) Működési szintje (tevékenységi területe)

ez esetben nem arra kérdeznek rá, hogy milyen szinten lett a szervezet  
bejegyezve (mert most már minden szerbiai egyesületet a szerbiai szintű 
APR jegyez be), hanem arra, hogy a szervezet tényleges tevékenysége 
milyen területi szintre terjed ki,
a más településen/országban lévő partnerség még nem jelent ott meg- 
valósuló tevékenységet is. 
a következő megnevezések közül kell ez esetben választani: helyi (csak  
egy adott településre), kistérségi (ez Szerbiában a községnek felel meg), 
megyei (ez nálunk nem értelmezhető, mert nincsenek megyék), regio-
nális (több körzetre vagy egész Vajdaságra), országos (egész Szerbiára), 
nemzetközi (Szerbián kívül még más országokra is).

e) Hivatalos regisztrációs számok

Az adószám még viszonylag egyszerű, mert minden nyelvben hason- 
ló a megnevezése (a szerb rövidítésben ez a PIB). Ez a szám régebbi 
egyesületek esetében az adóhivatal által külön kiadott bejegyző vég-
zésben szerepel, míg újabb egyesületeknél már a bejegzző hatóságnak, 
a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnek (szerb rövidítése: APR, a 
továbbiakban: APR), a bejegyző végzésében is benne van.
A regisztrációs szám körül már nagyobb a zavarodottság, mert az APR,  
a szerbiai bejegyző hatóság a magyarországi szabályokkal ellentétben 
nem külön lajstromszámot, hanem a minden szerbiai jogi személy 
esetében meglévő törzsszámot (matični broj) adja meg a bejegyzés-
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kor, s a pályázatokban kért regisztrációs számnál is ezt kell megadni. 
Korábban ezt a Köztársasági Statisztikai Hivatal külön végzésben adta 
ki, de 2010-es új egyesületi törvény alapján már ez is az APR bejegyző 
végzésében szerepel.
A magyarországi jogi szabályozástól eltérőn Szerbiában az egyesületek- 
nek nincs külön statisztikai számuk.
Minden jogi személynek van egy alaptevékenysége, amely a szerbiai  
osztályozás szerint külön tevékenységi kóddal és elnevezéssel rendelke-
zik. Ez szintén az APR bejegyző végzésében szerepel.

f) Bankszámlaszám

Hazai pályázat esetében nagyon egyszerű a dolgunk, mert a banki  
kivonaton vagy a banki szerződésben szereplő dinár alapú bankszám-
laszámot adjuk meg.
Külföldi (akár magyarországi) pályázat esetében azonban már nem a  
dinár alapú bankszámlaszámot adjuk meg, hanem a szervezet nevére 
szóló devizaszámla esetében az IBAN-kódot (ez valójában a nemzet-
közi bankszámlaszám) és a SWIFT-kódot (az adott bank nemzetközi 
betűsora) adjuk meg. 
Szerbiai egyesületeknek a devizaszámlája euró alapú, s így Szerbiában  
nincsenek forint alapú devizaszámlák. Magyarországi pályázatoknál 
gyakori hiba, hogy a szervezetek ezt írják be, s amikor ennek alapján 
a támogató forintban próbál utalni, akkor azt a szervezet bankja nem 
tudja fogadni, s automatikusan visszamegy az utalás a küldőhöz (a 
gond ezzel az, hogy külön költségbe kerül, amit azután saját forrásból a 
támogatottnak kell állnia).
Nagyon fontos, hogy a számlatulajdonos nevénél ne a pályázó hiva- 
talos nevét írjuk be (ahogy az a bejegyző végzésben szerepel), s pláne 
ne a magyar nevét szabad fordításban, hanem pontosan azt a nevet 
használjuk, ahogyan az a banki kivonaton, vagy a banki szerződésben 
szerepel. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a bank nem változatlanul 
veszi át a bejegyező végzésből a szervezet nevét, hanem saját logika 
szerint átrendezi a szavak sorrendjét (legtöbbször a korábbi adóhivatali 
bejegyző végzés alapján). S azért fontos ez esetben a hivatalos banki 
név megadása, mert különösen nemzetközi utalásoknál megkönnyíti a 
szervezet beazonosítását.
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g) Hivatalos képviselő

Az a személy, aki a szervezet nevében hivatalosan eljárhat. Ez egye- 
sületek esetében legtöbbször az elnök megnevezés alatt szerepel. Az ő 
adatai is az APR bejegyző végzésében szerepelnek.
Az szerepe azért különösen fontos, mert a beadott pályázatokat is csak  
az ő aláírásával és a szervezet bélyegzőjével lehet hitelesíteni (amelyik 
pályázat esetében ez elmarad, az formai hibás, s így kizárásra kerül).
A képviselő távolléte esetében, az alapszabály szerinti helyettesítő sze- 
mély (általában az alelnök), vagy ennek hiányában a törvényes képviselő 
által egyedileg meghatalmazott személy is hitelesítheti a pályázatot, de 
akkor a pályázathoz csatolni kell az erről szóló meghatalmazást is (ez 
egy kicsit macerás, másrészt nem is mindegyik pályáztató engedélyezi). 
Amennyiben változik az elnök személye, az mindaddig nem hivatalos,  
amíg az egyesület ezt a bejegyző hatóságnak (vagyis az APR-nek) be 
nem jelentette, s nem kapott erről újabb végzést (bár ez ügyben nem 
egyértelmű a jogi szabályozás, mégis inkább e szabályt alkalmazzuk). 
Ami azt jelenti, hogy mindaddig, amíg ezt a végzést az egyesület nem 
kapja meg, addig a korábbi elnök marad a hivatalos képviselő, s így az 
ekkor beadott pályázatokat is neki kell aláírnia.
Ha a pályázat beadása után, de a nyertesekkel kötött támogatási szer- 
ződés megkötése előtt változik a képviselő személye, akkor a támogatási 
szerződés kiküldésekor jelezni kell a személyi változást (persze ehhez 
az erről szóló végzést is csatolni kell), s az új szerződést már az új kép-
viselőnek kell aláírnia.

h) Kapcsolattartó személy

Minden pályázatban kérnek kapcsolattartó személyt is, a különböző  
elérhetőségeivel (lakcím, telefonszám, e-mail cím) együtt.
Ez esetben nem kell preferálnunk a hivatalos képviselőt, ugyanis bárki  
elérhetőségét megadhatjuk az egyesületből, fontos azonban, hogy olyan 
személy legyen, aki ismeri is a pályázatot. Ugyanis, ha a pályáztató 
részéről bármilyen kérdés felmerül, akkor ezt a személyt keresik majd, 
s elég rossz fényt vet az egyesületre (s így a nyerési esélyeket rontja), ha 
az adott személy pl. még azt sem tudja, hogy be lett adva a pályázat.
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e) Befogadó szervezet

Nagyon ritka ugyan, de amennyiben egy szervezet külföldi pályázat  
esetében nem rendelkezik devizaszámlával, akkor egyes magyarországi 
pályáztatók engedélyezik, hogy más szervezetnek, ún. befogadó (más 
néven: pénzügyi lebonyolító) szervezetnek a devizaszámláját adja meg. 
Ez esetben a nemzetközi utalást a befogadó szervezet fogja kapni, köte-
les azonban a kapott pénzt továbbutalni a nyertes pályázó szervezetnek, 
magával a támogatással azonban továbbra is a pályázó szervezetnek kell 
elszámolnia a saját nevére szóló pénzügyi bizonylatokkal (ez esetben a 
befogadó szervezet csak a pénzügyi „postás” szerepét játssza).
Egyes magyarországi pályázatok (pl. NKA), külföldi pályázók esetében,  
kimondottan előírják a magyarországi befogadó szervezet meglétét. Ez 
azért van, mert a pályáztató csak magyarországi forintos számlára kíván-
ja a támogatást utalni. A magyarországi befogadó szervezet ez esetben is 
elsősorban a pénzügyi postás szerepét játssza (vagyis csak továbbutalja a 
külföldi pályázónak a támogatást), azonban itt már arra is lehetőség van, 
hogy a támogatás egy részét (vagy az egészet) ne utalja tovább, s ezzel a 
résszel már a saját nevére szóló pénzügyi bizonylatokkal számoljon el.
A befogadó szervezet esetében az ő hivatalos okmányaiban szereplő  
adatokat kell beírni, s legtöbbször magát a pályázatot, s a támogatási 
szerződést az ő képviselőjének is hitelesítenie kell (magyarországi szer-
vezetek esetében már nem kötelező a bélyegző használata, s ameny-
nyiben az adott szervezet alapszabálya erről így rendelkezik, akkor ez 
esetben elegendő a hivatalos képviselő aláírása is).
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Pályázati adatlap – szakmai rész

A pályázatok tartalmi elbírálása során a legfontosabb rész, az ehhez kapcsoló-
dó költségvetés esetében már csak azt vizsgálják, hogy az reális-e.

A szakmai rész tökéletessége nagyrészt attól függ, hogy mennyit érlelődött 
a projekt, mennyire átgondolt, mennyire színes. S itt jön elő annak fontossá-
ga, hogy már a pályázat kiírása előtt foglalkozzunk a projekt kidolgozásával, 
minél részletesebben járjuk körül, s azt jelen esetben a pályázatban taglaljuk.

A PÁLYÁZAT CÍME

A szakmai résznél is vannak különböző elemek, amelyek legtöbbször egy-egy 
kérdés formájában fogalmazódnak meg. A pályázat címe kiemelt fontosságú, 
hiszen a szervezet neve mellett ez lesz az arca az egész pályázatnak, hiszen a 
különböző összegző táblázatokban általában a pályázó neve, a pályázat címe 
és a kért összeg jelenik csak meg. Éppen emiatt fontos, mert nagyon sok bíráló 
már a cím alapján előzetes véleményt alkot az adott pályázatról. 

A címnek lényegretörőnek, szabatosnak, de informatívnak kell lennie (a 
legfontosabb ismereteket tartalmaznia kell), de nem szabad dagályosan fogal-
mazni. Egyrészt, a hosszúsága miatt a bíráló elveszik benne, másrészt, sokszor 
maga a pályázati adatlap korlátozza ennek hosszát (gyakori a 60 karakterre 
való szűkítés).

