
Európai Visszatérési Alap 
(EVA 2009. – 2. kiírás) 

Európai Menekültügyi Alap 
(EMA 2010. – 1. kiírás)



I.1. Általános információk
• A projektek időtartama: 

– EVA 2009: 2010. szeptember 01. – 2011. június 30. között 
(nincs korlátozás a projektek időtartamára, de max. 10 
hónap)

– EMA 2010: 2011. január 01. – 2012. június 30. (projektek 
max. időtartama 12 hó)

• Az értékelés során kiemelt hangsúlyt kap a tervezett 
tevékenységek és a projekt ütemezésének/időtartamának 
vizsgálata!

• A szerződéskötés várható időpontja 2010. III. negyedéve, 
amelynek előfeltétele az EVA/EMA éves programjainak Európai 
Bizottság általi hivatalos elfogadása. 

• Egy pályázó több projektet is benyújthat.



I.2 Pénzügyi információk

• A támogatás keretösszege (hazai társfinanszírozással együtt): 
– EVA 2009: megközelítőleg 36.5 millió Ft.
– EMA 2010: megközelítőleg  935.636 Euró.

• A költségvetés tervezése és az elszámolás is forintban történik. 

• Kizárólag EMA 2010 esetében: projektenként az igényelhető  
támogatás összege nem haladhatja meg a bruttó 40 millió Ft-ot. 

• EVA 2009 esetében nincs „felső  korlát”.



I.2 Pénzügyi információk

• Támogatás mértéke a projekt összes elszámolható 
költségének 100%-a, amelyből
– a közösségi hozzájárulás 75 %,
– IRM 25 % - Önerő  az IRM hozzájárulást csökkenti és a 

projektek elbírálásakor plusz pontot kap.

• A pályázóknak nyilatkoznia kell arról, hogy a projekt összes 
elszámolható költségének 15 %-ig terjedő  összegű  likvid 
pénzügyi forrással rendelkeznek (így a zárójelentés Felelős 
Hatóság általi elfogadásáig visszatartott összeg nem okoz 
fennakadást a projekt tevékenységének befejezésében).



II. Pályázókkal szemben támasztott 
követelmények

Pályázati Útmutató

• II.1. pont: Szervezeti alkalmasság.

• II.2. pont: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság.



III. Pályázattal szemben támasztott 
követelmények

Pályázati Útmutató

• III.1. Technikai, formai követelmények.

• III.2. Szakmai követelmények.

• III.3. Pénzügyi követelmények.



III.1 Technikai, formai 
követelmények

• A pályázati dokumentációt (a mellékletekkel együtt) 
roncsolásmentes, nem bontható kötésben EVA: 1 aláírt eredeti 
és 4 másolati, EMA: 1 aláírt eredeti és 6 másolati példányban 
kell benyújtani. 

• Roncsolásmentes, nem bontható mód: olyan módon kell a 
lapokat összefűzni, hogy a pályázatból lapokat kivenni vagy 
abba beletenni csak az eredeti fűzés megbontásával legyen 
lehetséges + 2 db minta a honlapon: egy projekt és több 
projekt benyújtására.

• Több projekt esetén is egy pályázati dokumentáció!

• További formai követelmények a Pályázati Útmutató III.1.2.  
pontjában – kérjük figyelmesen elolvasni.



III.1 Technikai/formai 
követelmények – kizáró okok  

A pályázat automatikus kizárását vonja maga után, 
amennyiben a pályázati dokumentáció egy vagy több, 
alábbiakban felsorolt kritériumnak nem felel meg:

• A pályázó nem nyújtotta be a pályázatát eredeti példányban.

• A benyújtott eredeti példány nem felel meg a  
roncsolásmentes, nem bontható kötés előírásának.

• A pályázati dokumentáció nem felel meg a „több projekt - 
egy pályázati dokumentáció” követelményének.



III.2 Szakmai követelmények 
Az alábbi szakmai követelményeknek kell a pályázatnak  

megfelelnie:
• a célcsoport megfelelő, EMA: 2007/573/EK, EVA: 

2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban 
foglaltaknak,

• az útmutatóban meghatározott EVA: prioritásokra és 
támogatható tevékenységi területekre, EMA: célkitűzésekre 
és tevékenységekre irányul a projekt (ld. I.1. és I.3.2. pont),

• érvényesül az egy projekt egy tevékenység elve (EMA és 
EVA).



III.3. Pénzügyi követelmények 
– kizáró okok

A projektet automatikusan, hiánypótlásra való felszólítás 
nélkül el kell utasítani, ha:

• a pályázat nem tartalmazza a 3.1 és 3.2 számú kitöltött 
költségvetési táblázatokat,

• partnerszervezettel történő  pályázás esetében a fenti kizáró ok 
a projekt összesített költségvetésének 3.1 és 3.2 táblázataira 
vonatkozik,

• további pénzügyi követelmények a Pályázati Útmutató III.3. 
pontjában.



