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A Kormány a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését
biztosító forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozattal lándzsát tört a kárpátmedencei vallási hagyományok megőrzése, valamint életben tartása és élővé tétele
szükségessége mellett. Ennek érdekében támogatja a vallásos könnyűzene alkotói kiteljesedését
elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását, valamint társadalmi kiteljesedését elősegítő
rendszerek kialakítását és fenntartását.

1. A Program célja
A Program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű
társadalmi megismertetése, a vallási közösségek megerősítése, megújítása. Átfogó és általános
célja, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás által a magyarországi vallásos
közösségeket aktivizálja, széles körben mintát adva a megújuláshoz, segítve a különféle hívő
közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, és küldetésüket hatékonyabban tölthessék be.

2. Elvárt hatások
A Kormány kiemelt nemzetstratégiai célja, hogy a keresztény kulturális hagyományok a 21.
század mindennapjaiban is társadalomformáló erőként, Magyarország lelki megújulásának
fundamentumaként jelenjenek meg.
 A hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi
elismertsége.
 A vallási közösségek megerősítésére, megújítására és aktivizálására.

3. A támogatás feltétrendszere
A támogatás nyújtója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Egyedi kérelem befogadója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)

A támogatás feltétele regisztráció, valamint igénylés benyújtása az EMET honlapján
(www.emet.gov.hu) lévő az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren
(EPER) keresztül.
Az igénylés során az EPER felületen kötelezően benyújtandó:
 az érintett vallási közösség megnevezése,
 a megvalósítandó vállalás célja,
 szakmai indoklás és programterv, valamint
 költségterv,
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az érintett vallási közösség helyi vezetőjének ajánlása,
tanulói/hallgatói jogviszony igazolás (amennyiben releváns).
zeneművészeti szakvégzettséget igazoló dokumentum (amennyiben releváns)

4. Az elnyerhető támogatás





A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.
Egy szervezet/közösség/civil társaság vagy természetes személy egy kategóriában
kizárólag egy igénybejelentést nyújthat be.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5. A megvalósítás időszaka
A Hangszert Kezdőknek Program; a Hangszert Profiknak Program és a Hangszert határon túli
magyaroknak Program esetében:
2020. január 1. – 2020. december 31.
Hangszer felújítási program keretében:
2020. január 1. – 2021. június 30.
Azonos a felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére
elszámolható költségek teljesítésének) időszakával.
Igénylés benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10. 23 óra 59 perc

6. Az elbírálás szempontjai
 a szakmai program minősége, művészeti színvonala és megvalósításának realitása,
 a költségvetés realitása,
 a program várható társadalmi és hitéleti hasznossága,
 előnyt jelent – de NEM feltétel - a Térzene Programba történő bekapcsolódási szándék
kinyilvánítása (amelyet a vállalás esetén a kedvezményezett a Filharmónia
Magyarország Nonprofit Kft. koordinálásában valósít meg).
A jelentkezések szakmai bírálatát kuratórium végzi, amelynek tagjait a kultúráért felelős
államtitkár kéri fel.
A kuratórium javaslatát mérlegelve a kultúráért felelős államtitkár dönt a támogatásról.
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7. Támogatási kategóriák
Szakmai alap: A Program a vallásos közösségekben már meglévő hangszeres és vokális
együttesek képzésének, tevékenységének, működésének támogatásától, az alkotói munka
segítésén, a professzionális vallásos könnyűzenei élet folyamatos fejlesztésén keresztül a
vallásos könnyűzene társadalmasításáig egységben kezeli a zenekarok, művészek, előadók
támogatását. Átfogó és általános cél, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás
által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizáljuk; széles körben mintát adva a
megújulásához, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, azért,
hogy küldetésüket hatékonyabban tölthessék be. Mindez hosszútávon a teljes társadalomra
nézve pozitív hatást fejt ki.
7.1. Hangszert Kezdőknek Program – vallásos tematikájú könnyűzenét játszó fiatal előadók
és zenekarok támogatása
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 100 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 15 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 500 000 Ft
A támogatás célja: a zenei produkciók magvalósulásához szükséges eszközök, hangszer,
erősítő, mikrofon, mikrofonállvány, hangfal, kotta, kottatartó etc. beszerzésének támogatása,
továbbá jármű, illetve utazási költségtérítés biztosítása.
Jogosulti kör:
 tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú természetes
személyek.
 olyan zenekarként működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, avagy az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 5. §-a és az
5/A. §-a szerinti közösségek, civil társaságok, amelyeknek tagjainak többsége tanulói
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személy.
Az elbíráláskor előnyt jelent: zeneművészeti szakvégzettség
Elszámolható költségvetési jogcímek:
 eszközbeszerzés (kis értékű hangszerek, kellékek, kiegészítők beszerzése,
hangtechnikai eszközök, mikrofonok, erősítők beszerzése, kottavásárlás, egyéb
kiegészítő eszközök beszerzése, informatikai eszközök és szoftverek, laptop, projektor,
audiovizuális eszközök beszerzése)
 rendszeres működést – havonta legalább egy, de összesen minimum négy alkalom –
felmutató egyházi szolgálatok teljesítése, dologi költségek: szakmai szolgáltatás,
útiköltség, reklám, marketing költségek, szállítás, előadások szervezése, lebonyolítása
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– nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget – maximum a
támogatás 2 százaléka számolható el erre a célra