Elsősorban Európai Uniós pályázatok esetében a cím mellett meg kell adni 
egy rövidítést is, ami sokszor értelmetlen betűszó a pályázat teljes nevéből. A 
betűszók használata a EU-s pályázatokon kívül is egyre gyakoribb, de – vélemé-
nyem szerint – a klasszikus, lényegre törő cím talán továbbra is célravezetőbb.

A PÁLYÁZAT FUTAMIDEJE

A pályázati felhívásban általában pontosan meghatározzák, hogy a beadandó 
pályázatok mely időintervallumban valósulhatnak meg (konkrétan, megadják 
a projekt kezdő és záró időpontját). Ez változó, de a pályázati kiírások szoká-
sos dinamikája miatt általában egyéves periódust ölel fel. Nemzetközi pályá-
zatoknál a futamidő kezdetét és végét nem határozzák meg pontos dátummal, 
hanem, a projekt minimális és maximális hosszát hónapokban. 

Ezen az időszakon belül a pályázó meghatározhat a saját pályázata szá-
mára rövidebb futamidőt, de hosszabbat semmiféleképpen sem, mert szintén 
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formai hibának számítana (s a pályázat kizárását vonná maga után). A pályá-
zatok bizonytalan előfinanszírozása miatt azonban érdemes a pályázatban 
a maximális befejező időpontot meghatározni (még abban az esetben is, ha 
a tényleges projekttevékenységek hónapokkal korábban befejeződnek), mert 
a futamidő nem csak az egyes projekttevékenységek megvalósítása kapcsán 
irányadó, hanem a pályázat pénzügyi megvalósítása esetében is. Ami azt 
jelenti, hogy nem csak a tevékenységeket, hanem az ezekkel járó költségeket is 
a futamidőn belül kell teljesíteni (vagyis a támogató csak a megjelölt futamidő 
alatt teljesített kifizetéseket fogadja el), ami a pályázati támogatás – általában 
több hónapos, nem ritkán fél éves – csúszása miatt komoly nehézséget jelent.

A pályázat megvalósítása során módosítási lehetőségek kapcsán mód van a 
projekt futamidejének a meghosszabbítására is, de maximálisan csak a pályá-
zati felhívásban szereplő záró időpontig.

A futamidő megjelölésekor a rendezvényekre szóló pályázatok esetében 
gyakori hiba, hogy a futamidőre csak a rendezvény megvalósítására előlátott 
egyetlen napot jelölik meg, ami nem csak a rendezvény több hónapos elő-
készítő és záró tevékenységei miatt problémás, hanem a pályázat pénzügyi 
megvalósítása miatt különösen veszélyes. Hiszen ez azt jelenti, hogy az összes 
kifizetést is csak a rendezvény napján szabad teljesíteni (s mi van akkor, ha a 
rendezvény vasárnapra esik, s a bankok nem is dolgoznak).

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

A futamidő mellett minden pályázati adatlap kér egy helyet is, ahol a pályázat 
megvalósul. Ide általában egy települést és egy országot kell beírni, ami a sta-
tikus és egy helyben zajló tevékenységek esetében könnyen meghatározható, 
míg a mobilis, mozgó rendezvények esetében kevésbé. Ez esetben a legfon-
tosabb településeket ragadjuk ki, s azokat írjuk be (persze a részletes szakmai 
leírásban majd részletezni tudjuk a teljes programot és helyszínt is).

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az egyik legfontosabb kérdés, amire választ vár tőlünk a támogató, hogy mit 
szeretnénk elérni a pályázattal. Többek között azt vizsgálja, hogy az adott 
cél mennyire van összhangban a pályáztató közösségfejlesztő céljaival, amit 
sokszor deklarál is a pályázati felhívásban.
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A cél mindig valamilyen távlati eredményt vázol fel, amit szeretnénk a 
projekttel elérni.

A cél lehet rövid-, közép- és hosszú távú. Az egyszerűbb pályázatok ese-
tében általában csak a rövid távú célra kérdeznek rá, amit az adott pályázat 
megvalósításával már el is érhetünk. Ezek általában konkrét, pár hónap, vagy 
egy-két év alatt megvalósítható dolgok, s épp emiatt jól körül kell írni őket 
(pl. egy játszótér építésével az adott település gyerekei részére a játszási lehe-
tőségek bővítése).

A közép-, de különösen a hosszú távú cél már olyan általánosabb célki-
tűzés, amelyet a projektünk csak elősegít, de önmagában nem elegendő annak 
megvalósítására, további tényezők, más projektek is szerepet játszanak ennek 
magvalósításában. Időben mérve a középtávú célok általában 5–10 éves időin-
tervallumra vonatkoznak, míg a hosszú távúak még ennél is hosszabbakra.

Nemzetközi és Európai Uniós pályázatok esetében a pályáztató nem csak 
a célok meghatározását várja el, hanem olyan konkrét értékelési szempontok 
(indikátorok) meghatározását is, amelyekkel mérhetjük az adott cél megva-
lósulását. Ez a pályáztató számára azért fontos, hogy a pályázat lezárulása 
után, annak elszámolásakor ezekkel is ellenőrizni tudja a projekt szakmai 
megvalósulását.

A PÁLYÁZAT CÉLCSOPOR TJA

A pályázat közvetlen célcsoportja azon személyek összessége, akik tényleges 
haszonélvezői a pályázat eredményeinek (pl. egy képzés esetében annak részt-
vevői igen, de az előadó már nem).

A pályázatok általában csak a közvetlen célcsoport ismertetését kérik, 
azonban emellett létezik a pályázat közvetett célcsoportja is, amely pedig 
azon személyekből áll, akik közvetlenül nem vesznek részt ugyan a projekt-
ben, de valamilyen hatással bír rájuk, értesülnek arról (pl. a közvetlen célcso-
port családja, rokonsága, ismerőse, vagy csak azok, akik a médiából értesültek 
a projektről). Az számban többszöröse az előzőnek, bár számukra a projekt 
hatása közel sem olyan mély, mint a közvetlen célcsoport esetében.

A pályázatok gyakran kérik a fenti két célcsoportot alkotó személyek szá-
mának és életkorának a meghatározását is, s bármennyire is nehéz sokszor 
ezt előre megadni, mégis konkrét számokat adjunk meg, ne csak az általá-
nosságok szintjén beszéljünk. E szám egyrészt a projekt várható társadalmi 
hatását próbálja körvonalazni (ami pedig befolyásolja a bírálók értékítéletét is 
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a pályázatról), másrészt a nyertes pályázatok későbbi sikerességének ellenőr-
zéséhez nyújtanak támpontot.

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEK

A pályázat egyik legfontosabb része, s valójában itt írjuk le azt, hogy ténylege-
sen mit is tervezünk csinálni a pályázatban leírt projekt megvalósítása során. 
A bírálók esetében is ez egy fajsúlyos rész, ezért nagyon fontos, hogy ez a rész 
jól szerkesztett, lényegre törő legyen, és ismertesse a pályázatban vállalt tevé-
kenységeket. Általában ez a pályázati adatlap leghosszabb, legjobban kifejtett 
része, ennél a pár soros szűkszavúság komolytalanná teszi a pályázatot.

Ehhez a részhez kapcsolható egy ütemterv is, amelyben vázoljuk, hogy az 
egyes tevékenységeket pontosan melyik naptól melyik napig tervezzük végre-
hajtani. Gyakori hiba, hogy a pályázók nem eléggé strukturálják az előszerve-
zési munkálatokat, s ez amiatt van, mert nem is eléggé gondolják végig előre, 
hogy majd mit is kell csinálniuk. Ez elsősorban abból a gondolkodásból fakad, 
hogy a szervezetek többsége nem végez előre projekttervezést, csak ad hoc adja 
be a pályázatokat, s csak akkor kezd igazán foglalkozni velük, ha valamelyik 
pályázat nyer is. A gond ezzel az, hogy a bírálók számára is általában kivi-
láglik, hogy egy nem kellően átgondolt pályázatról van szó, másrészt az ilyen 
pályázat megvalósítása később komoly, előre nem látott akadályokba ütközik.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A magyarországi pályázatok esetében egyre divatosabbá válik egy kommuni-
kációs terv felvázolása is. Itt a pályáztató valójában arra kíváncsi, hogy hogyan 
juttatjuk el a projekt hírét a szélesebb nagyközönség felé (vagyis a közvetett 
célcsoport számára), másrészt hogy hogyan tesszük nyilvánossá azt, hogy ki a 
támogató szervezet.

E cél elérése érdekében több megoldás kínálkozik, kézenfekvő a média 
használata, de a klasszikus marketing-eszközök használata (óriásplakátok, 
plakátok, szórólapok, honlap, facebook) is megfelelő. S természetesen mind-
egyik reklámhordozó esetében feltüntetjük a támogató nevét és logóját (ez 
utóbbit egyébként a támogatók nem veszik szigorúan, azonban mégis aján-
latos ezt követni, különösen az elszámoláshoz is benyújtandó bizonyítékok 
esetében).
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A PÁLYÁZAT EREDMÉNYE, HATÁSA ÉS ÉR TÉKELÉSE

A pályázat eredményei esetében azokat a konkrét eredményeket, számsze-
rűen kell felsorolni, amelyek megvalósultak a pályázat során. Néhány példa 
erre:

működés esetében az elvégzett alaptevékenységek ismertetése, 
rendezvényszervezés esetében hány darab, milyen típusú és látogatott- 
ságú rendezvény megtartása,
képzés szervezése esetében hány fő részére, hány napos, milyen témájú  
képzés tartása,
eszközbeszerzés esetében a beszerzett eszközök száma és megnevezése, 
ingatlanfelújítás esetében a felújított ingatlan alapterülete, elvégzett  
munkák megnevezése.

Az eredményeknek összhangban kell lenniük a pályázatban vállalt rövid 
távú céllal és a pályázati tevékenységekkel.

