
Pályázó szervezet teljes néve Elutasítás indoka

Budakeszi Kultúra Alapítvány A kért támogatást a tevékenység bemutatása és a költségek indoklása alapján nem indokolt megítélni.

"Dugonics András" Horvát - Magyar Kulturális 
Közhasznú Egyesület

A kért támogatást a tervezett tevékenység bemutatása alapján nem indokolt megítélni.

Kárpátaljai Szövetség
A kért támogatást a tevékenység és a költségvetés bemutatása alapján nem tartom megadhatónak, mivel a 

cél nincs benne a pályázati kiírásban.

"Kézenfogva Testvéreinkkel" Sárrétudvari
A kért támogatást a tevékenység bemutatása alapján nem tudom megítélni, mivel a pályázat célja nincs 

benne a pályázati kiírásban.

Tisztelet az Éveknek Csanádpalotai Szociális 
Segítők Alapítványa

A kért támogatást a tevékenység és a költségvetés bemutatása alapján nem tartom indokoltnak megítélni.

Együtt a Romákért Egyesület

A pályázó célkitűzései illeszkednek a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma tevékenységi köréhez. Azonban a 
tervezett tevékenységek a pályázatban nem kerültek kellő részletezettséggel bemutatásra, így nem 
megítélhető, hogy a megvalósításuk esetén mennyiben járulnak hozzá a célkitűzések eléréséhez. A 

tevékenységütemezés is elnagyolt.

Magyar-Koreai Társaság

A pályázó célkitűzései csak nagyon érintőlegesen illeszkednek a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma 
tevékenységi köréhez. A tervezett tevékenységek a pályázatban nem kerültek kellő részletezettséggel 

bemutatásra, így nem megítélhető, hogy a megvalósításuk esetén mennyiben járulnak hozzá a célkitűzések 
eléréséhez. Részletes tevékenységütemezést a pályázat nem tartalmaz. A projekt költségvetése nem arányos 

a tervezett tevékenységekkel.

Magyar-Szlovák Vizitúrázók és Természetjárók 
Egyesülete

A pályázó célkitűzései illeszkednek a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma tevékenységi köréhez. Azonban a 
tervezett tevékenységek a pályázatban nem kerültek kellő részletezettséggel bemutatásra, így nem 

megítélhető, hogy a megvalósításuk esetén hozzájárulnak-e a célkitűzések eléréséhez. A 
tevékenységütemezés is elnagyolt. A költségvetés túlzó tételeket – projektor: 300 000 Ft – tartalmaz. 

Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége

A pályázó célkitűzései csak közvetve illeszkednek a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma tevékenységi 
köréhez. A tervezett tevékenységek – megvalósításuk esetén – hozzájárulnak a célkitűzések eléréséhez. A 

pályázat nem tartalmaz részletes tevékenységütemezést.
A költségvetése nem megfelelően részletezett (pl. A5, B12 sor), illetve számszaki hibát tartalmaz (pl. A5, A8, 

B12 sor). A számszaki hibák korrigálását követően (A5 sor kért támogatás csökkentése 1 300 000–400 
000=900 000 Ft; A8 soron kért támogatás csökkentése 600 000–100 000=500 000 Ft; B12 soron kért 

támogatás törlése, mivel az önrész összege meghaladja a tételes részletezés szerinti költséget) a támogatás 
összege 2 000 000 Ft-ra csökken, amely nem éri el az eredetileg kért támogatás 75%-át, ezért a pályázat 

nem támogatható.

Bolhásért Érdekvédelmi  Közhasznú Egyesület

A pályázó célkitűzései illeszkednek a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma tevékenységi köréhez, azonban a 
pályázat csak felsorolás jelleggel tartalmazza a tervezett tevékenységeket, azokat a pályázó nem ismerteti 

részletesen. Így nem megítélhető, hogy a tervezett tevékenységek – megvalósításuk esetén – 
hozzájárulnának-e a célkitűzések eléréséhez. 

