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PÁLYÁZAT 
 
Közeledő határidő! 
 
2021. november 17-én (szerda) 14.00 óráig lehet beadni a NEA egyszerűsített pályázatait! 
Még aznap sem késő elkezdeni! 
350 ezer forint támogatás – egyszerűen! 
2021. november 17-én (szerdán) 14 óráig nyújthatják be pályázataikat, azok a helyi és területi 
hatókörű civil szervezetek, amelyeket: 
- 2019. december 31-ig nyilvántartásba vettek, és 
- az utolsó két lezárt üzleti évről (2019. és 2020.) szóló számviteli beszámolóval igazolt összes éves 
bevételük mindkét évben kevesebb, mint 5 millió Ft, amibe a Magyar Falu Program támogatásai nem 
tartoznak bele. 
A támogatást a nyertes pályázó az alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség 
érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja. 
Igényelhető maximális támogatás: 350.000 Ft. 
A pályázatok elbírálása a pályázatok beérkezési sorrendjében történik a rendelkezésre álló keret 
kimerüléséig. (A támogatás céljára rendelkezésre álló forrás összege 1 747 268 640,- Ft.) 
A pályázatok csak formai ellenőrzésen esnek át, szakmai bírálatra nem kerül sor. 
A pályázati kiírások és útmutatók elérhetők: 
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/ 
 
 
CIVIL ADVENT 
 
Adventi Civil Börze - Karácsonyváró 
 
Az advent a várakozás, a boldog készülődés időszaka. 
A Miniszterelnökség a Civil Központok országos hálózatával együttműködve idén is szeretné 
támogatni a civil szervezetek karácsonyi időszakban zajló adománygyűjtését, ezért 2021-ben is 
megrendezi az Adventi Civil Börze című adventi adománygyűjtő programot. A 2021. évi kampány a 
„Karácsonyváró” címet kapta. 
A Nógrád Megyei Civil Központ a program keretein belül kisfilmet készít a megyében megrendezett 
adventi programok, karácsonyi vásárok, megyei vagy helyi adománygyűjtő civil kezdeményezések és 
rendezvények összegyűjtésével, bemutatásával. 
Kisfilmünkkel szeretnénk a készülődés és a ünnepvárás legszebb pillanatait bemutatni; továbbá az 
adományozást népszerűsíteni és adományozókat ösztönözni. 
Várjuk azoknak a civil szervezeteknek a jelentkezését, amelyek vezetői, tagjai, önkéntesei 
szeretnének megjelenni rövidfilmünkben. Várjuk a civil szervezetekhez kapcsolódó megyei akciókat, 
kampányokat, vásárokat, adománygyűjtéseket, egyéb karácsonyi programokat. 
A jelentkezéseket a nogradicivilkozpont@gmail.com címre, vagy a 32/786-740-es telefonszámon 
várjuk. 



 

 

 
Karácsony Pont – Neked! 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ Salgótarjánban, a közösségi terében egy Karácsony Pontot hoz létre 
az adventi időszak tiszteletére. 
Ezen a helyszínen szeretnénk olyan rövid média megjelenéseket készíteni, amelyekkel az adventi 
időszakot megtölthetjük szeretettel. 
Várjuk azon civil szervezetek jelentkezését, amelyek tagjai karácsonyi üzenetekkel, versmondással, 
karácsonyi énekkel, rövid mesével előadására vállalkoznának, üzenve ezzel a közeli és tágabb 
környezetünknek. 
A jelentkezéseket a nogradicivilkozpont@gmail.com címre, vagy a 32/786-740-es telefonszámon 
várjuk. 
 
 
FOTÓKIÁLLÍTÁS 
 
Vágj hozzánk jó képet! 
 
A Civil Központ következő fotókiállítására várunk újabb alkotásokat. 
A kiállítás témája a téli Nógrád megye. Várjuk azokat az – elsősorban - amatőr fotókat, amelyek 
megyénk értékeit, szépségeit mutatják be téli tájképeken és természetfotókon keresztül. 
Kérünk Mindenkit, ha van ilyen jellegű fotója és szeretné ezt a kiállításunkon megjelentetni, ne 
habozzon, küldje el a nogradicivilkozpont@gmail.com e-mail címre november 25-ig. 
A fotó mellé kérjük, írják meg a készítő nevét, a civil szervezet nevét, a kép címét és hogy hol készült. 
Fontos, hogy a beküldött képek képformátumban, jó minőségben érkezzenek, hogy nagyméretű 
nyomtatásra alkalmasak legyenek. 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI CIVIL KÖZPONT 
 
Új honlap és új facebook oldal 
 
Ezúton értesítjük az érdeklődő civil szervezeteket, hogy a Nógrádi Civil Központ régi honlapja, a 
nogradicic.hu végleg megszűnt. A teljes tartalom átkerült új tárhelyünkre, ahol friss hírekkel, 
információkkal, fontos tudnivalókkal és aktualitásokkal várjuk az olvasókat. Az oldalon a Tudástárban 
megtalálható például a Civil Kézikönyv 2021, az Okos füzetek két első száma, a NEA elszámolási 
útmutatók illetve a NAV által megjelentetett Nonprofit szervezetek adózása 2021. kiadvány is. 
Honlapunk elérhetősége: nogradicivilek.hu. 
Az új honlaphoz kapcsolódva létrehoztuk a facebookon is a Nógrádi Civilek elnevezésű híroldalt, 
amely megjelenést kíván biztosít a Nógrád megyében működő civil szervezetek programjainak, 
híreinek és az őket érintő szakmai információknak.  
Mindkét oldal esetében szeretnénk a civil szervezetek együttműködését kérni. Szeretettel várjuk a 
szervezetek rövidebb-hosszabb híreit, fotóit, cikkeket, rendezvényekről beharangozót vagy 
beszámolót; illetve minden olyan információt, amelyet szeretnének megosztani másokkal. 
A beküldött híranyagokat a nogradicivilkozpont@gmail.com címre kérjük. 
Reméljük, az új oldalak elnyerik a tetszésüket, és közösen működtethetjük a civil szervezetek 
támogatása érdekében. 