Az eredmények mellett egyes pályázatok rákérdeznek a megvalósult pályázat 
által kifejtett hatással is, ahol a számszerűsített eredményekkel szemben inkább 
a társadalmi folyamatokra kifejtett hatásokra kíváncsiak. Ez pedig inkább a 
pályázat közép- és hosszú távú céljaival áll kapcsolatban. Különösen szereti 
a támogató, ha a pályázat megvalósulásának megtöbbszöröző hatása is volt, 
vagyis elősegítette azt, hogy hasonló tevékenységbe mások is belekezdjenek.

Ehhez kötődik a megvalósult pályázat értékelése is, amit szintén több 
adatlap külön kér. A legkülönbözőbb módszerek használhatóak erre:

a főszervezők közötti megbeszélés, 
partnerszervezetekkel és önkéntesekkel való megbeszélés, 
kérdőív kitöltése (programon résztvevőkkel, facebookon), 
médiavisszhang. 

FENNTAR THATÓSÁGA

Különösen kisebb pályázatok esetében (de még a nagyobbaknál is) cyber-
kategória a projekt fenntarthatóságára való rákérdezés. Ez esetben a pályázta-
tó ugyanis az iránt tudakolódik, hogy mi lesz a projekttel a pályázat lezárulta 
után, lesz-e elég pénz, ember és akarat a projekt eredményeinek továbbvitelére.
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A valóságban ez nagyjából a nullához közelít, s e kérdés megválaszolá-
sa esetében van leginkább szükségünk a fantáziánkra (persze csak addig a 
mértékig, hogy ne lépjük át a valótlanság állításának tiltott határát). Ez nem 
elsősorban a pályázó szervezetek elhivatottságán és akaratán bukik el, hanem 
a további pénzügyi forrás hiányán (a legtöbb projekt megvalósításához ugyanis 
nem csak a projekt megvalósítása során, hanem az ezután is szükséges vala-
mennyi pénzforrás, amivel azonban az általános forrás-hiánnyal küszködő 
civil szervezetek mindig gondban vannak).

A fenntarthatóság bizonyítása kapcsán is vannak nagyszerű megoldások. 
A pénzügyi fenntarthatóságnál legegyszerűbb a községi önkormányzat vagy a 
helyi közösség további támogatására való hivatkozás, mert ez egyrészt hihető 
és jól hangzik, másrészt nehezen lehet ennek a valótlanságát bizonyítani (hisz 
az önkormányzat vagy a helyi közösség úgy sem fogja azt mondani, hogy 
nincs szándékában tovább támogatni az adott nemes elképzelést). A pénzügyi 
mellett lehet még az intézményi fenntarthatóságra is hivatkozni, hiszen az 
egyesület tagjai, akár önkéntes munkában is, a pályázati támogatás lezárulta 
után is továbbviszik az adott projektet, a pályázat megvalósítása során végre-
hajtott tevékenységeket. A szakmai fenntarthatóság kapcsán pedig arra, hogy 
a pályázat megvalósítása során elsajátított szaktudás a pályázat lezárulta után 
is megmarad az egyesületnél, s tovább hasznosítják azt.
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Költségvetés

A TÁMOGATÁS NAGYSÁGA ÉS FOLYÓSÍTÁSA

A legtöbb pályázati felhívásban eleve meghatározzák, hogy mekkora az adott 
pályázaton egy pályázó által megpályázható minimális és maximális támo-
gatási összeg. A pályázó által kért támogatás nagysága csak e két összeg 
közötti lehet, mert egyéb esetben (akár túl keveset vagy akár túl sokat kér) 
formai okból kizárják a pályázatból. Ne keverjük viszont össze a támogatás 
nagyságát a projekt összköltségével, amelyben a támogatáson kívül benne 
vannak az egyéb források is (önerő, szponzorok, más támogatók). A projekt 
összköltsége ugyanis meghaladhatja a pályázati felhívásban szereplő maximá-
lis összeget, csak az igényelt támogatás összege nem.

Ha pályázati felhívás nem határozza meg a támogatás nagyságát, meg 
egyébként is, ha bizonytalanok vagyunk, hogy inkább a minimális vagy a 
maximális összeget kérjük, legcélszerűbb, ha megnézzük az adott pályáztató 
által ugyanezen pályázaton a korábbi években megítélt támogatások nagysá-
gát. Az általában megítélt összegekhez arányosítsuk ezután a mi általunk kért 
összeget is.

Ha nincs értesülésünk a korábbi évekről, akkor támpont lehet még a támo-
gatási keretösszeg is, hogy az adott pályázaton összesen mekkora összeget 
osztanak ki a pályázók között. Értelemszerűen nagy butaság, ha valaki a teljes 
keretösszeg körüli támogatásra pályázik.

Alapjában mindig könnyebb egy kisebb támogatási összeget megnyerni, 
mint a támogatási összeg maximumát megcélzó összeget. Általában maximu-
mot szinte soha nem osztanak ki (azt is csak a nagyon erős pályázók részére), s 
ha egy kevésbé ismert pályázó kéri ezt, akkor szinte automatikusan kidobják a 
pályázatát, hiszen kevesebbet adnának ugyan, de nem is tudják a bírálók, hogy 
mekkora összeg lenne ez esetben a megfelelő (ezért a legegyszerűbb megoldást 
választva kizárják a pályázatot).

Fő szabály szerint civil szervezetek esetében a hazai és a magyarországi 
pályázatok támogatási formája vissza nem térítendő előfinanszírozású, ami 
azt jelenti, hogy egyrészt a támogatást nem kell visszafizetni, másrészt a nyer-
tes pályázó részére a támogatási szerződés alapján előre átutalják a támogatást, 
s miután elköltötte azt a megpályázott tevékenységekre, utólag kell azzal 
elszámolnia. Fentebb azonban láttuk, hogy a gyakorlatban ez közel sincs így, 
elsősorban a döntéshozatal, a szerződéskötés és a támogatás kifizetésének több 
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hónapos elhúzódása miatt, s nagyon sokszor a nyertes szervezetnek mégis 
saját forrásokból kell előfinanszíroznia a már elnyert támogatást.

A TÁMOGATÁS TÍPUSAI

A pályázati felhívás általában nem csak a témáját határozza meg a támogatás-
nak, hanem azt is, hogy a pályázó szervezet milyen típusú költségeit támogat-
ja. Egyes kiírások esetében pedig pontosan meghatározza a támogató, hogy 
mely konkrét költségeket támogatja (tételes felsorolás), illetve más esetben, 
hogy mely költségeket nem (szűkítő meghatározás). Értelemszerűen, ha mégis 
olyan költségre pályázunk, amelyre a pályázati felhívás szerint nincs mód, 
akkor formai hibásnak minősíthetik a pályázatunkat. 

Egy civil szervezet életében a költségeket négy nagy csoportra bonthatjuk:

működési költségek, 
program költségek, 
eszközbeszerzés költségei, 
beruházási költségek. 

A működési költségek egy szervezet életében azok a költségek, amelyek a 
szervezet alapvető működését finanszírozzák, s akkor is fennállnak, ha elvileg 
a szervezet épp akkor „semmit sem csinál” (vagyis épp nincs pl. rendezvénye). 
A következő költségek tartoznak ide: bérköltség (ha van a szervezetnek beje-
lentett munkavállalója), kommunikációs költségek (telefon, internet, posta), 
rezsiköltségek (ha van a szervezet használatában valamilyen ingatlan, s ezek 
a következőek: fűtés, villanyáram, víz, egyéb kommunális költségek), utazási 
költség (a szervezet alaptevékenysége során felmerült utazások), irodaszerek, 
alapvető szolgáltatások (pl. irodai gépek szervízelése, takarítás, biztosítás). 

A civil szervezetek legnagyobb gondja, hogy a legkevesebb az ilyen típusú 
pályázat, s épp emiatt szinte nincs is civil foglalkoztatott a rendszerben. Ez 
nem véletlen van így, mert az általában állami pályáztató látványos dolgokat 
kíván támogatni, amelyen sokszor reprezentatív személyként maga a pályáza-
tokat elbíráló személy is részt vehet, s ezzel a társadalmi elismertségét tudja 
növelni (a működési tevékenységek azonban nem ilyenek, ez esetben nincs mit 
„átadni”).

A programköltségek közé tartoznak mindazon költségek, amelyek egy 
program, illetve rendezvény megvalósításához szükségesek. Ide tartoznak 
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személyi költségek is, de a legtöbb valójában a dologi költség (ami azt jelenti, 
hogy egy áru- vagy szolgáltatás vásárlása alapján kiállított számlát fizetünk ki).

Az eszközbeszerzés költségei minden esetben dologi költségek, hiszen 
ez esetben valamilyen árut vásárolunk meg. A magyarországi pályázatokban 
gyakran megkülönböztetik a kis- (100.000 Ft alatti) és nagy értékű (100.000 
Ft feletti) eszközvásárlást. A legtöbb támogató elvárja, hogy a megvásárolt 
eszközön feltüntessük a támogató nevét és logóját (ez általában egy matrica 
ráragasztásával történik).

A megvásárolt eszközöket minden esetben leltárba is kell venni a szer-
vezetnél, ami azonban a folyamatos pénzügyi amortizáció miatt pár év alatt 
elértéktelenedik (de ha még használható állapotban van, akkor természetesen 
még ezután is nyugodtan használhatjuk).

A legnagyobb volumenű támogatások általában a beruházási költségek, 
amelyek egy ingatlan (esetleg nagyobb értékű ingóság) javításakor, felújítása-
kor vagy építésekor keletkeznek. Az ilyen jellegű pályázatokhoz kell a legtöbb 
egyéb mellékletet is csatolni. 

A KÖLTSÉGVETÉS REALITÁSA

Rég beidegződött civil gyakorlat a pályázati költségvetés túlméretezése. Ez 
abból a tapasztalatból fakad, hogy egy pályázaton soha nem lehet elnyerni a 
kért támogatási összeget, ezért a civil fifika ezen úgy lépett túl, hogy eleve 
többet kér, hogy azután nagyjából annyit kapjon, mint amennyit ténylegesen 
szeretne.

