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2020. évi Értékteremtő Közösségekért díj
A Miniszterelnökség a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható
elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján felhívást tesz közzé a 2020. évi
Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozóan. A díj annak a 2011. évi
CLXXV. törvény 2. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek, valamint határon túli
civil szervezetnek adományozható, melynek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége
példaértékű, továbbá annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek ilyen
irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek
magas színvonalú működéséhez. Évente legfeljebb 2 díj adományozható, egy természetes
személy, illetve egy civil szervezet részére. A díj posztumusz is adományozható. A díj
átadására a 2020. február 1-jén, a civilek napja alkalmából kerül sor. A díjazott emlékérmet,
az adományozást igazoló oklevelet, valamint 1.500.000 Ft értékű pénzjutalmat kap. A díj
adományozására a Miniszterelnökség által közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot. A
beérkező javaslatokat a civil és társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár által
vezetett bíráló bizottság véleményezi, rangsorolja és tesz javaslatot a miniszternek az
adományozásra. A díj adományozására vonatkozó előterjesztés és nyilatkozat elektronikus
úton történő benyújtásának határideje: 2020. január 17. (péntek) 23:59. A javaslatok
kizárólag a fent nevezett mellékletek csatolásával, elektronikusan küldhetőek az alábbi
címre: civilhat@me.gov.hu. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Kapcsolódó dokumentumok és a cikk forrása: http://civil.info.hu/lo/hirek

Itt a falusi civil alap Folytatódik és bővül a Magyar Falu Program
Az idei évben is folytatódik, sőt bővül a Magyar falu program - mondta 2020. január 5-ei,
vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős
kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta: Magyarország kormánya eltökélt annak a
célnak az elérésében, hogy megállítsa a magyarországi kistelepülések népességcsökkenését.
Ehhez javítani akarják a falvakban élők életminőségét. A költségvetés idén is rögzíti, hogy
legalább 150 milliárd forint jut a Magyar Falu Programra - mondta a kormánybiztos, aki
bejelentette: a kormány döntése értelmében további területekre -útkarbantartásra és falusi
civil szervezetek támogatására - juttatnak pluszforrásokat, összesen 12,5 milliárd forint
értékben. A kormánybiztos emlékeztetett: azt már lehetett tudni, hogy a Magyar falu
programra idén legalább annyi forrás jut mint tavaly, mivel a 2020-as központi
költségvetésben szerepelt az erre a célra megjelölt 150 milliárd forint. Tudni lehetett azt is mondta -, hogy biztosan folytatják a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok)
programot, illetve a falvakat kisvárosokkal összekötő állami mellékúthálózatok fejlesztését,
valamint az életminőség javítását célzó helyi fejlesztések támogatását. Hozzátette: míg a
falusi csok kedvezményezettjei magánszemélyek, az állami úthálózat fejlesztésének
kedvezményezettje az állami útfenntartó, az életminőség fejlesztését célzó pályázatok
kedvezményezettjei pedig az önkormányzatok, továbbá a települési önkormányzati
társulások. Elmondta: 2019-ben mintegy 50 milliárd forintot fordítottak útfejlesztésre, ebből
mintegy 400 kilométernyi útszakaszon indulhatott meg útfejlesztés, az idén is legalább
ennyivel kalkulálnak. A kormány döntése szerint további 7,5 milliárd forintot szánnak
útkarbantartási célokra, ami további 400 kilométernyi útszakaszon teszi lehetővé az
útjavításokat. Gyopáros Alpár a kormány másik fontos döntésének nevezte, hogy elindítják a
falusi civil alapot a kevesebb mint 5000 lakosú településeken működő, ott székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezeteknek. Ez a keret 5 milliárd forint lesz és pályázati úton
kaphatják meg a civil szervezetek. Hangsúlyozta: a civil szervezetek döntő szerepet játszanak
abban, hogy egy helyi közösség élettel teli legyen. A helyi önkormányzatok, a képviselőtestületek és a polgármesterek mellett a civil szervezetek a helyi közösségek motorjai.
Példaként említette az önkéntes tűzoltó-egyesületeket, a sportegyesületeket, az ifjúsági
klubokat, a nyugdíjasklubokat és a polgárőr-, valamint a lokálpatrióta szervezeteket. Ezek a
szervezetek azon túl, hogy valamilyen speciális tevékenységet végeznek, szinte kivétel nélkül
a helyi közösség fenntartásáért és életminőségének javításáért is tesznek, ezért kívánnak
segítséget nyújtani nekik - mondta a kormánybiztos. Bejelentette: a civil szervezetek két
tevékenységi körre pályázhatnak majd, rendezvények és programok megvalósítására, illetve
eszközbeszerzésre, vagy esetleg ingatlanfejlesztésre, ingatlanvásárlásra is.
(Forrás: https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/folytatodik-es-bovul-amagyar-falu-program)

Folytatjuk!
Ünnepélyes keretek között, hivatalos címadományozási ceremónián vehették át okleveleiket
a 2020 és 2022 között Civil Információs Centrum (CIC) címet elnyert civil szervezetek a
Miniszterelnökségen. Nógrád megyében, a következő három évben is az A „Háztartások
Foglalkoztatásáért” Alapítvány (AHFA) feladata lesz, hogy térítésmentes szolgáltatásokkal
segítse a megye civil szervezeteit. 2020. január 8-án, Tolnai Sándor kuratóriumi tag vette át
az újabb három évre szóló megbízatást Szalay-Bobrovniczky Vince, helyettes államtitkártól.
Alapítványunk a Miniszterelnökség nyilvános pályázatán nyerte el a civil információs centrum
címet a 2020-2022-es időszakra. A CIC-ek feladatát képezi többek között a civil szervezetek
működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás
alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése. Ezúton
szeretnénk megköszönni minden civil szervezetnek, önkormányzatnak, intézménynek és
vállalkozásnak, amely az elmúlt évek során igénybe vette a szolgáltatásainkat. Köszönetet
mondunk azoknak a szervezeteknek, önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, amelyek
együttműködési szándéknyilatkozat vagy támogatói nyilatkozat aláírásával járultak hozzá a
pályázatunk sikeréhez.Köszönjük a Miniszterelnökségnek a bizalmat és támogatást.
Törekedni fogunk arra, hogy a hozzánk forduló civil partnereink mindig választ találjanak
kérdéseikre. A működésünk kapcsán megfogalmazott igényeket pedig mindenképp
figyelembe vesszük a tanácsadási, információs, képzési szolgáltatásaink fejlesztése során.
Őszintén reméljük, hogy a következő években is sikerül megőrizni a bizalmukat és
együttműködésünk eredményes lesz.

PROGRAM
Kisprojekt Alap Info nap Salgótarján
Utolsó lehetőség! Az INTERREG SK-HU Kisprojekt Alap pályázatok végső beadási határideje
február végéig meghosszabbítva! A Via Carpatia Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás szeretettel meghívja Önt a 2020. január 31-én megrendezésre kerülő infonapra, melynek központi témája az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési
Program keretén belül megvalósuló Kisprojekt Alap 2. pályázati felhívása lesz. Lehetőség
nyílik konkrét projektötletekkel személyes konzultációra is. Helyszín: Megyeháza –
Salgótarján, Rákóczi út 36. Időpont: 2020. január 31., 9:30-tól
Regisztrációslink: https://docs.google.com/forms/d/1l5vQ7HZSoLNSMIT4Ik_FVSm8to9vVwJ1
gvqWljNAlTc/edit

