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FALUSI CIVIL ALAP
Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség
által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében 2022. 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
fordítva 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.
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja
szerinti azon egyesület vagy alapítvány
a) amelyet a bíróság 2021. december 31-éig nyilvántartásba vett,
b) amely rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál
letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
c) amelynek székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település
tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

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:
2022. január 10. 10 óra 00 perc – 2022. február 11. 12 óra 00 perc

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó
kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen
pályázatot.
A pályázati kiírások a következő linken érhetők el:
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2022/
A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely
elérhető a +36-1-896 0630 telefonszámon
hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig.
Elektronikus ügyfélszolgálat: fca@bgazrt.hu.

INFORMÁCIÓS RENDEZVÉNYEK
Információs rendezvények Nógrád megyében a Falusi Civil Alapról
A Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és kistérségi partnerei januárban 5 helyszínen, 5
alkalommal rendez információs rendezvényeket a Falusi Civil Alap pályázati kiírásáról.
A program során nemcsak a pályázat, hanem a NIR rendszer is bemutatásra kerül, gyakorlati
ismeretekhez is juttatva a résztvevőket.
A rendezvények helyszínei és időpontjai:
2022. január 17. (hétfő) 11.00 óra Karancslapujtő, Plánka Ház (Rákóczi út 78/b.)

2022. január 18. (kedd) 15.00 óra Tar, Közösségi Ház (Szondy út 94.)
2022. január 18. (kedd) 16.00 óra Nagyoroszi, Művelődési Ház és Könyvtár (Kertész út 45.)
2022. január 20. (csütörtök) 16.00 óra Érsekvadkert, Művelődési Ház (Rákóczi út 120.)
2022. január 21. (péntek) 16.00 óra Rimóc, Közösségi Ház (Szécsényi út 6.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

KIADVÁNY
Nógrádi Civil Értéktár
A salgótarjáni Harmadik Szektorért Egyesület és a Nógrád Megyei Civil Központ egy olyan hiánypótló
kiadványt hoz létre Nógrádi Civil Értéktár címmel, amely tematikusan tartalmazza a Nógrád
megyében működő civil szervezetek alapadatain túl, azok bemutatkozását, elérhetőségét, adószámát
– nyomtatott és elektronikus formában egyaránt.
Kiadványunk célja, hogy a Nógrád megyei civil szervezete ismertsége fokozódjon, 1%-os bevételeik
növekedjenek, partnerségek jöjjenek létre.
A kiadványban való megjelenés természetes díjmentes.
Amennyiben szervezete részese kíván lenni ennek az egyedülálló kezdeményezésnek, az alábbi linken
online is beküldheti a szükséges adatokat:
https://forms.gle/wTnhpZyqQLAUYCGV8
Az adatlap kitöltéséhez szükséges a szervezet rövid bemutatása (max 10 mondatban), ezért
javasoljuk, hogy a tervezett szöveget készítsék el az űrlap megnyitása előtt.
A kiadvány elektronikus megjelenése 2022. januárjában várható, bővítése folyamatos, így az adatlap
kitöltésére a jövőben is lesz lehetőség.

AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE
Az év civil szervezete Nógrád megyében
„Az év Nógrád megyei civil szervezete” díjat
második alkalommal hirdeti meg a Nógrád
Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ.
A díjat idén az a Nógrád megyei civil szervezet
kaphatja
meg,
amelynek
tagjai
a
leghatékonyabban tevékenykedtek 2021-ben a
fiatalok civil életbe történő bevonásában.
A civil szervezetek „utánpótlás” problémája
egyre
erőteljesebben
jelentkezik
az
egyesületek,
alapítványok
mindennapi
működése során. Keressük azokat a civileket,
akik sikeresek a fiatal korosztály aktiválásában.
A jelöléseket benyújthatják civil, nonprofit vagy forprofit szervezetek; intézmények, önkormányzatok
vagy természetes személyek.
A jelölésnek tartalmaznia kell: a szervezet neve, székhelye, képviselője, elérhetősége, a jelölt és
tevékenységének rövid bemutatása, továbbá a jelölés indoklása.
A jelöléseket 2022. január 31-ig e-mailben várjuk a nogradicivilkozpont@gmail.com címre.
A „Tárgy” mezőben kérjük feltüntetni: „Az év Nógrád megyei civil szervezete 2021”.
A díj átadására – a tervek szerint – ünnepélyes keretek között, 2022. februárjában kerül sor, a Civilek
Napja alkalmából rendezett megyei programon.

