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PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 

„Civil támogatási alap”  

Pályázati összefoglaló 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

 Támogatás formája: vissza nem térítendő  

 Támogatás mértéke: maximum 100 % 

 Támogatási előleg: 100 % 

 Támogatás összege: minimum 100 000 Ft – maximum 20 000 000 Ft 

 

A pályázatok benyújtása 2021. június 15. és 2021. július 15. között lehetséges 

 

2. Pályázók köre: 

A felhívásra csak olyan pályázó nyújthat be pályázatot, amely az alábbi települések 
valamelyikén rendelkezik székhellyel (itt is kell megvalósítani a programot): Csomád, 
Csömör, Csörög, Dunakeszi, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, 
Veresegyház. 

 
Az egyházi jogi személyek (GFO 55) esetében a fentiekben felsorolt településeken történő 
bejegyzett székhely nem releváns, azonban a támogatható tevékenységnek egy vagy több 
településen kell megvalósulnia. 

a) egyesület (GFO 529 – egyéb egyesület), 
b) egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519), 
c) alapítvány (GFO 569 – egyéb alapítvány), 
d) alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, intézménye (GFO 

565), 
e) közalapítvány (GFO 561), 
f) közalapítvány önálló intézménye (GFO 562), 
g) sportszövetség (GFO 516), 
h) sportegyesület (GFO 521), 
i) polgárőr egyesület (GFO 526), 
j) nemzetiségi egyesület (GFO 528), 
k) vallási egyesület (GFO 525) vagy 
l) egyházi jogi személy (GFO 55 kategóriába tartozó szervezetek). 

 
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.  
 
2. Támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi, kizárólag közcélra irányuló (nyereség szerzésére nem 

irányuló) tevékenységek támogathatók: 

a) Kulturális, tájékoztatási tevékenység (pl., művészeti tevékenység, kulturális 

örökség megőrzése, kiállítás szervezése, könyvkiadás, épített kulturális örökség 

védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi 

kultúra ápolása) 

b) Helyi közösségek fejlődését szolgáló tevékenység (pl. közösségépítő 

rendezvények) 

c) Helyi oktatási és egészségügyi intézmények részére nyújtott szolgáltatást bővítő 

tevékenység 

d) Vallási, hitéleti tevékenység 

e) Sporttevékenység, sportszakmai tevékenység 

f) Szabadidős és hobbitevékenység 
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g) Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek 

támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása) 

h) Természeti környezet védelme és fejlesztése, zöldfelületek bővítése, klímaváltozás 

elleni védelem, állatvédelem 

i) Helyi jelentőségű turisztikai tevékenységek (pl. turisztikai attrakciók létrehozása, 

túrák stb.) 

j) Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, közlekedés-

biztonság) 

 

Választható egy vagy több tevékenység, de több tevékenység választása esetén a 

tevékenységeknek szoros tartalmi összefüggésben kell állnia.  

 

3. Elszámolható költségek 

- Igénybevett szolgáltatások költsége 
- rendezvényszervezés és kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek,  
- a projekt-tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek (pl. 

kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések 
meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás) költsége, 

- képzéshez kapcsolódó költségek, 
- egyéb mérnöki és szakértői díjak, 
- egyéb, kapcsolódó és szükséges igénybe vett szolgáltatások költsége. 

 
- Tárgyi eszközök  
- Immateriális javak (szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) 
- Építés (kizárólag meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése) – saját tulajdonú-, 

vagy állami-, vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon végzett tevékenység 
- Projektmenedzsment  

 
4. Egyéb fontos információk 

A projekt fizikai zárása 2022. március 31., építéssel járó projekteknél 2023. március 31. 
 
Nem elszámolható költség:  

- infrastrukturális javak vásárlása, föld, telek, ingatlan vásárlás; 
 
A pályázat benyújtásához szükséges mellékletek:  

- Építéssel járó fejlesztés esetén minden esetben szükséges előzetes műszaki terveket 
(látványterv, alaprajz, stb.), valamint tervezői költségbecslést 

- Saját tulajdonú ingatlanon végzett építési tevékenység esetében tulajdoni lap  
- Eszközbeszerzéshez kapcsolódó legalább 1 db indikatív árajánlat 

 
Pályázat benyújtásának módja:  

- e-mailben a civilpalyazat@pestmegye.hu címre, vagy  
- Hivatali kapun keresztül, vagy  
- Postai úton, vagy  
- Személyesen 

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 
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