Falusi Krónika – Olvasókörök, közösségek irodalmi találkozója
A Nemzeti Művelődési Intézet irodalmi találkozót hirdet Magyarországon és a Kárpátmedencében működő olvasókörök, közösségek számára a 2020. évre. A találkozó témája a
falusi, vidéki élet. Jelentkezni az e témakörrel foglalkozó – hagyományok, munka, szokások,
táj, szülőföld, természet, ünnep, barátság, szerelem – művekkel lehet a kortárs vagy
klasszikus magyar irodalomból. Örömmel fogadjuk a régiókban született irodalmi
alkotásokat, vagy az oda kötődő, ott élő vagy onnan elszármazott költők, írók műveit; saját
gyűjtésű falutörténeteket, anekdotákat, elbeszéléseket. A jelentkező ifjúsági és felnőtt
korosztályú olvasókörök, közösségek készülhetnek verssel, novellával, vagy regényrészlettel,
saját, helyi gyűjtés alapján feldolgozott elbeszéléssel, faluhistóriával is. A tájnyelvekkel való
ismerkedés, a különböző tájegységekről érkezők szellemi kultúrájának sokszínűsége teret
kap a programban a közösségek, olvasókörök előadói által. Az előadni kívánt művet
emlékezetből (nem felolvasva) kérjük a fellépőktől. Az előadás időtartama nem haladhatja
meg az 5 percet. Az irodalmi találkozón szakmai zsűri értékeli az előadásokat és választja ki a
Gálára továbbjutó résztvevőket. Jelentkezni lehet 15-100 éves korig. Jelentkezési határidő:
2020. február 5. A „Jelentkezési lap” megkérhető, majd beküldhető e-mailben
a matene.maria@nmi.hu email címre, vagy postai úton a Nemzeti Művelődési Intézet
Nógrád Megyei Igazgatóság címére: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1. A megyei
találkozó időpontja: 2020. február 14. péntek 14.00 Helyszíne: József Attila Művelődési és
Konferencia Központ (Salgótarján, Fő tér 5. )
Az olvasókörök, közösségek találkozóján az egyik legfontosabb cél a falusi, vidéki élet
témájának újraértelmezése az irodalmi műveken, szellemi gyűjtéseken keresztül, hiszen a
tervezett Gálaesten a legkiválóbbak tolmácsolásában hallhatók majd a művek.
Az összetartozás, a közösségépítés, az identitástudat erősödése; a magyar klasszikusok
művei által a magyar nyelvi szókincs gyarapodása, megőrzése, az irodalom által átélt
feledhetetlen pillanatok átélése, a magyar nyelv ápolásán túl a hazai irodalom
népszerűsítése, a közösségek, olvasókörök erősítése, valamint az irodalmi találkozó minél
szélesebb körben való kiterjesztése is küldetése a Falusi Krónikának. Az elmúlt időszakban
érzékelhető volt, hogy évről-évre egyre bővül a közösségi versszeretők, versmondók,
prózamondók, mesemondók, faluhistóriák előadói köre. A bemutatót (megyei találkozót)
követően lehetőség nyílik az olvasókörök, közösségek számára szakmai megbeszélésre, az
előadó művészeti tevékenység önfejlesztésére. A Gálaesten 2020. áprilisában a megyei
találkozókon fellépő legkiválóbb olvasókörök, közösségek tagjai mutatják be előadásaikat a
Lakitelek Népfőiskolán.

PÁLYÁZAT
Segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez
2020. január 31-ig pályázhatnak az érintettek a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport 5-ös számú,
Segítők segítése – közösségfejlesztő és kulturális programszervező szakemberek, önkéntesek
képzése című helyi felhívására. A támogatási kérelmek és a pályázati dokumentáció
elkészítésében nyújt addig is segítséget az Akciócsoport Munkaszervezete. 2020. január 23án, az ILS Nyelviskolában, lakossági fórum során a Magyar Államkincstár képviselője a
legfontosabb pénzügyi kérdésekről nyújt tájékoztatást. 2020. január 29-én a tényleges
pályázók személyes konzultáción vehetnek részt, amely előzetes regisztrációhoz kötött
(telefonon: 32/310-503, vagy e-mailben: sthacs2018@gmail.com).
A pályázati felhívás elérhető: https://www.salgoremek.hu/?page_id=93