IV. Pályázatok benyújtása

• A pályázatok beérkezésének végső  határideje:

EVA és EMA: 2010. április 26. 12.00. óra

• Személyes kézbesítés: 
– IRM Támogatás-koordinációs Főosztály 1051 Budapest, 

József Attila u. 2-4. (Roosevelt téri főbejárat) II.em. 213. 
szoba – 15-844, 13-169 vagy a 13-801-es mellék.

– Lezárt borítékban/csomagban/dobozban



IV. Pályázatok benyújtása
• Postai küldemény esetén:

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály,
Tóth Judit főosztályvezető,
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

Lezárt borítékban/csomagban/dobozban.



IV. Pályázatok benyújtása
A borítékon/csomagon/dobozon mind személyes, mind 

postai kézbesítés esetén az alábbi adatokat kell 
feltüntetni:

•  a pályázó szervezet neve és címe,

•  a projekt(ek) címe(i),

•  „Európai Visszatérési Alap 2009. évi program / Európai 
Menekültügyi Alap 2010. évi program”,

•  a pályázati felhívás hivatkozási száma (EVA: 
IRM/TKFO/330-3/2010., EMA: IRM/TKFO/340-1/2010.),

•  EVA, EMA: „Kérem, 2010.április 26-ig ne nyissák fel!” 
megjegyzést.



IV. Pályázatok benyújtása

• A határidő  után személyes kézbesítés útján beérkező  
pályázatok nem kerülnek átvételre és a határidő  után 
postai úton beérkező  pályázatok nem kerülnek 
felbontásra abban az esetben sem, ha a postabélyegzőn 
határidő  előtti időpont szerepel vagy a késés vis maiornak 
tulajdonítható.



KÉRDÉS - VÁLASZ
A pályázók kérdezhetnek:

EMA: ema@irm.gov.hu 2010. április 12-ig (válasz 
közvetlenül a kérdezőnek + az összes kérdés és válasz 
2010. április 16-ig az IRM honlapján)

EVA: visszateres@irm.gov.hu 2010. április 12-ig 
(válasz közvetlenül a kérdezőnek + az összes kérdés és 
válasz 2010. április 16-ig az IRM honlapján)

Telefonon tájékoztatás nem nyújtható!

mailto:ema@irm.gov.hu
mailto:visszateres@irm.gov.hu


V. Borítékbontás
• Nyilvános borítékbontás :
Helyszín: IRM 

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. (Roosevelt téri  
főbejárat)
II. em. tárgyaló

Időpont: EMA - 2010. április 26. 14.00 óra

EVA – 2010. április 26. 15.30 óra

Borítékbontáson való részvételi szándékot jelezni: 
visszateres@irm.gov.hu ema@irm.gov.hu

mailto:visszateres@irm.gov.hu
mailto:ema@irm.gov.hu


V. Borítékbontás
• A borítékbontás során a Menedzsment Csoport csak a 

határidőben beérkezett pályázatokat bontja fel (III.1.1.) 

A pályázat automatikus kizárását vonja maga után, 
amennyiben a pályázati dokumentáció egy vagy több, 
alábbiakban felsorolt kritériumnak nem felel meg:

• A pályázó nem nyújtotta be a pályázatát eredeti példányban.

• A benyújtott eredeti példány nem felel meg a 
roncsolásmentes, nem bontható kötés előírásának.

• A pályázati dokumentáció nem felel meg a „több projekt - egy 
pályázati dokumentáció” követelményének.



V. Hiánypótlás / értesítés

• Előszűrés (formai értékelés) – hiánypótlás (max. 5  
munkanap).

• Érdemi értékelés – hiánypótlás (határidő  a szükséges adat 
jellegétől függően).

• Kapcsolatfelvétel megkönnyítése:
– Kapcsolattartó személy: működő  telefon és fax megjelölése.



Támogatási megállapodás 
megkötésének feltételei

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA

• Nyertes pályázóknak

• Elkülönített bankszámla vagy létező  bankszámlán elkülönített 
alszámla nyitása szükséges

• Jogszabályi kötelezettség (3/2009. (II.13.) IRM rend. 22.§  (4) bek.)



Támogatási megállapodás 
megkötésének feltételei

FELHATALMAZÁS INKASSZÓRA

• felhatalmazó levél beszedési megbízásra az IRM javára 

• valamennyi bankszámlára kiterjedően!

• bármelyik bankszámla megszüntetéséről vagy új bankszámla 
megnyitásáról a Felelős Hatóságot nyolc munkanapon belül írásban 
tájékoztatni és az új bankszámlára vonatkozó felhatalmazó levelet a 
Felelős Hatóság számára átadni szükséges

• jogszabály által előírt biztosíték (3/2009. (II. 13.) Korm. rend. 46.§  
(2)-(3) bekezdés)



Kérdések: 
visszateres@irm.gov.hu

ema@irm.gov.hu

Köszönöm a figyelmet!

mailto:visszateres@irm.gov.hu
mailto:integracio@irm.gov.hu
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