PROGRAM
Projektzáró műhelykonferencia Salgótarjánban
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány tisztelettel meghívja a
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01651 azonosítószámú, „Segítők segítése
Salgótarjánban” című Projektzáró műhelykonferenciájára
Rendezvény időpontja: 2022. január 21. 14:00 óra
Rendezvény helyszíne: Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Ház nagyterme
(3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4.)
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány „Segítők Segítése
Salgótarjánban” elnevezésű szakmai programja 2021. január 1-től
indult el. A projekt célja a helyi közösségek részvételének és
tudatosságának fokozása, a helyi civil társadalom megújítása
Program:
• Borók Sándor Péter projektmenedzser - megnyitó
• Fekete Zsolt, polgármester, Salgótarján Megyei Jogú Város köszöntő

Előadók:
• Balogh Katalin ügyvezető igazgató, HACS Munkaszervezet vezető, Salgótarjáni Rendezvény- és
Médiaközpont Nonprofit Kft.
• Nagyné Taracsák Judit kuratóriumi elnök, Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány
• Vadasi Zsuzsanna szakmai vezető, Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
• Pásztor Ildikó ügyvezető igazgató, Művelődési Ház Drégelypalánk
• Bódi Györgyné dr. elnök, Salgótarjáni Civil Kerekasztal
• Szendrák Dóra ügyvezető, Regionális Civil Központ Alapítvány
Állófogadás és kötetlen beszélgetés
A rendezvény az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően valósul meg. Maszkviselés kötelező.
Kérjük, részvételi szándékát, 2022. január 19-én (szerda) 16.00 óráig az alábbi linken jelezze:
https://forms.gle/SgxuR3ocps8uk6Vv7

ÚJÉVI ÜDVÖZLET
A Nógrád Megyei Civil Központ az adventi időszakban napi
rendszerességgel jelentkezett facebook oldalán Adventi
üdvözlet című kisfilmjeivel. De nem csak az adventre
készültünk…
23 salgótarjáni civil szervezet képviselőjével közösen tettük
élettelivé Aranyosi Ervin: Hadd kívánjak! című versét.
Ezzel a kisfilmmel szeretnénk minden Partnerünknek
feledhetetlen emlékekben gazdag, boldog új évet kívánni!
https://youtu.be/3lSOk8EEh6U

VISSZATEKINTŐ
Visszatekintő rovatunkban összegezzük a mögöttünk álló hónapok civil történéseit. Szeretnénk
bemutatni a 2021. szeptember és október hónapban Nógrád megyében újonnan létrejött, bejegyzett
civil szervezeteket:
Dunakanyar Kerékpáros Sportegyesület (Romhány)
A sportegyesület célja a rendszeres kerékpározás, testedzés és egyéb sport tevékenységek
népszerűsítése. A természet adta felüdülés elősegítése és biztosítása, a testkultúra iránti igények
felmérése, felkeltése és kibontakoztatása a sport eszközeivel.
Burjas Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Hugyag)
A szervezet célja a palóc néphagyományok megismertetése és népszerűsítése, valamint a helyi
táncok, ételkülönlegességek, dalok és mesteremberek termékeinek bemutatása. Kulturális,
természeti és környezeti értékek megismertetése, megóvása.
Jobb Páholy - Dr. Förster Kálmán Társaság Egyesület (Salgótarján)
A szervezet célja: Pártoktól független polgári értékrend megjelenítése Salgótarján közéletében.