Másrészt szintén régi civil tapasztalat, hogy a pályáztatók nem szeretnek 
teljes egészében egy projektet támogatni, szeretik, ha a civil szervezet más-
honnan is szerez forrásokat. Amire, a forráshiányos közegben vajmi kevés 
esélye van, ezért olyan egyéb forrásokat is felsorol (pl. saját forrás, szponzori 
bevétel, további támogatók), amelyek ténylegesen nem léteznek, de jól mutat-
nak a pályázatban. Teheti ezt bátran, hiszen a klasszikus gyakorlat szerinti 
nyertes pályázatok esetében már nem kell ezen források tényleges meglétét 
igazolnia.

A hihetetlenül megnövekedett pályázati összegek még nehezebbé teszik a 
bírálók dolgát, s esetükben pedig egy ellentétes folyamat zajlik le. A túlpályázás 
tudatában ugyanis egyre kisebb összegeket ítélnek meg, amely sokszor olyan 
alacsony szintre süllyed, hogy abból effektív már semmilyen rendezvényt sem 
lehet jól megszervezni (de a civilek kénytelenek még ezt is elfogadni).
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A pályáztatók a fenti negatív folyamatok ellen kétféle módszerrel küzdenek. 
Egyik megoldásként egyes pályázatoknál már a felhívásban meghatározzák, 
hogy a nyertes pályázatok az általuk kért támogatásnak legkevesebb hány 
százalékát kell, hogy megkapják (ez legtöbb esetben 2/3-os szokott lenni), de 
ez esetben külön vizsgálják a beadott költségvetés realitását is (vagyis mennyi-
re vannak összhangban az egyes költségek a piaci árakkal). Persze ez annyiban 
sújtja a civil szervezeteket, hogy a nyertesek többet nyernek ugyan, viszont 
sokkal kevesebb szervezet nyer.

A másik megoldás pedig az, hogy a nyerteseknek nem csak az elnyert 
támogatási összeggel, hanem a teljes projekt-költséggel el kell számolniuk 
(vagyis a saját forrásként, szponzoroktól, más támogatóktól nyert összegekkel 
is). Az az igazi halálugrás, ha valaki nem olvassa végig a pályázati felhívást, 
aláírja a szerződést, megvalósítja a pályázatot, s elszámoláskor szembesül 
azzal, hogy a támogatás mellett az egyéb forrásokkal is el kell számolnia (s 
ha ezt nem tudja felmutatni, akkor azon összeg erejéig vissza kell utalnia a 
támogatás egy részét a támogatónak).
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Egyre jobban elterjed a pályázati kiírások esetében az önerő kötelező elő-
írása is, ami a nagyrészt pályázati forrásokból élő civil szervezetek számára 
meglehetősen értelmezhetetlen kategória. Ez általában a teljes költségvetés 
min. 10 %-át jelenti, azonban sokszor mégis elriasztja a pályázókat az adott 
pályázattól, hiszen az önerővel minden esetben el is kell számolni, illetve 
egyes pályázatok esetében már a pályázat beadásához is igazolni kell az önerő 
meglétét (ezt legtöbbször olyan banki kivonat becsatolásával lehet teljesíteni, 
amely bizonyítja, hogy az önerőként feltüntetett pénzösszeggel rendelkezik a 
pályázó szervezet). Szerencsére a pályáztatók egyelőre hagynak még kiskaput, 
amely szerint a pénzben lévő önerő mellett elfogadnak természetbeli önerőt is 
(tagok önkéntes munkája, saját eszközök és ingatlan használata stb.).

A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Figyelnünk kell arra, hogy a költségvetésnek összhangban kell lennie a pályá-
zat szakmai részével. Ami azt jelenti, hogy amit meg szeretnénk tevékeny-
ségként valósítani, jól gondoljuk át, hogy ezeknek milyen költség-vonzatai 
vannak. Ha ugyanis valamit kifelejtünk, akkor az a projekt megvalósításakor 
már késő lesz, mert módosítási kérelmet ugyan be lehet adni a támogatóhoz, 
de nagyszabású módosításokat már nem engedélyeznek.

A költségvetés legtöbbször egy táblázat, amiben sorok vannak, s ezeket 
költségvetési soroknak nevezzük, míg a hasonló sorokat csoportosító sorokat 
költségvetési fősoroknak nevezzük. Mielőtt belekezdünk a költségvetés készí-
tésébe, olvassuk el a pályázati útmutatónak a költségvetésre vonatkozó részét, 
amelyben részletesen leírják, hogy az egyes költségvetési sorokhoz milyen 
típusú költségek tartoznak (ha egyes költségeinek sehova sem passzolnak, 
akkor rakjuk be az „Egyéb költségek” sorba).

A költségvetés elkészítése esetében különösen fontos az összpontosítás 
és a figyelem, hogy a költségvetésünk ne tartalmazzon számítási hibákat. 
Legtöbbször ezt a költségvetés elkészítéséhez használható excell-táblázat 
eleve kiküszöböli, azonban ha hibás képleteket is tartalmaz, akkor nagyon 
meg tudja nehezíteni a dolgunkat. A legbiztosabb az, ha mindig külön lapon 
is átszámoljuk az összegeket. 

Egy költség megadásakor a következő információkat kell megadni:

költség megnevezése (pl. Pályázatírói képzés szállásköltsége), 
költség részletezése / tételezése (pl. 20 fő x 4 éj x 1.500 din = 120.000 din), 
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költség összege (120.000 din) – a költséget nagyon sokszor három  
külön oszlopba bontják szét (támogatásból fedezett, más forrás terhére, 
kettő együtt összesen),
költség indoklása / magyarázata (pl. A 2 x 2 napos pályázatíró képzés  
esetében a 18 résztvevő és 2 előadó szállásköltsége.) – ez utóbbit álta-
lában elfelejtik a pályázók, pedig ez a pályáztatók számára különösen 
fontos, ezért mindig töltsük ki ezt az oszlopot is.

Egyes esetekben külön mellékletben van a költségvetés magyarázata, s 
ez esetben, ebben a dokumentumban kell leírni az egyes kölségek részletes 
indoklását.

Fő szabályként a költségvetésben minden esetben bruttó összegeket 
jelenítünk meg, ami azt jelenti, hogy a személyi kifizetések esetében a járu-
lékokkal és adókkal terhelt összeget, míg a dolgi költségek esetében pedig az 
ÁFA-val együtt számolt összeget tüntetjük fel.

A költségvetést, a pályázati adatlaphoz hasonlóan, szinte minden esetben 
hitelesíteni kell.

A KÖLTSÉGEK CSOPOR TOSÍTÁSA

Egy költségvetésen belül magukat a költségeket általában a következőképpen 
csoportosítják:

személyi költségek, 
dologi költségek, 
beruházási költségek. 

A személyi költségek azok, amelyeket egy szerződés alapján magánszemé-
lyeknek fizetünk ki. A következő szerződések tartoznak ide: munkaszerződés, 
megbízási szerződés, vállalkozási szerződés. A munkaviszony egy tartós jog-
viszony, s bért csak ez alapján tudunk valakinek kifizetni. 

A többi szerződést eseti jelleggel kötjük, s a magas járulék- és adóköltségek 
miatt csak akkor érdemes valakivel ezt a megoldást választani, ha mindenfé-
leképp azt a személyt kívánjuk a projektben angazsálni, s máshogy sehogyan 
sem tudjuk megoldani a kifizetését. Vigyázzunk arra, hogy egyes költségeknél 
(pl. fellépők tiszteletdíja) ezt a megoldást csak akkor válasszuk, ha az adott 
személy nem számlaképes (vagyis nincs neki semmilyen vállalkozása, s így 
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nem tud számlát kiállítani). Ugyanis ez jóval drágább lesz így nekünk, hiszen 
a fellépővel nettó összegben állapodunk meg, ami azt jelenti, hogy ő tisztán 
akarja megkapni a megbeszélt összeget, amit egy számlás kifizetés eseté-
ben csak simán átutalunk neki, s nincs más költségünk vele, míg a személyi 
kifizetések esetében további járulékokat és adókat is kell fizetnünk az adott 
összegre.

Ha csak szerződéses alapon tudunk valakinek fizetni, akkor – ahol ez meg-
engedett – válasszuk a szerzői jogíjas szerződést (ugovor o autorskom  ho no-
raru), mert erre a legkedvezőbb az egyéb járulékos- és adóköltség (hazai 
személy esetében 30 – 35 %, míg külföldinél mindössze 12-13 %).

A dologi költségek esetében a civil szervezet egy jogi személlyel áll pénz-
ügyi kapcsolatban (ami lehet egyéni vagy társas vállalkozás, önkormányzati 
vagy állami intézmény, esetleg egy gazdasági tevékenységet is végző civil 
szervezet), s kifizetést az adott jogi személy által egy áruvásárlás vagy szol-
gáltatás elvégzése után kiállított számla alapján banki átutalással teljesíti. Az 
ÁFA-körbe tartozó jogi személyek esetében az ÁFÁ-val megnövelt összeget 
kell fizetni, ezért érdemes már a pályázat költségvetésében is az ezzel együtt 
számított értéket betervezni (a megvalósításkor ÁFA-körbe nem tartozó vál-
lalkozást, különösen az áruvásárlás esetében, szinte lehetetlen találni).

A költségvetés realitása érdekében azon költségek esetében, amelyeket nem 
tudunk fejből, érdemes egyes vállalkozásoktól előre árajánlatot kérni (ezeket 
azonban nem kell csatolni a pályázathoz).

A költségvetés tervezése esetében különösen figyelmesnek és pontosnak 
kell lennünk, mert egyes költségek sokszor ránézésre több költségvetési sorba 
is behelyezhetőek. Tipikusan ilyen pl. az utazás költségei, mert az utazási esz-
köztől függően (tömegközlekedés, saját személygépkocsi, egyesületi személy-
gépkocsi), több különböző sorba is berakhatjuk. Ránézésre ez nem nagy gond, 
azonban elszámoláskor nagyon megnehezíti a helyzetet, ha már kifizettük, de 
az előlátott költségvetési sorban nem tudjuk elszámolni (módosítást beadha-
tunk ugyan, de legtöbbször már nem nyithatunk új költségvetési sort).

