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Rendkívüli hírlevél

Tisztelt Olvasónk, kedves Civil Partnerünk!
Rendkívüli hírlevelünkben a NEA elektori választás időpontján túl három csatolt levelet is
találnak (Gulyás Gergely miniszter úr levele, Gyopáros Alpár kormánybiztos úr tájékoztatója
és Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr levele), melyekben a civil szférát érintő
aktualitásokról, valamint a Magyar Falu Program civil programelemének, a Falusi Civil Alap
pályázati tudnivalóiról kapnak információt.

NEA elektori választás
A NEA elektori választás időpontja 2020. március 19.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti együttműködési Alap civil delegált tagjainak
megválasztására szolgáló elektori gyűléseket – a korábban megjelentetett miniszteri
hirdetmény szerint eljárva – továbbra is 2020. március 19. napjára hívjuk össze.
A Kormányablakokban a NEA elektori választásra érkező elektorok részére soron
kívül biztosítjuk a szavazásban való részvételt. Kérjük, megérkezést követően jelezzék, hogy
elektori választáson kívánnak részt venni!

A koronavírus-járvány miatt kérjük, hogy fokozottan tartsák be az alábbi egészségügyielőírásokat:
 Várakozás közben tartson minimum 1m távolságot másoktól!


A könyökhajlatába tüsszentsen vagy köhögjön!



Használjon papír zsebkendőt!



A papír zsebkendőt egy használat után dobja ki!



Szavazás előtt kérjük, mosson kezet fertőtlenítőszerrel vagy szappannal!

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!
Hivatalos címadományozási ceremónián vehette át oklevelét az a 20 szervezet, amely 2020 és 2022
között Civil Információs Centrumként komoly feladatot ellátva fog dolgozni. Minden megyében és a
fővárosban is megszólítják a civil közösségeket, segítséget adnak munkájukhoz, tartják a kapcsolatot a
közigazgatással és az üzleti szférával, segítenek a támogatások szabályszerű felhasználásában –
egyszóval minden olyan kérdésben, amely nem kapcsolódik szorosan a civilek „fő profiljához”.
Eredményes munkát kívánok nekik a következő ciklusban!
Évről évre növeljük a civil szervezeteknek nyújtott állami támogatás összegét. Az utolsó, 2018. évre
vonatkozó KSH adat alapján ez az összeg 370 milliárd forint volt: ez a 2010-es támogatás két és
félszerese. Ugyanakkor az emberek is egyre inkább ismerik, értik és értékelik mindazt, amit a civilek
tesznek hozzá közös életünkhöz. Miután lehetővé tettük, hogy adójuk 1 százalékát felajánlják valamely
értékteremtő közösségnek, élnek ezzel a lehetőséggel: 2019-ben több mint 27 ezer szervezet számára
csaknem 9 milliárd forintot ajánlottak fel.

Idén februárban az Értékteremtő Közösségekért díjjal először köszöntük meg egy nagyszerű közösség és
egy nagyszerű személyiség hosszú éveken át tartó, a nagyközönség számára csak néhány pillanatban
nyilvánvalóvá váló, ugyanakkor pótolhatatlan munkáját. A civilekre jellemző önkéntesség, a
közösségteremtő és közösségépítő összefogás, a hagyományőrzés, a segítségnyújtás, az önzetlen
adományozás, a bizalom, az elhivatott együttműködés, a lendületes tenni akarás és a szolgálatkészség
mindannyiunk számára útmutatás. A díj létrehozásával is szeretnénk kifejezni, hogy számíthatnak a
kormányra.
Gratulálunk az idei év díjazottjainak, Dr. Nagyné Varga Ilonának, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély
Szociális Közalapítvány igazgatójának, valamint a zagyvarékasi Életjel Mentőkutyás Kutatóegységnek!
Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!
Köszönjük, hogy 2020-ban is elkötelezetten dolgoznak Magyarország civil közösségeiért! Fontos, hogy
egyre többet halljunk a civilekről: egyre többen lássák és értsék mit és miért tesznek, egyre többen
támogassák munkájukat és egyre többen vegyenek részt benne!
Üdvözlettel:
Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Munkatársak!
Kedves Olvasók!
A 2019-ben útjára indított, a Civil Információs Centrumok
bevonásával megvalósított civil rendezvények 2020-ban tovább
folytatódnak még több országos rendezvénnyel bővülve.
Idén február 1-jén, a Civilek napja alkalmából a Civil Információs
Centrumok országszerte kerekasztal beszélgetések keretei közt
tanácskoztak a 2020-ban indult és 2022-es év végéig tartó
címbirtokosi időszak civil vonatkozású, civil területet érintő terveiről,
elképzeléseiről, céljairól. A kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés jegyében zajló tanácskozásokon a civil
szervezeteken kívül részt vettek a helyi, illetve megyei önkormányzatok, a kormányhivatalok és a
bíróságok képviselői is.
Idén második alkalommal kerül megrendezésre országszerte a Civil Véradás nevű program az
Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében. A 2020. április 23-án esedékes program lényege a civil
szervezetek társadalmi felelősségvállalásának erősítése, illetve figyelemfelhívás a véradás
fontosságára. Jöjjenek el Önök is, segítsünk minél többen a rászorulóknak!
A civil szervezetek állami támogatásának egy sajátos területe a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA),
amely évről évre pályázatok kiírásával segíti az egyesületek és az alapítványok működését és
programjaik megvalósítását. 2020-ban minden korábbi évet meghaladó összegből, 7,7 milliárd
forintból tud gazdálkodni az alap, így több értékes program valósulhat meg országszerte. A
pályázatok már 2019 októberében megjelentek, annak érdekében, hogy a szervezetek már az év első
felében hozzájuthassanak a működésüket, szakmai programjaik megvalósítását biztosító
támogatásokhoz. Jelentős eredmény, hogy 2019-hez képest 2020-ban 20%-kal nőtt a nyertes
pályázatok száma. A 2020-as pályázati kiírásokban is meghirdetésre kerültek az összevont pályázatok,
ezen belül az ún. működési és „vegyes” pályázatok, illetve a kisebb szervezetek számára kedvező,
legfeljebb kétszázezer forintos támogatást biztosító egyszerűsített pályázatok. Várhatóan a nyár
folyamán kerül kiírásra a civil szervezetek által gyűjtött adományok értéke után járó normatív
kiegészítést biztosító pályázat is.
A Magyar Falu Program civil programelemének, a Falusi Civil Alap (FCA) pályázati kiírásának
megjelenése 2020 tavaszán esedékes. Felhívom a figyelmüket Gyopáros Alpár kormánybiztos úr
tájékoztatójára a Falusi Civil Alappal kapcsolatos tudnivalókról, melyet jelen hírlevélben küldünk
Önöknek.
További eredményes munkát kívánok!
Üdvözlettel:
Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