Itt vagy otthon Kulturális-, Hagyományőrző-, és Turisztikai Egyesület (Nagyoroszi)
A szervezet célja Nagyoroszi és a környező falvak (elsősorban Nyugat-Nógrád települései) kulturális
életének gazdagítása, kulturális tevékenységek segítése, programok elindítása. A települések
hagyományainak megismertetése a helyi lakosokkal illetve az idelátogató turistákkal. Nagyoroszi
község turisztikai életének fellendítése, a turisták számára érdekes, szórakoztató programok
szervezése-lebonyolítása. A kultúra, a természeti környezet védelme és az egészséges életmódhoz
kapcsolódó ügyek propagálása, támogatása. Megyei, országos és határon túli kulturális,
hagyományőrző és turisztikai programokba való bekapcsolódás-együttműködés, rendezvények,
találkozók rendezése, táborok szervezése. Kulturális és hagyományőrző-, kézműves fejlesztő
tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása. d) Hivatásos és nem hivatásos
előadóművészek számára az egyesület által szervezett programokon való bemutatkozási, fellépési
lehetőség biztosítása.

Nógrád Megyei Roma Misszió Egyesület (Endrefalva)
A szervezet célja a közösségi élet fejlesztése; a megye azon polgárainak összefogása, akik a helyi
viszonyok fejlődése érdekében tenni akarásukkal, ötleteikkel, személyes közreműködésükkel a
környezetük érdekében cselekedni szándékoznak az alábbi részletes célok megvalósítása érdekében.
Az egyesület részletes céljai: a hátrányos helyzetű roma és nem roma családok, személyek
támogatása. A hátrányos helyzetű romák és nem romák érdekvédelme, érdekképviselete.
Adománygyűjtés és adományosztás. Képzések, tréningek szervezése, lebonyolítása; helyi tehetségek
felkutatása, összefogása, alkotó munkájuk és tevékenységük helyi közösséggel való megismertetése.
Kulturális, hagyományőrző, környezetvédelmi és szabadidős programok lebonyolítása; a
foglalkoztatás elősegítése, munkaerőpiaci programok lebonyolítása; az egészséges életmód
népszerűsítése.

Mátravidéki Honvéd Sportrepülő Egyesület (Pásztó)
A szervezet célja a repülés és az ejtőernyőzés feltételeinek biztosítása és népszerűsítése, kiemelten
az ifjúság körében, egyúttal a társadalmi öntevékenység és közösségi élet fejlesztése, az egészséges
életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, erősítése. Az Egyesület szervezi az
egyesületi tagok szabadidő- és sporttevékenységét; működési területén elősegíti és támogatja az
oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság széles körének sporttevékenységét. Az
Egyesület célja továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatása, amely az
Egyesület céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

Légy Jó Egyesület (Cered)
A szervezet célja a közösségi élet fejlesztése; a megye azon polgárainak összefogása, akik a helyi
viszonyok fejlődése érdekében tenni akarásukkal, ötleteikkel, személyes közreműködésükkel a
környezetük érdekében cselekedni szándékoznak az alábbi részletes célok megvalósítása érdekében.
Az egyesület részletes céljai: a hátrányos helyzetű roma és nem roma családok, személyek
támogatása. A hátrányos helyzetű romák és nem romák érdekvédelme, érdekképviselete.
Adománygyűjtés és adományosztás. Képzések, tréningek szervezése, lebonyolítása; helyi tehetségek
felkutatása, összefogása, alkotó munkájuk és tevékenységük helyi közösséggel való megismertetése.
Kulturális, hagyományőrző, környezetvédelmi és szabadidős programok lebonyolítása; a
foglalkoztatás elősegítése, munkaerőpiaci programok lebonyolítása; az egészséges életmód
népszerűsítése.