A beruházási költségek szintén számlás kifizetések, azonban annyiban 
specifikusak, hogy nem egyszeri alkalommal kerülnek felhasználásra (pl. egy 
rendezvényhez), hanem hosszú távon, folyamatosan használja őket az adott 
szervezet (legyen az egy épület vagy valamilyen eszköz).
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Mellékletek

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A pályázati adatlaphoz legtöbbször a pályáztató különböző mellékleteket is 
kér, amelyek egyrészt igazolják a pályázati adatlapban szereplő adatok hite-
lességét, másrészt további információkat nyújtanak a pályázóról és a beadott 
pályázatról.

A pályázati felhívásban előírt mellékletek becsatolása kötelező, ezek hiá-
nya is formai hibának számít, de ellentétben a pályázati adatlap hiányossága-
ival legtöbbször ezek még a hiánypótlásban utólagosan pótolhatóak (persze, 
csak azon kiírásoknál, ahol van egyáltalán hiánypótlásra lehetőség). Ha egy 
mellékletet nem tudunk megszerezni a pályázat beadási határidejéig, ez leg-
többször a különböző hivatalos igazolásoknál merül fel, s az, a felhívás szerint, 
hiánypótolható, akkor adjuk be a pályázatot, s majd a hiánypótlási felhívásra 
nyújtsuk be a kért okmányt, hiszen addigra már úgyis kézhez kapjuk.
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SZAKMAI MELLÉKLETEK

A szakmai mellékletek legtöbbször bővebben kifejtik a pályázati adatlapban 
szereplő szakmai részt, nagyon sokszor annak egy-egy kérdésére adott választ 
részletezik. Fontos azonban, hogy az elbírálókra is gondolva, az egyes mel-
lékletek ne legyenek hosszabbak 1-2 oldalnál (hisz ennél hosszabbat úgy sem 
olvasnának el, maximum átlapoznának, akkor pedig célszerűbb egy rövidebb, 
tömörebb leírás). Nagyon sok esetben ezek a mellékletek is formalizáltak, 
vagyis külön adatlap / minta van rájuk, amit csak ki kell tölteni.

Ezek közül nagyon sokszor kérik a pályázó szervezet bemutatását, amely-
ben valójában a szervezet általános célját és eddigi tevékenységeit kell ismer-
tetni. Ha már több éve működik a szervezet, s nagyon sokrétű a tevékenysége, 
akkor érdemes valamilyen módszer szerint csoportosítani, s így bemutatni (a 
max. 1-2 oldalas határt ne lépjük át). Általában a működési pályázatoknál 
kérik a szervezet előző évi tevékenységéről szóló beszámolót is.

Szinte minden esetben kérik a pályázat részletes szakmai leírását, ami 
nagyon sok mindenben hasonló a pályázati adatlap szakmai részével, adott 
esetben annak struktúráját is átveheti, csak részletesebben kell azt kifejteni. 
Ide be tudjuk azt is írni, amire az adatlap nem kérdezett rá, mi azonban fon-
tosnak tartunk a pályázat kapcsán (pl. rendezvény esetében ide lehet becsatol-
ni a rendezvény tervezett programját is).

Bár sokszor megkettőződésnek tűnik, egyes pályázatok külön melléklet-
ként részletes költségvetést is kérnek, még az esetben is, ha már az adatlap-
ban szereplő is annak tűnik. Az értelmetlenség ellenére is teljesítenünk kell a 
„kérést”, s akár az előzővel úgy formailag, mint tartalmilag is azonos költség-
vetést is becsatolhatunk, mert ezzel letudtuk a követelést.

Időnként előfordul, hogy a pályázathoz ajánlólevelet is csatolni kell. 
Legtöbbször nem írják elő, hogy ki lehet az ajánló, ezért érdemes minél hang-
zatosabb, s esetleg ismertebb szervezetet vagy személyt megnyernünk e célra.

Szintén ritka, de egyes pályázatok kérik, a pályázat megvalósítását koor-
dináló személy szakmai önéletrajzát is (ez lehet a szervezet egyik vezetőjéé 
vagy akár munkatársáé is). 

Legtöbbször már a pályázati adatlap részeként, de sokszor azon kívül, 
külön mellékletekben nyilatkozatokat kell tenniük. Ezek valójában már elő-
készített sablon-szövegek, esetleg egy-két kérdésre kell bejelölnünk az „igen” 
vagy a „nem” választ, de a legfontosabb, hogy a végén hitelesítsük (törvényes 
képviselő aláírása, szervezeti pecsét). A cél az, hogy megteremtse a későbbi 
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esetleges támogatotti jogviszonyt a pályáztatóval, mert ezzel szentesítjük, 
hogy a beadott pályázatot komolyan gondoltuk, s a valóságnak megfelelő 
adatokat írtunk le benne.

Ha partnerségben megvalósítandó pályázatról van szó, akkor kötelező 
melléklet a partneri nyilatkozat vagy együttműködési megállapodás (az 
első esetében a partnerszervezet egyoldalú nyilatkozatáról van szó, ezért csak 
ő írja alá, míg a második a két fél közötti megállapodás).

Legtöbbször egy nyilatkozatban kérdeznek rá egyes pályázati kiírások arra, 
hogy beadtunk-e, illetve elnyertünk-e az adott pályázati célra más pályázatot 
is. Ennek a kérdésnek a megválaszolása sokszor objektív okokból is nehézséget 
jelent, hiszen egyes pályázatok beadását lehet, hogy még csak tervezzük, de 
azt még nem írták ki, illetve kiírták és beadtuk rá a pályázatunkat, azonban 
az eredményét még nem ismerjük. A szubjektív ok pedig az, hogy nem is tud-
juk, hogy mi a jobb: beírjuk-e a pályázatokat (de akkor lehet, hogy épp emiatt 
nem nyerünk, mert máshol már pályáztunk) vagy sem (ez esetben pedig azért 
nem fog nyerni, mert csak itt akarunk pályázni)? A megoldás itt is az arany 
középút szabálya, valamit írjunk be (persze, ha ez az igazságnak is megfelel), 
de ne vigyük túlzásba a pályáztatók felsorolását.

Ritka ugyan, de egyes pályázatok esetében regisztrációs díj fizetési köte-
lezettséget is előírnak. Ez egyelőre csak a magyarországi pályázatoknál fordul 
elő, s 1-2 000 Ft-ot tesz ki általában. A befizető csekk eredeti példányát kell 
csatolnunk a pályázathoz (érdemes ezért előtte legalább egy fénymásolatot 
készíteni magunknak róla).

SZERVEZETI DOKUMENTUMOK

Pályázatonként változó, hogy ezeket már a pályázat beadásakor vagy pedig a 
nyertesekkel kötött szerződéskötéskor kérik-e be. Egyre inkább elterjed az a 
gyakorlat (többek között az elektronikus pályázati rendszer térnyerése miatt 
is), hogy csak a szerződéskötéskor kérik, ami a pályázók számára is egysze-
rűbb (hiszen nem tart olyan sokáig egy pályázat elkészítése), s persze olcsóbb 
is, hiszen nagyon sok szervezeti dokumentum kiállításáért külön fizetni kell 
az egyes hatóságok részére.

Hajlamosak vagyunk ezeket csak a pályázat befejezésekor elkezdeni 
begyűjteni, ami nagyon nagy hiba, mert ellentétben a pályázat megírásá-
val, ami teljes egészében rajtunk áll (s egyszerűbb pályázatok esetében pár 
óra alatt is teljesíthető), ezek egyikének a beszerzése már rajtunk kívül álló 
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állami hatóságoktól függ, amelyeknek az átfutási ideje sokszor 10 – 15 nap 
(ilyen pl. az Adóhivatalé). Épp ezért a pályázati felhívásban az elsők között 
ezt a részt is olvassuk el, s már a pályázat összeállításának kezdetén kezdjük 
begyűjteni a szervezeti dokumentumokat is. Csúszás esetén kiskaput jelenthet 
azonban a hiánypótlás lehetősége, mert ezek a dokumentumok legtöbbször 
hiánypótolhatóak (persze ahol egyáltalán van hiánypótlási lehetőség).

Formai szempontból legtöbbször eredeti vagy egyszerű fénymásolt 
okmányokat kérnek. A friss, általában 30 napnál nem régebbi dokumentu-
mok esetében, az adott hatóság által kiállított eredeti dokumentumokat (a 30 
napot a dokumentum kiállítása és a pályázat beadási napja között számolják), 
míg régebbi, s általában a szervezet birtokában csak egy példányban meglévő 
dokumentumoknál, elegendő az egyszerű fénymásolat (vagyis nem szükséges 
hitelesített fénymásolatokat készítenünk, hiszen ez további költséggel járhat).

Magyarországi pályázatok esetében minden egyes irat mellé szükséges 
csatolni egy magyar nyelvű fordítást is, illetve más nemzetközi pályázatoknál 
angol nyelvűt. Ennek nem kell hivatalosnak lennie, a szervezet szabad fordí-
tásban is elkészítheti, s a nagyobb dokumentumok esetében (pl. alapszabály) 
érdemes előre elkészíteni, mert több szervezet már azért állt el egy pályázattól, 
mert nem tudta volna ezt a fordítást a határidőig elkészíteni (állami intézmé-
nyek esetében találkoztam már 50 – 70 oldalas alapszabállyal is, s a pályáztató 
ez esetben is kérte a teljes alapszabály lefordítását).

Ha egy pályázó több pályázatot is bead az adott felhívásra, akkor leg-
többször elegendő csak az egyik pályázathoz becsatolni az eredeti szervezeti 
dokumentumokat, míg a többi esetében megfelelő ezek fénymásolata, illetve, 
egy hivatkozás az eredeti dokumentumokat tartalmazó pályázatra.

Egyes pályázati felhívások bizonyos szervezeti dokumentumok melléklé-
sétől eltekintenek azon szervezetek esetében, amelyek a korábbi években már 
pályáztak vagy nyertek az adott pályáztatónál, s azóta a szervezeti adataikban 
változások nem történtek (de az erről szóló nyilatkozatot külön kell csatolni). 

