Hol lehet benyújtani a pályázatot?
Jelen kiírás elektronikus pályáztatási rendszere (felülete) az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszer (EPER). Az EPER elérése: a www.emet.gov.hu oldalon keresztül az EPER
feliratra kattintva, vagy közvetlenül a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon.
Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái
kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot az EPER-be 2017-ben, és azt a
Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította, szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat
beküldése az IFJ-GY-17-A pályázatához is?
Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval, nem szükséges a nyilatkozat
ismételt beküldése. Amennyiben időközben változott a szervezet valamely adata, akkor szükséges
benyújtani új regisztrációs nyilatkozatot postai úton. Kérjük, a megváltozott adatokat hivatalos iratokkal
is igazolja, ezen dokumentumokat csatolja regisztrációs nyilatkozatához.
Hogyan ellenőrizhető az EPER-ben, hogy érvényes a regisztráció?
Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.
Kinek a nevében kell regisztrálni?
Az EPER-ben mindig a pályázatot benyújtó szervezet nevében kell regisztrálni. A pályázni jogosultak
körét a pályázati felhívás 9. pontja határozza meg.
Elfelejtettem a jelszavamat. Mit tegyek?
Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük, első lépésben kattintson az „Elfelejtett jelszó" gombra, majd a
Felhasználónév és E-mail cím beírása után a Jelszó újraküldése gomb lenyomásakor a rendszer
megvizsgálja az adatok helyességét. Amennyiben a megadott adatok helyesek, a rendszer új jelszót
generál, melyet a regisztrációkor megadott e-mail címre küld el.
Mekkora a pályázati díj, és milyen formában fizethető be, milyen számlára?
A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig 2.200,-Ft összegű pályázati díjat kell
megfizetni (egy összegben) kizárólag banki utalással, a pályázatot benyújtó szervezet adószámának és
az IFJ-GY-17-A feltüntetésével az alábbi számlaszámra: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
10032000-01451461-00000000 (IBAN: HU17100320000145146100000000). Továbbá az utalást
alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be a „dokumentumbeküldőn” keresztül csatolni szükséges.
Közhasznúság alapfeltétel civil szervezetek esetében?
A közhasznúság nem alapfeltétel, tehát nem közhasznú civil szervezetek is pályázhatnak.
A pályázatok formai ellenőrzése során van lehetőség hiánypótlásra?
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra. Az érvényességi
ellenőrzésről és annak módjáról a pályázati felhívás 14. illetve a pályázati útmutató 7. pontja tartalmaz
információkat.
Az ifjúsági tevékenységet milyen módon szükséges igazolni?
Az ifjúsági tevékenységnek az alapító/létesítő okiratban szükséges szerepelni a pályázati felhívás 9.
pontjában szereplők szerint - kivéve egyházak, egyházi szervezetek. A pályázó szervezetről /
tevékenységéről szóló újságcikkek, videók, netes tartalmak nem igazolhatják az ifjúsági tevékenységet!
A programsorozatnak minimum hány alkalomnak szükséges lennie?
Minimum négy, azaz 4 alkalomból kell állnia a programsorozatnak. A pályázati felhívásban és az
útmutatóban a célkitűzések résznél is szerepel konkrétan meghatározva.
Mely típusú programokra nem lehet pályázni?
A pályázati felhívás 1. pontjában foglaltak szerint a pályázat keretében nincs lehetőség képzési
programok, sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási
intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény
működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).
KMR régióban bejegyzett szervezet. Ez mit jelent?
A pályázati útmutató 18. pontjában szereplők szerint a pályázat benyújtásakor Pest megye vagy
Budapest területén székhellyel rendelkező szervezet.

Együttműködő partnert kötelező bevonni a pályázati program megvalósításába?
Nem. A kiírás nem írja elő kötelezően együttműködő partner meglétét, de a pályázati útmutatóban
található értékelési szempontrendszer egyik részét képezi az együttműködő partnerek bevonása.
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Nem önálló jogi személyiségű határon túli ifjúsági informális csoportnak szükséges-e mo-i
befogadó/kötelezettségvállaló szervezetet megjelölnie?
Igen.
A pályázati program célkitűzéseinél szereplő ifjúsági korosztály alatt milyen életkorú személyek
értendők?
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal
összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvényben
foglaltak szerint a 15-29 éves korosztályokhoz tartozó személyek.
Magyarországi pályázónak a pályázati kiírásban foglaltak szerint nem kell csatolni a 30 napnál
nem régebbi létezést igazoló (törvényszéki kivonat, egyházfőhatósági igazolás) okiratának
eredeti példányát. Azonban az EPER-ben a dokumentum / fájl csatolása kötelező. Mit tegyek?
Kérjük, csatoljon fel a létezést igazoló okirat helyére egy word dokumentumot „Nem releváns”
szöveggel.
Önálló jogi személyiségű határon túli pályázónak a pályázati kiírásban foglaltak szerint nem
kötelező megadni magyarországi befogadó / kötelezettségvállaló szervezetet. Azonban az EPERben a Csatolandó dokumentumok lépcsőn a befogadó / kötelezettségvállaló szervezet esetében
létesítő és létezést igazoló dokumentum csatolása kötelező. Mit tegyek?
Amennyiben a határon túli szervezet önálló jogi személyiséggel bír és nem kíván magyarországi
befogadó / kötelezettségvállaló szervezetet megadni, kérjük, csatoljon fel a magyarországi befogadó /
kötelezettségvállaló szervezet létezést és létesítést igazoló okiratának helyére egy word dokumentumot
„Nem releváns” szöveggel.
Közalapítvány jogosult pályázatot benyújtani?
Az IFJ-GY-17-A pályázati kategóriában közalapítvány nem jogosult pályázat benyújtására.