7.2. Hangszert Profiknak Program – vallásos tematikájú könnyűzenét játszó előadók és
zenekarok működésének támogatása
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 300 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 15 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 500 000 Ft
A támogatás célja: a zenei produkciók magvalósulásához szükséges eszközök, hangszer,
erősítő, mikrofon, mikrofonállvány, hangfal, kotta, kottatartó etc. beszerzésének támogatása.
Továbbá jármű, illetve utazási költségtérítés biztosítása.
Jogosulti kör:
 magyar állampolgárságú, természetes személyek;
 zenekarként működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, avagy a Civil tv. 5.
§-a és az 5/A. §-a szerinti közösségek, civil társaságok.

Az elbíráláskor előnyt jelent: zeneművészeti szakvégzettség
Elszámolható költségvetési jogcímek:






eszközbeszerzés (kis értékű hangszerek, kellékek, kiegészítők beszerzése,
hangtechnikai eszközök, mikrofonok, erősítők beszerzése, kottavásárlás, egyéb
kiegészítő eszközök beszerzése, informatikai eszközök és szoftverek, laptop, projektor,
audiovizuális eszközök beszerzése)
rendszeres működést – havonta legalább egy, de összesen minimum hat alkalom –
felmutató egyházi szolgálatok teljesítése, dologi költségek: szakmai szolgáltatás,
útiköltség, reklám, marketing költségek, szállítás, előadások szervezése, lebonyolítása
– nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget – maximum a
támogatás 2 százaléka számolható el erre a célra
Gépjármű vásárlása

7.3. Hangszert határon túli magyaroknak Program - Könnyűzenei tevékenységet folytató
határon túli magyar előadók és zenekarok támogatása
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 100 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 15 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 500 000 Ft
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A támogatás célja: a zenei produkciók magvalósulásához szükséges eszközök, hangszer,
erősítő, mikrofon, mikrofonállvány, hangfal, kotta, kottatartó etc. beszerzésének támogatása,
valamint utazási költségtérítés biztosítása.
Jogosulti kör:




Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel
rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló természetes személyek.
olyan zenekarként működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, avagy a Civil
tv. 5. §-a és az 5/A. §-a szerint meghatározott közösségek, civil társaságok, amelyeknek
tagjainak többsége Magyarországgal határos országban lakcímmel rendelkező,
magyarajkú természetes személy.

Az elbíráláskor előnyt jelent: zeneművészeti szakvégzettség
Elszámolható költségvetési jogcímek:




eszközbeszerzés (kis értékű hangszerek, kellékek, kiegészítők beszerzése,
hangtechnikai eszközök, mikrofonok, erősítők beszerzése, kottavásárlás, egyéb
kiegészítő eszközök beszerzése, informatikai eszközök és szoftverek, laptop, projektor,
audiovizuális eszközök beszerzése)
rendszeres működést – havonta legalább egy, de összesen minimum négy alkalom –
felmutató egyházi szolgálatok teljesítése, dologi költségek: szakmai szolgáltatás,
útiköltség, reklám, marketing költségek, szállítás, előadások szervezése, lebonyolítása
– nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget – maximum a
támogatás 2 százaléka számolható el erre a célra

7.4. Hangszer felújítási program
Rendelkezésre álló keretösszeg összesen: 100 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 500 000 Ft
A támogatás célja: a közösségi szolgálatban lévő egyházi hangszerek (pl. orgona, harmónium)
kisebb javításainak megvalósításának támogatása.
Jogosulti kör:
 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény értelmében jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösségek
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a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 5. §-a és az 5/A. §-a szerinti
közösségek, civil társaságok
Helyi Önkormányzatok