A projekt költségvetése több tétel esetében nem tartalmaz megfelelő indoklást, így például a legjelentősebb 
– 1 290 000 Ft-os – tétel esetében sem eldönthető a  „műanyag pohár, tálca beszerzése a rendezvényekhez, 
fellépők, előadók költsége, a Megyei roma nap hangosítása, vendégek étkeztetése, Romológus szakember, 

Bakos István előadő tiszteletdíja” részletezés alapján, hogy támogathatóak-e ezek a költségek.

Német Nemzetiségi Kultúregyesület Szigetújfalu

A pályázó célkitűzései és tervezett tevékenységei  illeszkednek a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma 
tevékenységi köréhez. A tervezett tevékenységek – megvalósításuk esetén – hozzájárulnak a célkitűzések 

eléréséhez. A projekt időbeli ütemezése nem megalapozott.
A projekt költségvetése túlzó, ezért a szállás/ellátás költségeit 50%-kal (720 000 Ft) csökkenteni kell, a 

támogatás összege így 1 354 410 Ft-ra csökken, amely nem éri el az eredetileg kért támogatás 75%-át, ezért 
a pályázat nem támogatható.

BOCS Alapítvány A kért támogatást a tevékenység bemutatása és a költségek indoklása alapján nem indokolt megítélni.

Naumburg Komárom Baráti Egyesület
A pályázat egy testvérvárosi rendezvényhez kapcsolódik, amelynek nincs olyan eleme, amely a NÖK 

pályázati kiírásának megfelelne, ezért a kért támogatást nem indokolt megítélni.
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Észak Alföldi Régió Magyarországi Szegények és 
Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete

 A pályázat a kiírásban foglaltaknak elvileg megfelel, ugyanakkor  a költségtételek túltervezettek, alkalmakra 
vetítve ismétlődnek olyan tételek, amelyek nem köthetők közvetlenül egy adott rendezvényhez. A pályázat 

támogatását ezért nem javaslom.

Újfehértói "Körkép" Kulturális Egyesület

A projekt támogatása nem javasolt, mivel a bírálati szempontrendszer több kritériuma esetében nem volt 
érdemben értékelhető a szakmai programterv. A NÖK kollégiuma támogatta az Egyesület működését, amely 
vélhetően segíteni fogja az Egyesület 2012. évi programtervének megvalósulását, azonban jelen projektet a 

fentiek figyelembevételével támogatásra nem tartjuk alkalmasnak. 

IFI ZÓNA Sényői Ifjúságért Egyesület A pályázat nem valósítja meg a pályázati kiírásban szereplő célokat, ezért nem támogatható.

Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület

A pályázat pozitívuma, hogy konzorciumban valósul meg, valamint biztosítja a civil kapcsolatok kialakítását 
hazai és határon túli szervezetek között. A megvalósításhoz választott eszköz azonban kevésbé is illeszkedik 
a pályázati kiíráshoz. A kiírt pályázat célja annak előmozdítása, hogy a közös célok mentén civil összefogás 

alakuljon ki, a határon innen és túl. A pályázatból a cél meghatározása hiányzik. A pályázat így nem 
fenntartható, ezért támogatását nem javaslom.

Európa Ház

A pályázat figyelmen kívül hagyja, hogy bármilyen cél elérését a NÖK csak abban az esetben tudja támogatni, 
ha az civil együttműködésen keresztül valósul meg, lehetőség szerint határon átnyúló civil kapcsolattartást 

indukál. Bár a pályázat utal arra, hogy ez is cél lehet, a pályázati anyagból nem derül ki, hogy milyen 
szervezetek bekapcsolását tervezik, milyen módon. Nem indokolt továbbá a brüsszeli látogatás, a 

megszerzendő információ hazai forrásokból elérhető. Összességében a pályázatot nem indokolt támogatni.

Nagybánhegyesi Szlovák hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület

Az Egyesület pályázata nem illeszkedik teljes egészében a NÖK pályázati kiírásához. Az ismertetett 
projektek közül csak a farkasdi rendezvényen való részvétel támogatható. Így viszont a támogatási összeg a 
75%-os küszöb alá esik, ezért a pályázat nem támogatható. Hiányosság még, hogy a konzorciumi partnerek 

támogató nyilatkozata hiányzik. Ezen bírálati szempont alapján a pályázat tehát nem értékelhető.

Ágoston Sándor Alapítvány 
 A pályázat fontos és nemes célt jelöl meg, a projekt azonban csak érintőlegesen kapcsolódik a NÖK által kiírt 

pályázathoz. A civil együttműködés, a civilek összefogásával megvalósuló együttműködés nem jelenik meg 
markánsan a pályázatban, ezért a pályázat véleményem szerint jelen kiírás alapján nem támogatható.

Múzsák Ihlete Alapítvány
A pályázat nem áll összhangban a pályázati kiírással. Emellett a költségvetése nem megfelelően 

alátámasztott, túltervezettnek tűnik. A pályázat támogatását nem javaslom.

Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség 
Egyesület

A pályázat egy színvonalas kulturális műsorról szól, amely azonban csak annyiban kötődik hazai 
kisebbségekhez, hogy helyszínéül Szarvast választotta. A pályázatból nem derül ki, hogy kiemelt célként 
kezelné a hazai kisebbségek integrációját, és úgy tűnik, hogy a határon átnyúló civil együttműködés sem 

része/célja a pályázatnak. A pályázat támogatását nem javaslom.

Európai Sport Hagyományőrzők Egyesülete

A pályázat illeszkedik a NÖK kiírásában szereplő célokhoz, erőssége, hogy láthatóan épít a határon átnyúló 
civil együttműködésre és hogy a projekt konzorciumban valósul meg. Ugyanakkor a költségvetésben több 
olyan tétel szerepel, amelynek indokoltsága a pályázat alapján nem látható. Több költség működési jellegű, 

amelyre a szervezet már kapott támogatást.

Abaligeti Romákért Érdekvédelmi Közhasznú 
Egyesület

A projekt fontos célt kíván elérni a roma-felzárkóztatás és a munkaerő-piaci elhelyezkedés terén. Ebben a 
tekintetben illeszkedik a NÖK pályázati kiírásához. Ugyanakkor a tervezés tekintetében a pályázat nem ad 

elég fogódzót. Úgy tűnik, mintha hatszor megrendezésre kerülne ugyanaz a rendezvény, ugyanazzal a céllal. 
Tekintettel arra, hogy a szervezet működésére már részesül támogatásban, nem látom indokoltnak a 

támogatás megítélését.

A Lábatlani Református Egyházközség működ. és 

társad., egyházi, karit. célkitűzéseinek 
támogatására 

A pályázat megfelel a pályázati kiírásnak. A szervezet számos határon túli civil szervezettel tartja a 
kapcsolatot, amely kiemelendő cél a Kárpát-medencei civil hálózat építésében. A költségvetés oldalán 

azonban több tétel is indokolás nélküli. Tekintettel továbbá arra, hogy a szervezet működési támogatásban 
részesült, az adminisztratív költségek támogatását ezen pályázat keretében nem támogatom. A 

költségcsökkentés elemeivel a pályázat a 75%-os küszöb alá esne, így támogatását nem javaslom.

Magyarországi Kárpát Egyesület

A pályázat turisztikai tevékenységet takar, a civil kapcsolattartás nem valósul meg. Furcsa, hogy a felsorolt 
civil szervezetek közül egyiket sem sikerült együttműködő partnerként megnyerni. A pályázatból nem derül 
ki, miként segíti a civil kapcsolattartást a Kárpát-medence civil szervezetei között, illetve milyen távlati célt 

valósít meg, ezért nem tartom támogathatónak.

Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány

A pályázat részben olyan célokat valósít meg, amelyek a pályázati kiírásban szerepelnek. Ugyanakkor a 
költségvetése elnagyolt, megalapozottsága nem állapítható meg. Tekintettel továbbá arra, hogy a szervezet 

jelentős működési támogatásban részesült, a menedzser költségét ennek a pályázatnak a terhére nem 
javaslom. Így a pályázat a 75%-os támogatási küszöb alá esik, ezáltal a projekt egésze nem támogatható.
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Kárpátikum Közhasznú Alapítvány
Az Alapítvány  jelen pályázatát a tervezett program és költségvetés bemutatása alapján nem indokolt 

támogatni. 

Magyarországi Erasmus Hallgatókért Alapítvány
Az Alapítvány  jelen pályázatát a tervezett program és költségvetés bemutatása alapján nem indokolt 

támogatni.

Gilicze László Emlékalapítvány Felsőpártért

A pályázat célja a NÖK pályázati kiírása alapján támogatható, azonban nem világos a leírt civil 
együttműködés célja. A pályázat nem kellően kidolgozott, a költségelemek nem kellőképpen indokoltak. A 

pályázat hiányossága, hogy az együttműködő szervezeteknél nem sikerült feltüntetni egy szervezetet sem. A 

pályázatot ezért nem tartom támogathatónak.

MERITUM Kulturális és Művelődési Közhasznú 
Egyesület

Az Egyesület jelen pályázatát a tervezett program és költségvetés bemutatása alapján nem indokolt 
támogatni.

Habeas Corpus Eurocentrum Egyesület
A projekt több indokoltlan beszerzést és túlárazott költségtételt tartalmaz, főleg eszközbeszerzés soron. 
Továbbá a projekt fenntarthatósága aggályos, minimális hozzáadott értéket képvisel. A projektet a fenti 

indokokra hivatkozva nem indokolt támogatni. 

DEPOK - Demokrácia és politikai kultúra 
Alapítvány

A pályázat nem kellően kidolgozott. Bár a tevékenység nagy vonalakban támogatható lehetne, a pályázat 
elnagyolt leírása nem teszi lehetővé, hogy érdemben vizsgálni lehessen az egyes költségtételek 

megalapozottságát, így a támogatás megítélése nem indokolt.

Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége A kért támogatást a tevékenység bemutatása és a költségek indoklása alapján nem indokolt megítélni.

Tiszántúli Református Családok Egyesülete
A cél nemes, azonban a pályázat nem kidolgozott. Sem a projektek, sem a költségek nem világosak. A 
költségeknél különösen szembetűnő az egyes tételek indoklásának hiánya, túltervezése. A pályázat 

támogatását nem javaslom.

Békéscsabai Rekreációs Ifjúsági és Sportegyesület A kiírás 5.2 pontja értelmében az igényelt összeg nem megfelelő.

Létavértes SC 97" Sportegyesület A kiírás 5.2 pontja értelmében az igényelt összeg nem megfelelő.

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi 
Szövetség

A költségvetés a pályázat szakmai tartalmához képest túlzó. A kollégium a pályázatot az igényelt összeg 
kevesebb mint 75%-val kívánta támogatni, de ez a pályázati kiírásban foglaltak miatt nem lehetséges, így a 

pályázat elutasításra kerül.

Baranya Megyei Tűzoltó és Katasztrófaelhárító 

Szövetség

A szervezet olyan rendezvény szervezésének támogatására kér 891 000 Ft.-t, ami támogatható, amennyiben 
jelentős pénzügyi forrás áll rendelkezésre. A Számviteli Beszámolójukból kiderül, hogy közhasznú feladat 
támogatásra 627 000 Ft., míg központi forrásból 610 000 Ft. támogatáshoz jutottak. A Pályázatuk jó, de a 

Kollégium úgy ítélte meg, hogy a kötelező (Kérelem minimum 75 %-a) 668 250 Ft. támogatás erre a 
rendezvényre nem indokolt.

Magyar Divat-és Sporttánc Szövetség
A költségvetés a pályázat szakmai tartalmához képest túlzó. A kollégium a pályázatot az igényelt összeg 

kevesebb mint 75%-val kívánta támogatni, de ez a pályázati kiírásban foglaltak miatt nem lehetséges, így a 
pályázat elutasításra kerül.

Természetjáró Fiatalok Szövetsége
A pályázat nem a konkrét tevékenységre (rendezvény rendezésére), hanem  ajutalmazandóknak a jutalmára 

és útiköltségére kér. Nem támogatjuk.

Magyar Szektorlabda Szövetség
A költségvetés a pályázat szakmai tartalmához képest túlzó. A kollégium a pályázatot az igényelt összeg 

kevesebb mint 75%-val kívánta támogatni, de ez a pályázati kiírásban foglaltak miatt nem lehetséges, így a 
pályázat elutasításra kerül.
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Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és 
Szabadidő Egyesület

A kiírás 5.2 pontja értelmében az igényelt összeg nem megfelelő.

KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom 
Közhasznú Egyesület

"A pályázat és a költségvetése nem teljesen koherens, ezért nem alapozza meg elégséges módon a kért 
támogatás megadását."

Somogy Megyei Néptáncszövetség
A költségvetésben szereplő összegek túlságosan aggregáltak, azok kifejtése hiányos. A kidolgozatlanság nem 

teszi lehetővé a támogatást.

Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége
"A pályázat és a költségvetésének részletes kifejtésének elmaradása összességében a kért támogatás 

megadását nem teszi lehetővé."

Déli Kapu Folklórszövetség
"A pályázat és a költségvetésének kidolgozottsága hiányos, ezért nem alapozza meg a kért támogatás 

megadását."

Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar 
Nemzeti Csoport

"A pályázat és költségvetése nem eléggé részletezett, ezért a kért támogatás nem megalapozott."

Magyar Kolping Szövetség
" A pályázat egyes részei nincsenek összhangban egymással,valamint nem tartalmazz elég olyan elemet, 

amely a támogatottságot indokoltá tenné."

Táncpedagógusok Országos Szövetsége
" A pályázat egyes részei nincsenek összhangban egymással,valamint nem tartalmazz elég olyan elemet, 

amely a támogatottságot indokoltá tenné."

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 
Szövetsége

"A pályázat és költségvetése kidolgozottsága összességében nem alapozza meg a kért támogatás 
megadását."

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 
(BEOSZ)

A pályázatban leírt, a támogatásnak köszönhető eredmények és a költségvetés nem állnak összhangban 
egymással. Az inkoherencia nem teszi lehetővé a támogatást.

Kossuth Szövetség
A költségvetés kidolgozatlan, az egyes tételek belső részösszegei nem ismerhetőek meg. A kidolgozatlanság 

nem teszi lehetővé a támogatást.

Civil Szervezetek Szövetsége
A pályázat szakmai tartalmának kifejtettsége nem elégséges. A program egyes elemeinek kidolgozatlansága 

nem ad módot a támogatásra.

Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége- KÓTA "A pályázat és a költségvetése nem teljesen koherens így nem alapozza meg a kért támogatás megadását."

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület
"A pályázat tartalmi és költségvetési részei nem kellően kidolgozottak, így nem alapozza meg a kért 

támogatás megadását."

Magyar Zenei Tanács "A pályázat tárgyát képező szakmai program kidolgozatlanása nem indokolja a pályázat támogatását."
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Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő 
Egyesület

"A pályázat és költségvetése nem eléggé részletezett, így nem alapozza meg a kért támogatás megadását."

Magyar Népfőiskolai Társaság
"A pályázat és költésgvetésének bemutatása részben elnagyoplt, így nem alapozza meg a kért támogatás 

megadását."

Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség "A költségvetés a projekt volumenéhez képest nem kellően kidolgozott, nem teszi lehetővé a támogatást."

Népművészeti Egyesületek Szövetsége
"A költségvetés a projekt volumenéhez képest nem kellően kidolgozott, a tételek részletezésének 

hiányossága nem teszi lehetővé a támogatást."

Magyar Hangszerkészítő Céhek és Egyesületek 
Szövetsége

A pályázati programban szereplő "vis major záradék" a támogatással össze nem egyeztethető 
átcsoportosításokat irányoz elő.

Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző 
Szövetség

"A pályázati projekt lényegét képező szakmai fejlesztési program bemutatása nem kellően részletezett, a 
várt eredményekkel történő összhangja nem megállapítható, mindezen hiányosságok nem teszik lehetővé a 

támogatást."

Érdekvédelmi Tanácsadók Országos Szövetsége
A költségvetés kidolgozatlan, az egyes tételek tartalma, belső részösszegei nem ismerhetőek meg. A 

kidolgozatlanság nem teszi lehetővé a támogatást.

Anyanyelvápolók Szövetsége

"A pályázat alapgondolata és megvalósíthatósága megfelelő, ugyanakkor a a partnerek nem teljesen 
bemutatottak  (pl. afgán partnerről, bár szerepel a partnerek között nem tudunk semmit)! A tábor 

célcsoportja elnagyolt és nem bemutatott, így a tábor valódi célja nem teljesen tisztázott. Az utaztatással és 
megbízási szerződésre vonatkozó információk nem kellően alátámasztottak."

Magyar LMBT Szövetség

"A projekt nem teljesen kidolgozott! Bár az ütemezés megvan, azonban a legmeghatározóbb és legnagyobb 
költséggel járó kisfilmek bemutatása nem történt meg. A csatolható dokumentumok lehetőségével sem élt a 

szervezet, így a költségvetésen kívül és a rövid, inkább tartalmi leírásból nem sok mindent tudunk meg a 
megvalósítandó projektről."

Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége

"A pályázó szervezetet PR és marketing költségekhez kér támogatást. A program színes ugyanakkor nem 
kerül bemutatásra a program civil jelentősége és ahhoz kapcsolódása. Így a program (mivel múzeumról van 

szó) ugyan széles körre számít és fontos célt tűzött maga elé, azonban a költségek szűkössége és a nem 
közvetlenül a civil szférát érintő jellege miatt nem tartom támogathatónak."

Magyar Minőség Társaság "A pályázat és a költségvetés kevésbé kidolgozott volta nem alapozza meg a kért támogatás megadását."

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete A pályázati kiírásban szereplő minimum igényelhető támogatás 300.000.- Ft

Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület

A költségvetésben egyszerre kérnek támogatást a terembérletre és jelenítik meg térítésmentes 
hozzájárulásként, emellett színes kiadványként és cd-n is terjesztenék az előadások anyagát a jegyzetek 

mellett, viszont csak a résztvevők számára, ami szakmailag megalapozatlan, ezzel együtt jelentős 
költségtétel.

Civilkomp Alapítvány
A szervezet által megjelölt tevékenység (rendezvény) nem felel meg a pályázati kiírásnak (szervezet 

fejlesztés)

Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon 
Egyesület

A pályázati kiírásban szereplő minimum igényelhető támogatás 300.000.- Ft
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A Cselekvő Társadalomért Egyesület A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város 
Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete

Ennél a tevékenységnél az igényelhető minimum összeg 300.000.- Ft

Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség A pályázati kiírásban szereplő minimum igényelhető támogatás 300.000.- Ft

Gondoskodás Alapítvány A pályázati kiírásban szereplő minimum igényelhető támogatás a II. tevékenységnél 500.000.- Ft

"Együtt az úton" Közhasznú Egyesület A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Victory SM A költségvetés megalapozatlan, és nem felel meg a pályázati útmutatóban leírtaknak.

Megoldás Közhasznú Egyesület A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

"Nyújtsd a kezed" Alapítvány A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesület
A pályázat keretében megvalósítandó programok nem nyújtanak komplex megoldást a célcsoport számára, 

nem illeszkednek a bevezetőben említett tevékenységekhez, csak előadások tartását tartalmazzák.

Rászorulókat Támogatók Egyesülete
Az Egyesület fontos társadalmi problémát vet fe a tevékenység bemutatásakor, azonban hiányzik a beadott 

pályázatból a projektszemlélet, a fenntarthatóság és a mérhetőség.

Budapesti Patrónus Alapítvány A költségvetés több ponton túlzó és nincs összhangban a program várható eredményeivel.

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

MÁTRIX Közhasznú Alapítvány A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz és túlzó.

Megoldás Alapítvány A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.
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Útmutató a hátrányos helyzetű családoknak és 
családokért Alapítvány 

A költségvetés kidolgozatlan és nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi 
Regionális Egyesülete

A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Egyenlő Esélyért Egyesület A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Veszprém megyei Nyugdíjas Szervezetek 
Szövetsége

A pályázati kiírásban szereplő minimum igényelhető támogatás 300.000.- Ft

Tájak, Emberek, Környezet Egyesület A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

United Way - Vértes Vidéke Alapítvány A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Anyaoltalmazó Alapítvány A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

"Új Világ" Közhasznú Egyesület A költségvetés kidolgozatlan és nem a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően lett elkészítve.

