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PÁLYÁZAT
Falusi Civil Alap – újra
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a
Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.
A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének
javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével kidolgozásra került a Magyar
Falu Program.
A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így
többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz
való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott
élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet
fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő,
értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan először 2020-ban megjelent a
Magyar Falu Program új programeleme: a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 perc
A kapcsolódó dokumentációk letölthetőek:
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/

Városi Civil Alap - első alkalommal!
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A
Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című
alprogram pályázati kiírásai.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének támogatása”
címmel 2020 júniusában megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fő vagy ez alatti
lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat
sikere alapján és figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány újabb támogatási programot
indít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám feletti településeken működő civil szervezetek számára.
A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek
részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban
részesülhettek.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2021. április 21. 8 óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben/

PROGRAM
A Csohány család és a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány szeretettel meghív minden
érdeklődőt egy nagyon személyes, virtuális Csohány kiállításra, melyen a családtagok és a tisztelők
vallanak egy-egy Csohány műhöz fűződő viszonyukról, osztják meg gondolataikat, érzéseiket a
nézőkkel. A kiállítás a művész halálára emlékezve készült és az alapítvány honlapján tekinthető meg,
április 2-tól:
http://csohanybkpka.hu/

HÍREK
Civil véradás Salgótarjánban
2021. március 26-án negyedik alkalommal rendezte meg a Nógrád Megyei Civil Központ a Civil
Véradást, de első alkalommal az új székhelyén. A közösségi tér jól debütált, a járványügyi helyzet
enyhülésével remélhetőleg számos civil szervezet rendezvényének adhat otthont.
A véradáson a legtöbb véradóval a Pálfalváért Lokálpatrióta Egyesület képviseltette magát, majd a
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány, és a Salgó Box Club következett. A véradáson első
helyet elért civil szervezet 30 ezer, a második helyezett 20 ezer, a harmadik helyezett pedig 10 ezer
forint támogatásban részesül. Valamennyi véradónak köszönetet mondtunk a helyszínen is. Ebben a
különösen nehéz időszakban, különleges figyelem és elismerés illeti meg a véradókat. Köszönjük a
megjelenteknek, hogy életeket mentettek! Köszönjük a Vérellátó Szolgálat munkatársainak is az
együttműködést és a professzionális munkát!

ÜNNEP
Áldott, meghitt és boldog húsvéti ünnepeket kívánnak a Nógrád Megyei Civil Központ munkatársai
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