Elszámolható költségvetési jogcímek:
 a hangszerfelújítást célzó költségek (megbízási díjak, dologi kiadások)
 kis értékű eszközbeszerzés (amennyiben a hangszerfelújítás saját erőből is
megvalósítható: hangszerkellékek, tartozékok, szerszámok, eszközök beszerzésére)
 személyi jellegű kiadások – maximum a támogatás 2 százaléka számolható el erre a
célra

8. Benyújtható egyedi kérelmek száma
Jelen támogatás keretében egy szervezet vagy természetes személy kizárólag csak egy egyedi
kérelmet nyújthat be az alábbi 7 kategória egyikére:
Kategória kód
VKT-KEZDŐ-20-SZERV
VKT-KEZDŐ-20-SZEM
VKT-PROFI-20-SZERV
VKT-PROFI-20-SZEM
VKT-HAT-20-SZERV

VKT-HAT-20-SZEM

Támogatási kategória megnevezése
Hangszert Kezdőknek Program – Könnyűzenei tevékenységet folytató
fiatal előadók és zenekarok támogatása (SZERVEZETEK)
Hangszert Kezdőknek Program – Könnyűzenei tevékenységet folytató
fiatal előadók és zenekarok támogatása (TERMÉSZETES SZEMÉLY)
Hangszert Profiknak Program – Könnyűzenei tevékenységet folytató
előadók és zenekarok támogatása (SZERVEZETEK)
Hangszert Profiknak Program – Könnyűzenei tevékenységet folytató
előadók és zenekarok támogatása (TERMÉSZETES SZEMÉLY)
Hangszert határon túli magyaroknak Program – Könnyűzenei
tevékenységet folytató határon túli magyar fiatal előadók és zenekarok
támogatása (SZERVEZETEK)
Hangszert határon túli magyaroknak Program – Könnyűzenei
tevékenységet folytató határon túli magyar fiatal előadók és zenekarok
támogatása (TERMÉSZETES SZEMÉLY)
Hangszer felújítási program

VKT-FELUJITAS-20

9. Az egyedi kérelem benyújtásának módja

7

Az egyedi kérelem az EPER-ben adható be, használatához segítséget nyújt a www.emet.gov.hu
honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen támogatás tekintetében a
hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden egyedi kérelemmel
kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, mely továbbításra kerül a
regisztrációban megadott e-mail címre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott
e-mail címre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Egyedi kérelmének nyomon követése,
illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje
a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek először EPER-ben az „olvasatlan”
fülre kerülnek.
9.1 Kötelező regisztráció
Regisztrálni egyszer szükséges az EPER-ben, amely egyszeri regisztrációval a támogatást
igénylő korlátlan számú internetes pályázatot, illetve évenként egy-egy egyedi kérelmet
jogosult beadni a Támogatáskezelő által kezelt hazai pályázatokra, illetve egyedi támogatásokra
(a pályázati kiírásokban foglalt, illetve az egyedi támogatásokra vonatkozó feltételek
figyelembe vételével).
A szervezet korábbi regisztrációjáról információt a „Regisztráció kereső” funkció segítségével
kaphat. Amennyiben már regisztrált az EPER-ben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval
rendelkezik, kérjük a „Saját adatok” menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat
ellenőrizni. Amennyiben a megadott adataiban változás történt és annak módosítása szükséges
az EPER-ben, kérjük, végezze el a módosításokat, majd a Regisztrációs Nyilatkozat módosított
példányát a 9.1.2. pontban foglaltak alapján szíveskedjen eljuttatni a Támogatáskezelő címére.
Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük, használja az „Elfelejtett jelszó” menüpontot.
9.1.1.

Regisztráció menete

A regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Lépjen
a http://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalra, majd kattintson a
nyomógombra.
Amennyiben szervezetként kíván regisztrálni, kérjük, válassza a „Szervezet regisztráció”
gombot. Természetes személyek esetében a „Személy regisztráció” gombot szükséges
választani.

A regisztráció során a bal oldali füleken végiglapozva meg kell adnia a regisztrálni kívánt
szervezet, illetve személyi regisztráció esetén a természetes személy legfontosabb adatait,
amely a támogatási eljáráshoz nélkülözhetetlen.
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Az eljárás akkor sikeres, ha a „Regisztráció” nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó
adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs e-mailt küldött a rendszer. Regisztrációját úgy
tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs e-mailben található linkre kattint a
befejezéstől számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer automatikusan törli a
megadott adatokat, újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha ismételten regisztrálni
próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal már történt regisztráció. Ha 24 órán
belül nem kapta meg az aktivációs e-mailt, kérjük, forduljon a Támogatáskezelőhöz.

9.1.2.

Regisztrációs nyilatkozat

Amennyiben a támogatást igénylő szervezet új partnerként regisztrál vagy a korábban
regisztrált adataiban változás történik, köteles a Támogatáskezelőnek benyújtani az
EPER-ből kinyomtatható „Regisztrációs Nyilatkozat”-nak a szervezet képviselője által
aláírt és bélyegzővel ellátott egy eredeti példányát.
Személyi regisztráció esetén az EPER-ből kinyomtatható „Regisztrációs Nyilatkozat”nak a Kérelmező, vagy kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, vagy korlátozottan
cselekvőképes Kérelmező esetén a törvényes képviselője által is aláírt egy eredeti
példányát szükséges a Támogatáskezelőnek benyújtani.
A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a
Támogatáskezelő postacímére (Postacím: 1387 Budapest, Pf. 1466.).
Kérjük, a borítékon feltétlenül tüntesse fel: „Vallásos könnyűzenei támogatás (VKT-20)”
A

kinyomtatásához kérjük, lépjen be a rendszerbe, válassza a
menüpontban a [Nyilatkozat nyomtatása] gombot. A gomb
megnyomásával a rendszer PDF dokumentumot készít. Amennyiben nincs számítógépén PDF
dokumentum olvasására alkalmas program, telepítenie kell.
9.1.3.

nyilatkozat

Regisztrációval kapcsolatos határidők
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FIGYELEM! Amennyiben nem rendelkeznek még érvényes Regisztrációs Nyilatkozattal, úgy
kérjük, hogy azt a 9.1.2. pontban leírtak alapján haladéktalanul szíveskedjenek a
Támogatáskezelő címére megküldeni.
9.1.4.

Regisztrációs dokumentumok ellenőrzése

A beküldött regisztrációs nyilatkozatot a Támogatáskezelő munkatársai ellenőrzik és iktatják
az EPER-ben. Ameddig nem kap „érvényes” jelölést a rendszerben az Ön által kinyomtatott
nyilatkozat, addig minden belépéskor üzenetben fogja figyelmeztetni az EPER arra, hogy nincs
érvényes nyilatkozata. Amennyiben már postázta a Támogatáskezelő számára a nyilatkozatot,
kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Sem az egyedi kérelem elkészítését vagy
véglegesítését, sem más művelet elvégzését nem korlátozza ez a figyelmeztetés.
9.2. Egyedi kérelem elkészítése és benyújtása
Az EPER-be való belépés után a „Pályázati kategóriák” menüpontra kattintva megtekintheti
az aktuális pályázati és támogatási kiírásokat. A támogatási kategória megjelölése után a
„Megtekintés és új pályázat beadása” gombra kattintva megtekintheti a kiválasztott
támogatási kategória alapadatait, és megkezdheti új egyedi kérelem benyújtását.
A regisztrációs eljáráshoz hasonlóan itt is a baloldalon ún. lapozófüleket talál, amelyeken végig
haladva töltheti ki a programűrlapot.
1. Alapadatok
A rendszer automatikusan tölti ki.
2. Kötelezettségvállaló adatok
Tekintettel arra, hogy jelen támogatásra kizárólag
jogi személyiséggel rendelkezők nyújthatnak be
egyedi kérelmet, így kötelezettségvállalót nem kell
megadni.
3. Számlatulajdonos adatok
Tekintettel arra, hogy jelen támogatásra kizárólag jogi személyiséggel rendelkezők nyújthatnak
be egyedi kérelmet, így számlatulajdonos kötelezettségvállalót nem kell megadni.
4. Projektadatok
A projektnek egyedi címet kell adni.
A projekt kezdetének minimális dátuma: 2020. január 1.
A projekt végének dátum:
A Hangszert Kezdőknek Program; a Hangszert Profiknak Program és a Hangszert határon túli
magyaroknak Program esetében: 2020. december 31.
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Hangszer felújítási program esetében: 2021. június 30.