Keszthely Városért Egyesület A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete

A szakmai programban nincsenek ellenőrizhető indikátorok, olyan tevékenységre kérnek első sorban 
támogatást ami a mindennapi tevékenységük, a projektszemlélet nem tükröződik a beadott pályázatban. A 

költségvetés legjelentősebb tétele egy vállalkozói szerződés, amely indokolatlan mind szakmailag mind 
pénzügyileg. A B5-ös sorban lévő indoklás  "...szívességi rendszerünk működtetésével kapcsolatos  szakmai 

feladatokra folyamatos vállalkozási szerződés alapján" önellentmondást tükröz.

Zöld IQ Egyesület A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Patrónus Egyesület A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesülete

A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Keleti Szivárvány Alapítvány A költségvetés kidolgozatlan és nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány A költségvetés kidolgozatlan és nem a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően lett elkészítve.
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"S.O.S." Együtt-Egymásért Alapítvány

A szakmai programban leírt elemek a mindennapi működésükhöz köthetőek - amelyet más forrásokból 
finanszíroznak -, nem tükrözi a projektszemléletet, nem biztosít plusz szolgáltatásokat a célcsoport számára. 

A költségvetésben terembérletet jelenít meg, miközben saját oktatóteremmel rendelkezik a szakmai 
programban leírtak szerint.

Észak-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú 
Egyesülete

A költségvetés kidolgozatlan és nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Csongrád Kisréti Otthonért Alapítvány A költségvetés kidolgozatlan és nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete

A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Súlyosan mozgássérültek Bethesda Segélyező 
Alapítványa

A tevékenység bemutatása során említi azokat az elemeket amelyeket a pályázati kiírás is tartalmaz, de nem 
bontja ki, így viszont nem értelmezhető milyen módon akarja pontosan megvalósítani az elképzelt projektet. 
A költségvetés javarészt működési költségeket tartalmaz, nem a célcsoportra összpontosít, emellett az egyes 

tételek nincsenek megfelelően részletezve.

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Egyesülete

A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

"Derűs Öregkor" Közhasznú Alapítvány
Sem a szakmai programból, sem a költségvetésből nem derülnek ki a mérhető indikátorok, emellett a 
program megvalósítói első sorban külső partnerek, vállalkozók bevonásával kívánják megvalósítani a 

bemutatott tevékenységeket.

Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség 
közhasznú egyesület

A költségvetés indoklása teljesen hiányzik, nem egyértelmű mire kérték a támogatási összeget.

Útirány Egyesület a Munkaerő-piaci 
Esélyegyenlőségért

A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Első Magyar Vidéki Nőegylet
A szakmai program elnagyolt, nincsenek részletezve az egyes elemek és indikátorok. A költségvetés nem 
megfelelően részletezett, valamint az egyéb beszerzések a költségvetés 65%-át teszik ki, ami a pályázat 

szempontjából nem indokolt.

Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi 
Egyesülete

A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

Kapcsolat-Kihívás Alapítvány
Nincsenek mérhető indikátorok a program kapcsán, a térítésmentes hozzájárulás mértéke nem a 

jogszabályban meghatározott értékkel lett elszámolva, így nem elfogadható, emellett a költségvetés az egyéb 

beszerzések és szolgáltatások terén túlzó.

Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és 
Tanácsadó Alapítvány

A szakmai program nem illeszkedik egyértelműen sem a kiírásban meghatározott célokhoz sem a 
célcsoportokhoz. Az előadói díj túlzó, az önkéntes munka értéke nincs jól kibontva, emellett a T1-es soron 

kellett volna szerepeltetni. Az együttműködési szándéknyilatkozat nincs pecséttel ellátva.

Szőci Idősek Otthonáért Alapítvány A költségvetés nem illeszkedik a szakmai programhoz.

ROMA LÁNG EGYESÜLET
A pályázó a tevékenység bemutatáshoz, csak annyit írt "Hiánypótlás". Mivel szakmai pályázatoknál nincs 

hiánypótlási lehetőség, ezért sajnos értékelhetetlen a beadott pályázat.


