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Hogyan kezdjek hozzá a pályázati lehetőségek megismeréséhez?
E rövid összefoglaló, egy általános iránytű kíván lenni a potenciális lehetőségek felkutatásának módszertanához.
Az Opten Kft. az útmutató elkészítésével kíván hozzájárulni bármely szervezet EU-s- és hazai társfinanszírozású
pályázatokon történő elindulásához.

Miért hasznosak az EU-s pályázatok?
Az EU-s pályázatok célja alapvetően a szervezetek forrásteremtéséhez egy lehetőség biztosítása. Minden profit és
non-profit szervezet ideális működtetésének egyik alapja, hogy források bevonásával költség-hatékonyan tudjon
üzemelni. Ehhez nyújtanak lehetőséget a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által koordinált 2007 – 2013 – as időszakú
pályázati ciklusban meghirdetett pályázati lehetőségek. A pályázatok meghatározott keretek között, kiírásuktól függően
nyújthatnak visszatérítendő, vissza nem térítendő, de minimis (csekély összeg') stb… támogatásokat.

Hol találhatom meg az aktuális EU-s pályázati kiírásokat?
Az aktuális EU-s pályázati kiírásokat többek között pályázati referenseinktől illetve az NFÜ honlapjáról ismerheti meg.
A Pályázati Útmutatók, követelményrendszerek kidolgozásáért az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) felel. A
www.nfu.hu oldalon publikálja a Nemzeti Fejlesztési Tervet, Operatív Programokat, akcióterveket, pályázati
menetrendet és végül, de nem utolsó sorban magukat a pályázati kiírásokat. A weboldalon Önnek lehetősége nyílik
irányított keresések végrehajtására is.

Meg kell ismernem a Pályázati Útmutatót?
Igen.
Egy sikeres pályázat benyújtásához az Ön szervezeténél legalább egy megfelelő hatáskörrel rendelkező embernek
teljesen ismernie kell a pályázati kiírást.

Hogyan határozzam meg, hogy mire pályázzak?
Önnek két lehetősége van. Meglévő elképzeléseihez keres pályázati lehetőségeket vagy meglévő pályázati
lehetőségekhez igazítja fejlesztéseit úgy, hogy azok megvalósítása is garantálható legyen!

Mikor lehet jó eséllyel pályázni?
Ha meggyőződött róla, hogy nincs olyan kizáró ok amely miatt elutasításra kerül a pályázat, továbbá, hogy
rendelkezik a Pályázati Útmutatóban meghatározott minimum pontszámmal.
A Pályázati Útmutatók egységes szerkezetének köszönhetően könnyen eligazodhat bennük bármelyik anyagot is
olvassa. A kizáró okokat és a minimum pontszámot minden Pályázati Útmutató tartalmazza. A kizáró okok
mindegyikét ismerje meg és ne áltassa magát! Ha valamelyik kritériumnak nem felel meg, illetve nem éri el a minimum
pontszámot, biztosan elutasítják a pályázatát.

Nem nyert a pályázatom, beadhatom újra?
Általában igen.
Felül kell vizsgálni a visszautasítás okát vagy okait és amennyiben a Pályázati Útmutatóban és/vagy az értesítő
levélben erre vonatkozóan talált információt továbbá módosítható a pályázat akkor újra beadható.

Vannak kötelezettségeim, ha nyertes a pályázat és szerződést is kötöttem a közreműködő
szervezettel?
Igen.
A Pályázati Útmutató, amely tartalmaz az összes vállalási kötelezettséget elválaszthatatlan részévé válik a
Támogatási Szerződésnek ezért minden, ami abban szerepel kötelezettségként jelentkezik szerződéskötést
követően.

Mit tehetek, ha nem sikerül minden úgy ahogyan elterveztem?
Általában van lehetőség a szerződés módosítására.
Ha változások a támogatási szerződést „szerződésszegés” szerint érintik, a már kifizetett támogatásokat a
Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint általában jegybanki alapkamat kétszeres mértékével kell
visszafizetnie a pályázónak.

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal, szívesen segítünk!
Sikeres pályázást kívánok!
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