Tájékoztató
befogadó szervezetek részére az infrastruktúra-támogatás biztosításáról
A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) értelmében az infrastruktúra-támogatás a
befogadó szervezetek által a civil szervezetek igénybejelentése alapján biztosított
természetbeni támogatás, mely a befogadó szervezet időlegesen rendelkezésre álló
szabad kapacitása (ingó, ingatlan, szolgáltatás).
Szabad kapacitásnak minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (3)
bekezdése szerinti befogadó szervezet időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális
erőforrásai, amelyet a befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az ahhoz
rendelhető közvetett kiadás megtérítésével igénybe vehetővé tesz civil szervezet számára.
A Korm. rendelt értelmében az alábbi szervezetek minősülnek Befogadó szervezetnek, melyek
a civil szervezetek részére infrastruktúra-támogatást biztosítanak:
a) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
b) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;
c) az állami fenntartású sportlétesítmény;
d) az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár;
e) a közművelődési intézmény;
f) a Balassi Intézet;
g) a fővárosi és megyei kormányhivatal;
h) a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal;
i) a nemzeti park igazgatóság;
j) a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, az Integrált Közösségi
Szolgáltató.
Befogadó szervezetek regisztrációja
Első lépésként az Elektronikus Pályázatkezelési-és Együttműködési Rendszerben
(továbbiakban: EPER) szükséges regisztrálni a befogadó szervezetet, amennyiben erre még nem
került sor. Abban az esetben, ha a befogadó szervezet korábban már regisztrált az EPER-be,
akkor adatainak aktualizálása szükséges.

Második lépésként be kell küldeni az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat - a
szervezet hivatalos képviselőjének/képviselőinek aláírásával ellátott - egy eredeti példányát
postai úton a regisztrációt követő 5 napon belül, de legkésőbb 2014.02.28-ai postabélyegzővel
az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407.
Az EPER rendszert a www.eper.hu oldalon keresztül lehet elérni. A regisztrációhoz a befogadó
szervezetnek rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
Harmadik lépésként kérjük, hogy a befogadó szervezetek a civil szervezetek számára
felhasználható szabad kapacitásaik kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő Befogadó Szervezeteket nyilvántartó Rendszerébe a szükséges
adatokat az alábbi, Civil Információs Portálon elérhető linken adják meg:

http://bszr.emet.gov.hu/bszr

A befogadó szervezet részére a regisztrációra és szabad kapacitásairól történő
adatszolgáltatásra nyitva álló határidő:

2014. február 1- 2014. február 28-ig
FONTOS!! Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozaton szereplő Partner EPERazonosítót (REG-……-……) fel kell rögzíteni a Befogadó Szervezeteket nyilvántartó
Rendszerbe történő regisztrációkor. A regisztrációs nyilatkozaton szereplő adatoknak
meg kell egyezniük a Befogadó Szervezeteket nyilvántartó Rendszerbe felrögzített
adatokkal.

Az infrastruktúra-támogatással kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken
kaphatnak:
ist@emet.gov.hu .
Ügyfélszolgálat: 06-1-795-2921, 06-1-795-2937