A megvalósulás helyénél a projekt legjellemzőbb ország és településadatát kell megadni.
Több megvalósítási helyszín esetén a megvalósítási helyszínnél azt a helyszínt kell feltüntetni,
ahol a támogatás összegének felhasználása a legnagyobb mértékű.
A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelező megadni, viszont a hatékonyabb
együttműködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is.
5. Pénzügyi adatok
Az itt található adatmezőket az EPER a támogatást igénylő szervezet által megadott adatok és
beépített képletek segítségével automatikusan kitölti.
6. Információs adatok
A program témájára, munkaformájára, nyelvére, weboldalára vonatkozó adatok, melyek
kitöltése nem kötelező. Amennyiben a „Szeretné, hogy programja nyilvános legyen?” mezőben
igennel válaszol, úgy projektjét az www.emet.gov.hu oldalon közzétehetjük.
7. Költségvetés
Itt szükséges ismertetni a költségvetés tábla „bevétel” és „kiadás” oldalának segítségével a
támogatási projektjének költségvetési adatait. A költségvetés kizárólag úgynevezett fősorokra
oszlik, melyet betűtípussal is (A, B és C) megkülönböztetünk. Az összegző sorok (PROJEKT
ÖSSZBEVÉTELE és PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE) közvetlen kitöltése nem lehetséges,
ezeket a rendszer a bevitt adatok alapján számolja ki.
A kiadástípusok 3 csoportba (a továbbiakban: fősorba) sorolva találhatóak meg az egyedi
kérelemben:
A. Személyi jellegű kiadások
B. Dologi kiadások
C. Tárgyi eszközök (pl, hangszer, hangfal, stb)
D. Felhalmozási kiadások (pl. gépjármű)
8. A Támogatási Űrlap adatai
A támogatást igénylő szervezetnek vagy természetes személynek a támogatási kategóriára
jellemző specifikus kérdésekre kell választ adnia az egyedi kérelem elkészítése során.
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FIGYELEM! Az egyedi kérelem megírását a beadási határidő lejártáig bármikor
felfüggesztheti, a megkezdett egyedi kérelmet elmentheti. A [Mentés bezárás nélkül] arra
szolgál, hogy munkája közben elmentse a már beírt adatokat, a [Mentés és bezárás] gomb
hatására a rendszer elmenti a beírt adatokat és az egyedi kérelem átkerül a „Megkezdett
pályázatok” menüpontba. Itt folytathatja a [Megkezdett pályázat módosítása] gombbal a
munkát. A mentés funkciók hatására tartalmi ellenőrzést nem végez az EPER, amennyiben arra
kíváncsi, hogy költségvetése, a kötelezően megjelölt adatmezők stb. megfelelnek-e a beállított
feltételeknek, úgy az [Ellenőrzés] gombot kell használnia. Hatására hibaüzenetet kaphat, mely
felhívja figyelmét a hiányosságokra, helytelenségekre. Az [Ellenőrzés] gomb bármikor
használható, egyetlen esetben kötelező használni: az egyedi kérelem véglegesítése előtt.
Javasoljuk, hogy az egyedi kérelem készítése során gyakran használja az ellenőrzés funkciót,
hogy elegendő ideje maradjon a szükséges javításokra.
Az egyedi kérelem mindaddig „megkezdett” státuszban marad, ameddig nem véglegesíti azt a
[Véglegesítés] gomb segítségével. Megkezdett státuszú egyedi kérelem a beadási határidő
lejártáig bármikor módosítható, változtatható. Véglegesítés után erre már nincsen lehetőség, a
[Véglegesítés] gomb megnyomása után tekinti a kezelőszervezet az egyedi kérelmet
elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés hatására az egyedi kérelem státusza automatikusan
„beérkezett” státuszra vált, átkerül a „Beadott pályázatok” nézetre, a rendszer támogatási
azonosítót és iktatószámot ad, valamint egy értesítés is kerül a támogatást igénylő olvasatlan
üzenetei közé, mely a fentiekről nyújt tájékoztatást.
FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más
böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!
Az egyedi kérelem benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a
böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést
követően az egyedi kérelemben hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása
a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a „Költségvetési tábla - levágott számok” elnevezésű
segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.

10. Információ
A támogatással kapcsolatban felvilágosítást nyújt:


eloado-muveszet@emmi.gov.hu

EPER rendszerrel kapcsolatos megkeresések kapcsán felvilágosítást nyújt:


vkt@emet.gov.hu
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