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Pályázati útmutató

EMA 2008
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I.1. Általános információk

 Éves program elfogadása 

 Szerződéskötés várható időpontja: 
2008. november/december

 A projektek várható kezdési időpontja: 
2009. január



Molnár Diána 3

I.2 Pénzügyi információk

 A támogatás keretösszege kb. 231 
millió Ft – a hazai (IRM) 
társfinanszírozással együtt

 A költségvetés tervezése és az 
elszámolás is forintban történik

 Egy projekt max. 40 millió Ft, egy 
pályázó több projektet is benyújthat
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I.2 Pénzügyi információk

 Támogatás = a projekt összes elszámolható 
költsége

 Közösségi hozzájárulás 75 %

 IRM 25 % - Önerő az IRM hozzájárulást 
csökkenti

 Támogatási Megállapodás 18. §. 

 Projekt összes elszámolható költségének 15 
%-a – nyilatkozat rendelkezésre állásról
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III. Pályázattal szemben 
támasztott követelmények

 III.1. Formai követelmények

 III.2. Szakmai követelmények

 III.3. Pénzügyi követelmények
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III.1 Formai követelmények –
kizáró okok

 Roncsolásmentes, nem bontható 
spirálkötés, lepecsételt, szalaggal 
összefűzve

 1 aláírt eredeti, 5 másolati példány, 1 CD

 több projekt esetén egy pályázati dokumentáció

 sorszámozás 

 szignóval

 eredeti példány cégszerű aláírás

 Az űrlap formátumán változtatni nem lehet!
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III.2 Szakmai követelmények 
– kizáró okok

 a célcsoport nem 2007/573/EK 
határozatban foglaltaknak megfelelő

 nem az útmutatóban meghatározott 
stratégiai célokra irányul a projekt 
tevékenysége

 nem tartalmaz a láthatóság 
biztosítására vonatkozó tevékenységet

 több tevékenységi területre irányul 
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III.3. Pénzügyi követelmények 
– kizáró okok

 az alvállalkozói szerződések meghaladják a 
támogatható közvetlen projektköltség 40%-át

 a projekt általános irányításával kapcsolatos 
feladatokat alvállalkozói szerződés keretében 
tervezi elvégezni a pályázó

 a projektadatlapon nyilatkozott ÁFA 
státuszának nem megfelelően került 
elkészítésre a költségvetése 
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IV. Pályázatok benyújtása

 A pályázatok beérkezésének végső 
határideje: 2008. július 22. 10:00 óra

 Személyes kézbesítés: IRM Európai 
Uniós Támogatás-felhasználási Osztály 
1051 Budapest, Roosevelt tér 1-3. II. 
em. 213. vagy 221. szoba – 13-917, 13-
801, vagy a 15-844-es mellék
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IV. Pályázatok benyújtása

 Postai küldemény esetén:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.

A borítékon az alábbi adatokat kell feltüntetni:
 a pályázó szervezet neve és címe,
 a pályázat címe,
 „Európai Menekültügyi Alap” 
 a pályázati felhívás hivatkozási száma,
 „Kérem, 2008. július 22-ig ne nyissák fel!” 

megjegyzést 
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V. Pályázatok értékelése

 Nyilvános borítékbontás :

Helyszín: Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

II.em. tárgyaló

Időpont: 2008. július 23. 10.00 óra 
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V. Pályázatok értékelése

 A borítékbontás során a Menedzsment Csoport 
csak a határidőben beérkezett pályázatokat 
bontja fel, egyidejűleg megvizsgálja: 

 előírt példányszám
 roncsolásmentes, nem bontható kötés
 igényelt támogatás mértéke vs. összeghatár
 Amennyiben a pályázati dokumentáció az 

előző három kritérium valamelyikének nem 
felel meg, a pályázat nem kerül az értékelés 
előszűrési szakaszába, a pályázat 
elutasításra kerül.
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V. Pályázatok értékelése

 Előszűrés – hiánypótlás (max. 4 naptári 
nap)

 Érdemi értékelés – hiánypótlás 
(határidő a szükséges adat jellegétől 
függően) 
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Köszönöm a figyelmet!