Szervezeti dokumentumok alatt a következő dokumentumok bekérése 
fordult már elő a gyakorlatban (legtöbbször csak a pályázó szervezettől kérik, 
de befogadó szervezet előírása esetében az ő dokumentumait is csatolni kell):

a) Bejegyző végzés (általában egyszerű fénymásolat)

ez a leggyakoribb, hiszen ebben benne van a szervezet összes fontos  
hivatalos adata,
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Szerbiában jelenleg ezt a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR)  
állítja ki,
mindig az aktuálisat, a legutóbbi végzést kell becsatolni. 

b) Alapszabály (általában egyszerű fénymásolat)

szintén nagyon gyakori, az APR által vonalkóddal hitelesített példányt  
kell lefénymásolni.

c) Állami hatóság igazolása a szervezet működéséről (eredeti, 30 napnál 
   nem régebbi)

jogszerűen ezt a bejegyző hatóság, az APR adhatja ki, s most liberális a  
rendszer, a regionális irodákba személyesen eljárva pár perc alatt kiál-
lítják (de költsége van, jelenleg 1.200 dinárba kerül),
egyes pályáztatók elfogadják azt is, ha az APR honlapján megtalálha- 
tó szervezeti adatokat nyomtatjuk ki, hiszen azon egyúttal látható a 
kinyomtatás dátuma is (ez ingyenes, de hitelessége megkérdőjelezhető),
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de legtöbbször az Adóhivatal igazolását is elfogadják, ami azonban  
valójában arról szól, hogy a szervezetnek nincs adótartozása (ez nagy-
jából fele annyiba kerül, mint az APR hivatalos igazolása, azonban a 
hivatalos kiállításának ideje min. egy hét),
egyes magyarországi pályáztatók (pl. a Bethlen Gábor Alap) elfogadja  
a Magyar Nemzeti Tanácsnak a Vajdasági Magyar Civil Kataszter 
alapján kiállított bizonylatát is (ez teljesen ingyenes, előtte azonban 
kérelmezni kell a kataszterbe való beregisztrálást).

d) Banki igazolás (eredeti, 30 napnál nem régebbi)

a szervezet kereskedelmi bankja állítja ki a szervezet dinár és deviza  
alapú bankszámláiról,
nagyon könnyen beszerezhető, hiszen bármelyik bankfiók tisztségvise- 
lője pár perc alatt kiállíthatja,
általában ingyenes, azonban egyes bankok már külön költséget számí- 
tanak fel a kiállítására,
a banki igazolás mellett sokszor elfogadják a bank által hitelesített  
banki szerződést is,
még ha nem is kérik, nemzetközi pályázatoknál érdemes becsatolni a  
devizautalási tájékoztatót is, ami biztosabbá teszi a nemzetközi utaláso-
kat (ennek azonban nem kell eredetinek lennie).

e) Aláírási címpéldány (legtöbbször eredeti)

ez igazolja a pályázatot hitelesítő törvényes képviselő aláírásának hite- 
lességét,
egyik megoldásként használható a bírósági vagy községi hivatalos hite- 
lesítő által hitelesített aláírási címpéldány (az ún. OP-obrazac, amely 
bármelyik irodaszereket áruló boltban megvásárolható, de akár szaba-
don fénymásolható is), amely azonban a hitelesítési költséggel jár,
de, pályázati kiírótól függően, vele teljesen egyenrangúan elfogadható  
a banki aláírási karton fénymásolatának, a bank tisztségviselője által, 
hitelesített változata is (ez legtöbbször minden bankban ingyenes, s 
sokkal gyorsabb is a kiállítása, mint a másiké)
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f) Pénzügyi zárszámadás (általában egyszerű fénymásolat)

legtöbbször csak az Európai Uniós pályázatoknál kérik, de egyre jobban  
terjed a kisebb pályáztatóknál is (pl. egyes községeknél) a szervezet által 
előző, lezárt évben beadott pénzügyi zárszámadás becsatolása,
egyes esetekben az előző három évet is kérik, 
e dokumentummal azt kívánják ellenőrizni, hogy a szervezet pénzügyi- 
leg mennyire erős, képes lesz-e pénzügyileg lebonyolítani a pályázatban 
vázolt tevékenységeket.

g) Adószámról szóló végzés (általában fénymásolat)

az Adóhivatal állította ki, 
egyes pályáztatók kérik ezt az okmányt is. 

h) Vámügyi Igazgatóság igazolása (eredeti, 30 napnál nem régebbi)

a Vámügyi Igazgatóság állítja ki, s arról szól, hogy a szervezetnek nincs  
vámtartozása,
a különösen ritka mellékletek közé tartozik, csak nagyon specifikus  
pályázatokhoz kérik.

i) Gazdasági Bíróság igazolása (eredeti, 30 napnál nem régebbi)

a bíróság azt igazolja, hogy a szervezet ellen nem volt bírósági kereset, 
szintén nagyon ritka, kivételesen fordul elő. 

EGYÉB MELLÉKLETEK

Specifikus, ingatlan-beruházási pályázatok esetében további bizonylatokat 
kérnek be, hiszen, egyrészt igazolni kell a jogviszonyt a beruházás tárgyához, 
másrészt a különböző hatósági engedélyeket is a beruházás végrehajtásához. 
Jogviszonyként legjobb a tulajdonjog (tulajdoni lap becsatolásával), de ennek 
hiányában egy min. 10 évre szóló használati szerződés is megfelelő. Az 
engedélyeztetés kapcsán általában a következő dokumentumokat kérik be: 
terv-dokumentáció, árajánlat, kivitelezővel kötött előszerződés (az egyszerű 
épületjavítás azonban nem engedély-köteles).
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Egyéb mellékletek alatt általában már csak a nem kötelezően előírt mel-
lékletek vannak, ami azt jelenti, hogy további mellékletek is becsatolhatóak, 
de ezek már nem kötelezőek, s így értelemszerűen ezek elmaradása nem vonja 
maga után a pályázat formai hibás jellegét (s így a hiánypótlást vagy a pályázat 
kizárását).

Legtöbbször nem is adnak ötletet ezekre a dokumentumokra, ám, ide 
érdemes olyan dokumentumokat becsatolni, amelyekről úgy érezzük, hogy 
pozitívan befolyásolhatják a pályázat elbírálását. Hagyományos rendezvények 
esetében, értelemszerűen, felmerülhet a korábbi években megrendezett ese-
ményekről szóló beszámoló (fényképekkel, újságcikkekkel). 

Ez a rész az, ahova ügyes írásokkal és képekkel a legkönnyebben tudunk 
érzelmi húrokat is megpendíteni az elbírálónál, vigyázzunk azonban arra is, 
hogy ez a rész se legyen terjengős. Gyakran előforduló hiba, hogy a pályázat 
vastagságát is növelendő egyéb mellékleteket is becsatolnak, ami a hatalmas 
terjedelme miatt sokszor már kezelhetetlenné teszi magát a pályázatot is.
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A pályázat összeállítása és elpostázása

A PÁLYÁZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Miután az adatlapot kitöltöttük és az összes szükséges mellékletet beszerez-
tük, hozzáfoghatunk a kész pályázat összeállításához. Ennek kapcsán első-
sorban arra törekedjünk, hogy a pályázatunk minél könnyebben áttekinthető 
és kezelhető legyen, hiszen a pályázatokat elbíráló is ember, s nem tenne 
jót a pályázatunknak, ha annak összevisszaságával felbosszantjuk a bírálót. 
Másrészt a pályázat kinézete minősíti magát a pályázót is, s egy szétszórt 
pályázatról a bíráló is azt feltételezi, hogy maga a pályázó is szétszórt, felké-
születlen, s így alkalmatlan a pályázatban leírt tevékenységek megvalósítására. 
Ezért nagyon fontos a pályázat szövegének formázása is, ami szintén a pályázó 
precízségének egy jele.

A kísérőlevél ugyan nem kötelező eleme egy pályázatnak, azonban lehető-
séget ad a pályázónak, hogy pár kötetlen mondatban is fordulhasson a pályáz-
tatóhoz, s elmondhassa, hogy miért tartja fontosnak a pályázat támogatását. 

Az igényességet jelzi, ha a pályázatunkra külön előlapot teszünk, amelyen 
szerepel a pályázó szervezet neve és a pályázat címe. Ez nem kötelező elem, s 
nincs is rá külön előírás, de érdemes ráraknunk a szervezetünk logóját is, hisz 
ezzel színesebbé, pozitív üzenetet közvetítővé válik maga a pályázat, ráadásul, 
a későbbi pályázatok során beazonosíthatóvá teszi a szervezetünket (s általá-
ban jobban szoktak támogatni folyamatosan pályázó szervezeteket).

A pályázatunk áttekinthetőségét növeli, ha a pályázat összeállításának 
végén kézzel a lapok alján megszámozzuk az oldalakat, s ez alapján a borítólap 
utáni oldalra egy tartalomjegyzéket is becsatolunk. Ez a megoldás szintén a 
bíráló munkáját kívánja elősegíteni, hiszen gyorsabban tudja elvégezni a for-
mai ellenőrzést, hogy valóban becsatoltunk-e minden előírt dokumentumot.

Az áttekinthetőséget növeli az elválasztó lapok használata, ami azt jelen-
ti, hogy elsősorban a mellékletek esetében külön lapra géppel felírjuk, hogy 
melyik mellékletről van szó (az esztétikát növeli, ha ezt egy fejléces papírra 
tesszük). A kötelezően előírt szakmai mellékletek esetében pedig az egyes 
dokumentumok címének a pályázati felhívásban szereplő sorszámot és címet 
adjuk meg (s természetesen az ott meghatározott sorrendben is fűzzük le 
egymás után).

Az egész pályázatot érdemes iratlefűző mappába helyezni (magát a kísé-
rőlevelet azonban ne fűzzük le, mert az nem része a pályázatunknak), az 
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esztétikum miatt is, de az esetleges hiánypótlás kezelése is egyszerűbb lesz 
a pályázatot kezelő tisztviselőnek, hiszen a hiánypótlásban kért és beadott 
dokumentumokat nagyon egyszerűen tudja becsatolni a korábban beküldött 
pályázatba.

Nagyon figyeljünk arra, hogy a pályázati kiírás hány példányban kéri a 
pályázat beküldését. Ha ezt sehol nem írja, akkor értelemszerűen csak egy 
példányban kell. Sokszor előfordul azonban a több példányos, s erre azért 
ügyeljünk, mert ennek elmulasztása is formai hibának számít (vagyis a kizá-
rást vonja maga után). Amennyiben csak egy eredeti és több másolati példányt 
kér, akkor csak a teljesen kész pályázatról készítsük el a szükséges számú fény-
másolatot, s ne hamarabb, még a pályázat készítése során, mert a végén össze 
fogunk kavarodni (ez esetben az eredeti pályázat példányának első oldalára 
írjuk fel az „eredeti”, míg a többire a „másolat” kifejezést).