Kedves Érdeklődő!
Magyarország Kormánya eltökélt a magyar falvakban élők
életminőségének
javítása,
így
ezzel
összefüggésben
kistelepüléseink fejlesztése iránt. Ezen célkitűzések elérése
érdekében 2019-ben indult útjára a Magyar Falu Program.
A Program Magyarország lakosságának egyharmadát
közvetlenül érinti, és legfontosabb célkitűzése az 5000 lélekszám
alatti települések népességmegtartó erejének növelése, a
kistelepülési életforma népszerűsítése, és a vidéki lakhatási
feltételek erősítése. A Magyar Falu Program egyedülálló, célzott
kormányzati támogatást biztosít falvainknak és legkisebb
városainknak.
A Program eredményeinek köszönhetően felgyorsul a kistelepülések hátrányainak enyhítése, így az
alapvető szükségletek kielégítését segítő (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve az
olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik falvainkat a helyben élők, valamint a
falvakba letelepedni szándékozók számára. Meggyőződésünk, hogy a falvainkkal együtt elérjük,
hogy a falvak és nagyvárosok közötti választás ne életminőség és életminőség, hanem életstílus és
életstílus közötti választássá váljon.
A Magyar Falu Program a pályázatokon keresztül megvalósuló támogatási rendszerrel, a
mellékúthálózat fejlesztésével és a „falusi CSOK” bevezetésével, valamint 2020-tól egy új elemmel, a
Falusi Civil Alappal segíti a kistelepüléseken élők életkörülményeinek folyamatos javítását.
A 2020. évi Magyar Falu Program új alprogramja, a civil közösségek tevékenységének és működési
feltételeinek támogatása a megfelelő helyi beágyazottsággal bíró, kistelepüléseken működő (ott
székhellyel rendelkező), értékteremtő szervezetek segítését célozza 5 milliárd forint összegben.
A Falusi Civil Alap pályázatait a Miniszterelnökség írja ki, a támogatás lebonyolításával összefüggő
feladatok ellátásában a civil szervezetek által már jól ismert Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vesz részt.
A jogosult civil szervezetek ingatlanfejlesztési, gépjárműbeszerzési, eszközbeszerzési, vagy
programszervezési feladataik valamelyikének támogatására nyújthatnak be pályázati igényt 2020.
tavaszán.
Reményeim szerint, hasonlóan a Magyar Falu Program 2019. évi pályázati eredményeihez - melyben a
pályázó több ezer hazai, kistelepülési önkormányzat és egyházközség közel 86 százaléka nyert
támogatást valamely helyben fontos fejlesztése végrehajtására, – minél több falusi és kisvárosi civil
szervezet csatlakozik a Magyar Falu Program nyerteseinek táborához.
Mindehhez kívánok sok sikert, munkájához pedig jó egészséget!
Gyopáros Alpár
modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos

