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A Felhívás célja 

A kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyaror-

szággal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azo-

nosságtudatának megerősítése az ifjúsági és cserkész közösségek támogatása által. 

Támogatástartalom 

500 000 – 1 000 000 Ft. 

Támogatás jellege és intenzitása 

 A támogatási intenzitás legmagasabb 100 % 

 A támogatás vissza nem térítendő. 

Rendelkezésre álló forrás 

250 000 000 Ft. 

Területi korlátozások 

Pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, ro-

mániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai 

székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezet vagy egyházi jogi személy. 

Támogatási időszak 

2020. január 1. – 2020. december 31.  

Benyújtási határidő 

2019. december 3. - 2020. január 16. 14.00 

Benyújtás formája 

A pályázat benyújtása elektronikus formában 

történik a NIR online felületén. Elérhető: 

https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapke-

zelő honlapjáról (http://bgazrt.hu). 

Előleg 

A támogatás rendelkezésre bocsátása 100%-

os támogatási előlegként, egy összegben, utó-

lagos beszámolási kötelezettséggel történik. 

Biztosítéknyújtási kötelezettség 

A Felhívás keretében biztosítéknyújtási köte-

lezettség nincs. 

Önerő biztosításának szempontjai 

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az ön-

rész bemutatását. 

Beszámoló benyújtása 

A kedvezményezettnek a program megvalósí-

tását követő 30 napon belül, de legkésőbb 

2021. január 30-ig szakmai és pénzügyi beszá-

molót kell benyújtania NIR felületén. 

 

 

Támogatást igénylők köre 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLHET 

Pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai székhellyel rendel-

kező, jogi személyiségű civil szervezet vagy egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: pályázó), amely: 

 létesítő okirata szerinti tevékenységei alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek kép-

viseletét vállalta fel; 

 illetve tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek jelentik; 

 a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés. 

NEM RÉSZESÜLHET TÁMOGATÁSBAN 

 politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek; 

 vállalkozások; 

 egyéni vállalkozók; 

 azon pályázók, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a ha-

táron túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatá-

sok igénylése vagy a támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan 

vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot hasz-

náltak fel; 

 azon pályázók, amelyek a Bethlen Gábor Alap terhére korábban elnyert pályázat alapján létrejött támo-

gatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségüket nem teljesítették (ide értve különösen, a beszá-

molási kötelezettség nem teljesítését), vagy amelyek a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően 

használták fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem 

tettek eleget; 

 azon pályázók, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyekkel szemben felszá-

molási eljárás van folyamatban; 

 azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll; 

 azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 

Támogatható tevékenységek köre, benyújtható pályázatok száma 

A Magyarország határain kívül élő 15-35 éves korú ifjúsági korosztály (a cserkész közösségek esetében 

nincs korosztályi megkötés) közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének 

(a továbbiakban: program) támogatása. 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

A pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, a diákönkormányzatok és hall-

gatói önkormányzatok által szervezett, és az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támo-

gatására. 

BENYÚJTHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA 

Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be az Alapkezelő által meghirdetett: 

  ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységének támogatásáról szóló; 

 valamint „A magyar kultúráért és oktatásért” című központi és regionális pályázati kiírásaira; 

TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK 

A program lebonyolításának költségei: 

programhoz kapcsolódó anyag- és eszköz-

beszerzés, szolgáltatások, a programok-

hoz kapcsolódó személyi kifizetések és 

azok járulékai. 

NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK 

 egyéb személyi juttatások (prémium, 

végkielégítés),  

 pályázatírás költségei,  

 ingatlan- és gépjárművásárlás,  

 jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, 

stb.),  

 késedelmi kamat, bírság,  

 adótartozás, valamint járulék-, illeték- 

vagy vámtartozás (együtt: köztartozás),  

 honlap-fejlesztés, 

 ingatlan beruházás. 

 