Egyre gyakrabban előfordul, hogy a pályázat nyomtatott változatának 
postai beküldése mellett kérik annak elektronikus változatát is (legtöbbször 
nem a teljes pályázatét, hanem csak az adatlapot és a szakmai mellékleteket), 
ami valójában a bírálási rendszer munkáját teszi egyszerűbbé és olcsóbbá. Ez 
két formában történhet: vagy csatolni kell az elpostázott pályázathoz egy cd-n 
magát az elektronikus változatot is, vagy a beadási határidőig e-mailben kell 
azt átküldeni a pályázati felhívásban megadott e-mail címre.

Bár jelentős költséggel jár, de a dokumentálás és a későbbi visszakeresés 
végett érdemes az egész pályázatot  a végén magunknak is lemásolni, s az 
irattárunkban elhelyezni (még annak ellenére is, hogy a legtöbb dokumentum 
akár elektronikus vagy nyomtatott formában egyébként is megvan).

POSTÁZÁS

A pályázat során a legutolsó, s egyben a legörömtelibb cselekedet, a kész 
pályázatnak az elpostázása. A pályázatokat minden esetben, eredetiben elpos-
tázva vagy személyesen átadva kell a pályáztatóhoz eljuttatni (kivétel e szabály 
alól csak az elektronikus pályázásnak az a típusa, amikor mindent elég csak 
on-line beküldeni). Tehát, a pályázat beküldése egyéb úton (pl. faxolva) az 
automatikus érvénytelenségét vonja maga után.

Nagyon fontos azonban, hogy a pályázat beküldését még időben tegyük 
meg, hisz legtöbb pályázati felhívásban külön megadnak egy beadási határ-
időt, amit ha elmulasztunk, akkor értelemszerűen, kizárják a pályázatot.
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A beadási határidők esetében két fajta határidőt különböztethetjük meg: a 
postára adási és a beérkezési határidőt. A pályázók számára a postára adási 
határidő a kedvezőbb, hiszen itt valójában csak az a feladat, hogy a határidő 
utolsó napjáig postára adjuk a pályázatot. Lényegtelen, hogy hány óráig, a 
fontos, hogy az elküldött küldeményen az aznapi postai bélyegző szerepeljen. 
Nagyon nagy időcsúszás esetében érdemes előre megnézni a posták nyitvatar-
tási idejét is, s végső esetben el lehet menni a legtovább nyitva tartó postára is, 
persze csak azokon a településeken, ahol van ilyen jellegű választási lehetőség 
(a határátkelőkön egyébként éjjel-nappal nyitva tart a posta, persze, éjfélig oda 
kell érni). 

Jóval problémásabb a beérkezési határidő, mert ez esetben a megadott 
dátumig nem csak postára kell adnunk, hanem be is kell érkeznie a pályázta-
tóhoz a pályázatunknak. S ha másnap érkezik is meg, már nem veszik figye-
lembe. Ez azért is problémás, mert sokszor maga a posta is kiszámíthatatlan, 
megtörténhet, hogy még az ajánlott küldemények is később érnek célhoz (s 
különösen rizikós így a nemzetközi pályázatok beadása). Megoldás lehet az 
időben, több nappal korábban való pályázat postázása, de a legnagyobb biz-
tonságot a pályázat személyes átadása nyújthatja (de ennek külön költsége is 
van, hisz ezzel el kell utaznunk a pályáztató szervezet székhelyére).

A biztonság és a későbbi bizonyíthatóság érdekében minden esetben aján-
lott küldeményként adjuk fel a pályázatot, s az ajánlószelvényt az irattárunk-
ban dokumentáljuk is (legjobb, ha becsatoljuk a beadott pályázat másolata 
mellé).

A küldemény megcímzésénél a pályázati felhívásban szerepelt címzést 
használjuk, s amennyiben külön szöveg ráírását is kéri a küldeményre, akkor 
azt is okvetlen írjuk rá (ez valójában a nagy pályáztató szervezetek esetében a 
különböző pályázatok szétválasztása miatt szükséges). Persze, tüntessük fel a 
pályázó szervezet nevét és címét is.

A küldemény lezárását ellenőrizzük le, s amennyiben törékeny dolgot is 
raktunk a pályázatba (pl. cd-t), akkor érdemes speciális, ún. légpárnás boríté-
kot használnunk.
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Papíralapú és elektronikus pályázás

A fent leírt folyamat a hagyományos, ún. papíralapú pályáztatás esetében áll 
fenn, de a technika és kommunikáció előrehaladásával egyre jobban előtérbe 
kerül az elektronikus pályáztatás is. Ez egyrészt jóval olcsóbb, s könnyebben 
kezelhető is a pályáztató számára.

A pályázók esetében, különösen az idősebb személyekből álló, technikailag 
kevésbé felkészült szervezeteknél sokszor még a papírlapú pályázatok számí-
tógépen való elkészítése is komoly kihívást jelent (hol van már a „hőskorszak”, 
amikor még kézzel kitöltött pályázatokat is elfogadtak), nem beszélve a 
teljesen web-alapú, on-line pályázatokról. Az átállást megkönnyítendő leg-
többször nem egyszerre vezetik be az új pályázati rendszert, hanem pár évig 
párhuzamosan működtetik a hagyományos papír alapú mellett.

Ezek esetében ugyanis a pályázat szintén a számítógépen készül el, de 
valójában már a pályáztató internetes felületén kell az adatokat felvinni. Ez 
minden egyes pályáztatónál egy kicsit más, de közös benne, hogy első lépés-
ként néhány adat megadásával regisztrálni kell az adott pályázati honlapon, 
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majd a szervezet által megadott e-mail címre a honlap rendszere egy auto-
matikus e-mailt küld ki, amelyben benne van az adott szervezet részére egy 
felhasználónév és egy jelszó. Ezekkel tud belépni a pályázati honlap egy belső 
felületére, amely már teljes egészében individuális, csak a pályázó szervezet (s 
persze a pályáztató) számára látható.

Ide belépve tud, többek között, aktuális pályázati felhívásokra pályázato-
kat is feltölteni, jelen esetben a beadási határidőt a pályázat véglegesítésével 
lehet teljesíteni. Előnye a rendszernek, hogy bármikor és bárhonnan (persze 
ahol internet van) be lehet lépni a rendszerbe, s a „mentés” gomb használatával 
fokozatosan fel lehet tölteni a pályázatot. Nagyon fontos azonban határidőig a 
„véglegesítés”-i gomb használata is, mert csak ezzel válik ténylegesen is bekül-
dötté a pályázat. Szintén a pályázót segíti az, hogy több esetben a véglegesítés 
előtt van még egy kötelező ellenőrző program is, ami kimutatja a még meg-
lévő hiányosságokat és hibákat, s csak ezek kiküszöbölése után engedélyezi a 
véglegesítést.

Hátránya e pályáztatásnak az, hogy sokszor nem eléggé felkészült a 
pályáztató honlapja a terhelésre, s a beadási határidő előtti utolsó órákban 
(hiszen jó szokás szerint minden civil ekkor szeretné beadni a pályázatot) 
lefagy vagy szétesik a pályázatkezelő rendszer, s ezzel sokan egyszerűen nem 
tudják beadni a tervezett pályázatot. Ezt azonban ki tudjuk küszöbölni úgy, 
hogy már pár nappal a lejárta előtt véglegesítjük a pályázatunkat.

A pályázati adatlap nagyjából azonos a papíralapú pályázattal, s annyiban 
könnyebb ez a rendszer, hogy több esetben nem is kérnek szervezeti dokumen-
tumokat, hanem azokat csak a nyertes pályázóknak a szerződéskötéskor kell 
becsatolniuk. Előfordul azonban, hogy már a pályázat beadásakor melléklete-
ket is kérnek, de ezeket is csak elektronikusan kell feltölteni a pályázatkezelő 
felületen (ami azt jelenti, hogy teljesen friss vagy régi dokumentumokat is csak 
beszkennelve kell feltölteni, vagyis nem kell az eredetiket sem elpostázni).

Egyes magyarországi pályázatok esetében a pályázat on-line feltöltése mel-
lett évente el kell postázni egy eredeti regisztrációs nyilatkozatot is (amely-
ben a pályázó szervezet hiteles aláírásával és pecsétjével tanúsítja a szervezet 
aktuális hivatalos adatait). 

Legtöbb elektronikus pályázati rendszer díjköteles is, s az évi regisztrációs 
díjról szóló befizetési bizonylatot szintén legtöbbször postázni kell (bár egyes 
pályáztatóknál ezt is elég csak a rendszerben feltölteni).
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A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatok értékelésének alapvetően két szakasza van, a formai 
és a tartalmi ellenőrzés. A formai ellenőrzés, ahogy már az elnevezés is utal 
rá, nem jelenti még a pályázat tényleges tartalmi értékelését, hanem csak azt 
nézik meg, hogy a pályázat tartalmazza-e az összes előírt adatot, dokumen-
tumot és egyéb formai kelléket. Legtöbbször ebben a szakaszban még nem 
a szakmai bírálók, hanem a pályáztató szervezet adminisztratív munkatársai 
nézik át a pályázatokat (sokszor azok, akik a pályázati felhívásban kapcsolat-
tartó személyként is meg vannak jelölve).

Ha a pályázatban formai hiányosságot észlelnek, akkor automatikusan 
kizárják a pályázatot a további értékelésből, s erről az adott pályázó értesítést 
is kap. Amennyiben az adott pályázati felhívásban hiánypótlási lehetőséget 
is előírtak, akkor a formai hibás pályázók többsége értesítést kap a pályázata 
formai hiányosságairól, s ha a megjelölt, viszonylag rövid, határidő mellett (ez 
általában 10 – 15 nap) pótolja egy újabb levélben azokat, akkor ezzel forma-
ilag hibátlanná válik a pályázat, s tovább jut a tartalmi ellenőrzési szakaszba. 
Vannak azonban olyan formai hibák, amelyek legtöbbször még hiánypótlás-
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ban sem küszöbölhetőek ki (pl. rossz adatlap használata, adatlap átformázása, 
hiányosan töltött vagy nem hitelesített adatlap, nem az előírt példányszámban 
vagy határidőn túl érkezett pályázat stb.), s a pályázó ez esetben is a pályázat 
formai okból való kizárásáról kap értesítést.

