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Több kollégiumot érintő pályázatok lebonyolítására vonatkozó eljárási 

rend és technikai szabályozás 

 
 
A több szakmai területet érintő, kulturális értéket létrehozó cél megvalósítása érdekében két vagy 
több kollégium együttműködés keretében közös pályázati felhívást jelentethet meg. Az esetleges 
együttműködésről az érintett kollégiumok előzetesen egyeztetnek. 
 
A közös pályázati célról az együttműködésben résztvevő szakmai kollégiumok közösen döntenek. 
  
A résztvevő kollégiumok döntik el, hogy a pályázati felhívás előkészítése és megjelentetése során, 
mely szakmai kollégium az, amely a pályázatot megjelenteti, és mely kollégiumok vesznek részt a 
projekt lebonyolításában együttműködőként. A döntés során a kollégiumoknak figyelemmel kell 
lenniük a pályázati célra és a pályázói kör szakterületére.  
 
A közös pályázati cél megvalósítása érdekében - a pályázati forrás biztosítására - az együttműködő 
kollégiumok a saját pályázati keretük terhére a pályázatot megjelentető kollégium keretébe forrás 
átcsoportosítást kezdeményezhetnek az NKA Bizottságánál. A forrás átcsoportosítását az NKA 
alelnökének címzett, az érintett kollégium vezetőjének aláírásával ellátott levélben szükséges 
kezdeményezni. A levélben utalni kell arra, hogy az együttműködő kollégiumok és a Bizottság a 
közös kiírás keretösszegéhez arányosan járulnak hozzá. 
 
Az NKA Bizottsága a kollégiumoktól beérkezett kérelmeket megvizsgálja és a soron következő 
bizottsági ülésen dönt annak támogathatóságáról és a forrás átcsoportosításáról. 
 
A pályázati felhívások szakmai célkitűzéseinek megfogalmazása kollégiumi ülésen történik. A 
pályázati célra elkülönített forrás rendelkezésre állását követően a pályázatot kiíró és a 
együttműködésben résztvevő kollégiumok elkészítik a pályázati felhívást, amelyet az érintett  
Kollégium vezetők aláírásukkal  ellátnak. A pályázati felhívás összeállítása történhet a kollégiumi 
ülésen, illetve a kollégium (pályázatot kiíró/együttműködő) tagjai az egyeztetést e-mail útján is 
lefolytathatják.     
 
A kiírás elkészítésével egyidejűleg a kollégiumi tagok döntenek a pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatok szakmai véleményezéséről (a együttműködő kollégium határoz arról, hogy a 
pályázatok döntés előkészítésével kit/kiket bíz meg).   A megbízott kollégiumi tag/tagok szakértői 
jogosultságot kapnak az Effector-ban, amely alapján a beérkezett pályázatokat szakértőként 
értékelni tudják.  
 
A kijelölt kollégiumi tag/tagok a pályázatot kiíró kollégium döntési ülésére meghívást kapnak, 
ahol a saját kollégiumuk szakmai véleményét, illetve álláspontját a döntés során képviselni tudják.  
 
A döntést a szakértői vélemények figyelembe vételével – az együttműködő kollégiumok 
egyetértésével - a pályázatot kiíró szakmai kollégium hozza meg.   
 
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további eljárási rend megegyezik az NKA Igazgatósága 
által jelenleg alkalmazott pályáztatási eljárási renddel. 
 