A formailag hibátlan pályázatok jutnak be a második, a tartalmi értékelési 
szakaszba. A pályáztatótól függ, hogy ez pontosan hogyan valósul meg, de 
legtöbbször két lépcsős rendszer van benne, egy szakmai és egy döntéshozói 
szint. Előre kinevezett szakértők testülete (kollégium, kuratórium) végzi a 
pályázatok szakmai értékelését, legtöbbször eleinte egyéni munkában, majd 
egy közös ülésen hozzák meg a közös, testületi döntésüket. A pályázatok tar-
talmi értékelése pontozással történik, s nagyon sokszor a pontozási rendszert 
már maga a pályázati felhívás tartalmazza, s így arról maguk a pályázók is 
előre értesülhetnek (ez esetben pedig érdemes eleve ezt figyelembe véve meg-
tervezni és megírni a pályázatot). Minden pályázat egy összesített pontot kap, 
s ezt figyelembe véve a szakértői testület sorba rendezi a pályázatokat.

A pályázatokról a végleges határozatot a döntéshozói szint hozza, amely 
természetesen nagyrészt a szakértői testület pontozási sorrendjét meghagyja, 
azonban egyes pályázatok esetében, sokszor szakmai vagy politikai szempontú 
korrekciókat hajtanak végbe. A pályázatok végleges pontozását és rangsorát a 
döntéshozói szint határozza meg, s e döntés után kerülnek nyilvánosságra. A 
pályázati felhívásban meghirdetett keretösszeg kimerülési szintje eléréséig a 
rangsorban felül szereplő pályázatok nyernek, míg az ez alattiak nem. Egyes 
pályázatok esetében a középmezőnyben szereplő pályázatok ún. várólistára 
kerülnek, ami azt jelenti, hogy amennyiben egyes nyertes pályázók nem írják 
alá a támogatási szerződést, akkor ők is nyertesekké válhatnak (erre azonban 
nagyon kicsi az esély).

A végleges pályázati döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, ami azt 
jelenti, hogy amennyiben elutasították a pályázatunkat vagy nem támogatták 
a pályázatban kért teljes összeg erejéig, akkor nincs semmi olyan lehetősé-
günk, amellyel a döntést megváltoztathatnánk (vagyis nincs fellebbezési vagy 
bírósági kereseti jogunk). Egyes pályáztatóknál a pályázat értékelését meg-
nézhetjük ugyan, de nem célszerű túlzottan ágálnunk az eredmény ellen, hisz 
amennyiben ezt tesszük, akkor esetleg a későbbi, ugyanehhez a pályázóhoz 
benyújtandó pályázataink pozitív véleményezését is veszélyeztetjük.

Pályázatok esetében az egyik leggyakrabban hangoztatott közhely, hogy a 
pályázatok megnyeréséhez nem szakmai tudás, hanem csak lobbi kell, vagyis 
jó kapcsolat a pályázatokat elbíráló személyekhez. Ez nem teljesen van így, 
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hiszen egy rosszul megírt, hiányos pályázatot már a formai ellenőrzési sza-
kaszban is kizárhatnak (persze előfordulhat, hogy a lobbi még ezt az akadályt 
is leküzdi, de ez már sokszor komoly nehézséget jelent). Minden pályázati 
döntésnél valóban jelen van a lobbi és a szakmai elbírálás is, azonban ezek 
egymáshoz való aránya esetenként, pályáztatóként teljesen más és más. Egyes 
esetekben szinte teljes egészében szakmai alapon döntenek, de vannak olyan 
negatív tapasztalatok is, ahol szinte teljesen csak lobbi alapon (azonban ez 
utóbbi esetben is vannak szakmailag kiválasztott nyertes pályázatok).

A lobbi egy típusának tűnhet, de mégsem az igazából, amikor a készülő 
pályázatunk kapcsán személyesen megkeressük a pályázati felhívásban meg-
jelölt kapcsolattartó személyt, bemutatjuk neki a projektötletünket, s szakmai 
tanácsot kérünk ennek kapcsán. Legtöbbször finoman elutasítanak bennün-
ket, nem mondanak semmit, de nagyon sokszor már az első találkozáskor 
fontos szakmai tanácsokat adnak, hogy a pályázat megírását milyen irányba 
tereljük. S ez azért is fontos, mert személyes kapcsolatba kerültünk az egyéb-
ként teljesen személytelen pályáztató rendszerrel, ami akár a pályázatunk 
pozitív elbírálását is befolyásolhatja (hisz emlékeznek ránk, pozitív benyomást 
tettünk a pályáztató szervezet – ekkor még csak – egy adminisztratív munka-
társára). Ha e kapcsolatot a későbbi kiírások során is „melegen” tartjuk, akkor 
az egyre inkább emberközelibbé, barátibbá válhat, ami tovább erősíti az adott 
pályáztatónál a helyzetünket.

Összességében nagyon fontos, hogy a pályázatunkat jól írjuk meg, a pro-
jektötletünk újszerű és érdekes legyen, mert hosszú távon csak azok a civil 
szervezetek lesznek sikeresek, amelyek szakmai alapon is felkészültek (hiszen 
egyébként olyan pályázatokon esélyük sem lesz labdába rúgni, ahol elsősorban 
szakmai alapon döntenek). S az is fontos, hogy a szervezetük aktív legyen, 
a médiában sűrűn megjelenjen, mert könnyebben támogatnak egy olyan 
pályázót, akiről a bírálók már hallottak, tudják, hogy mit csinál, mint olyan 
szervezetet, akiről sohasem hallottak.
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Értesítés és szerződéskötés

A nyertes pályázókat minden esetben, a veszteseket azonban nagyon ritkán a 
pályáztató szervezet külön értesíti a beadott pályázat eredményéről. A vesz-
tesek legtöbbször csak a pályáztató szervezet honlapjáról tájékozódhatnak, s 
ha nincs ott a szervezet neve, az sajnos a rossz hírt jelenti, hogy nem nyert a 
pályázat.

Ha túl sokáig elhúzódik egy pályázati felhívás elbírálása, akkor előzetesen 
telefonon is érdeklődhetünk a pályázati felhívásban megadott kapcsolattartó 
személynél, illetve ha jó kapcsolatunk van a szakértői vagy politikai szintjével 
a bírálóknak, akkor előzetesen ott is (persze ezek nem hivatalos információk-
nak számítanak).

A pályázatok elbírálása jó esetben 2-3 hónap alatt lezajlik, azonban az 
állam forráshiányos helyzete miatt egyre gyakrabban előfordul, hogy akár fél 
évig is eltart az értékelés. Ami különösen megnehezíti a pályázók helyzetét, 
hiszen sokszor a pályázat beadása után több hónappal megrendezésre kerülő 
rendezvények esetében sem tudják még, hogy nyert-e az adott pályázatuk. 
Ez nagyon nehézzé teszi a rendezvény tényleges költségvetésének megter-
vezését (több olyan eset is volt, amikor egy pályázó a rendezvény után tudta 
meg, hogy nyert, s mivel nem akarta már a megnyert összeget visszautasítani, 
így valahogy „elköltötte” a támogatást – a gond ezzel csak az, hogy így nem 
érvényesült sem az állam, sem a civil szervezet eredetileg felvállalt közösség-
fejlesztő szerepe). A másik egy fokkal jobb, de sokszor mégis nehezebb eset, 
hogy a rendezvényig megtudja a pályázó, hogy nyert, de a támogatást csak 
több hónappal később kapja meg, s így kénytelen előfinanszírozni a támoga-
tást (s itt jön képbe a családi kassza, s ezzel a családi kapcsolatok több hónapos 
megterhelése a civil dolgokkal).

A nyertes pályázók pár héttel, sokszor 1-2 hónappal a döntés meghozatala 
után hivatalos értesítést kapnak a nyertes pályázatról, s egy szerződéskötési 
dokumentum-csomagot. Ennek legfontosabb eleme maga a támogatási szerző-
dés, de emellett még nagyok sok (sokszor 10–12) szervezeti okmányt is csatolni 
kell. Ez az esetben kevesebb, ha már a magához pályázathoz is csatolni kellett, 
de egyes pályáztatók kétszer is bekérik ugyanazokat a iratokat. Általában 30 
napos határidő van megjelölve a szerződés és a dokumentumok beküldésére, s 
aki ezt elmulasztja, attól visszavonják a pozitív támogatói döntést.

Amennyiben a támogató nem ítélte meg a kért támogatás teljes összegét, a 
támogatási szerződés mellékleteként be kell küldeni a csökkentett módosított 
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költségvetést is. A költségsorokat szabadon csökkenthetjük, de új tételt (költ-
ségsort) már nem írhatunk bele. 

A támogató a szerződéskötési dokumentumok nem megfelelő beküldése 
esetében is kérhet hiánypótlást. A szerződéskötési dokumentumok beküldé-
sére, illetve ezek hiányának pótlására megjelölt határidő elmulasztása akár a 
támogatási döntés visszavonását is eredményezheti.

A támogatási szerződés és az okmányok visszacsatolása után további 1-2 
hónapot kell várnunk (a pályáztató itt adminisztratív okokra hivatkozik álta-
lában, de sokszor olyan érzésünk van, hogy csak a kifizetést próbálják ezzel is 
tovább halogatni), mire ténylegesen is megérkezik szervezetünk bankszámlá-
jára a megítélt támogatás. S ezután jön a pályázás második fázisa, a nyertes 
pályázat megvalósítása. 

Másik nagy közhely, hogy sokszor egy pályázatot könnyebb megnyerni, 
mint megvalósítani. De ez már egy másik történet, itt fejezzük jelen kiadvá-
nyunk sorait. Remélem, hasznos dolgokat tudott meg belőle.
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