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NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Munkatársak!
Kedves Olvasók!

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. Míg 2021-ben 9,3 milliárd forintból tudott gazdálkodni az alap, addig
2022-ben ez a keret közel 10,9 milliárd forintra emelkedett. (2012-2014-ben még csak 3,38 milliárd
forint állt összesen rendelkezésre, így az elmúlt 8 évben a növekedés több mint háromszoros.)
A NEA 2022. évi összevont és egyszerűsített pályázati kiírásai 2021. október 4-én jelentek meg: az
októberi megjelentetés célja az volt, hogy a nyertes pályázatok esetében a támogatási összeg
lehetőleg már a projektidőszak kezdetére (2022. április 1.) rendelkezésre álljon.
Az összevont és egyszerűsített támogatási formák 2019. évi bevezetése óta 2022. lett az az év,
amikor mind a beadott, mind pedig az érvényes pályázatok száma jelentősen emelkedett: a beadott
pályázatok száma az összevont és egyszerűsített pályázati kategóriákban összesen 11.961 db, ebből
az érvényes pályázatok száma 11.101 db. A pályázati aktivitás a 2021. évhez képest közel 20%-os
növekedést mutat, köszönhetően a 2022-es NEA pályázatok esetében bevezetett pozitív
változásoknak.
Civil szervezeteket érintő pozitív változások:
 Az egyszerűsített támogatás esetében az igényelhető és elnyerhető összeg 300 ezer forintról
350 ezer forintra emelkedett;
 Új egyszerűsített támogatási forma (150 ezer Ft) bevezetése azoknak a pályázatoknak az
esetében, amelyek érvényesek voltak, de az összevont pályázaton azokat a kollégium nem
tudta támogatásban részesíteni;
 Az egyszerűsített támogatás esetében az előírt évi 5 millió forintos bevételi értékhatárba nem
számított bele a Magyar Falu Program-támogatások összege.

A támogatási keret nagyságának, a pályázati aktivitás pozitív változásának, valamint a bevezetett
újításoknak köszönhetően a Nemzeti együttműködési Alap terhére soha ennyi civil szervezet még
nem részesült támogatásban, mint 2022-ben:
 az egyszerűsített pályázati kategóriákban a nyertes pályázatok száma 3903 db (ez megegyezik
az érvényesen benyújtott pályázatok számával);
 az összevont pályázati kategóriákban 7012 pályázat részesült támogatásban (az érvényes
pályázatok közül csak azok a pályázatok nem részesültek támogatásban, amelyek esetében a
pályázó nem kívánt élni a 150 ezer Ft-os támogatás lehetőségével.
Összességében tehát elmondható, hogy a NEA 2022. évi pályázatai esetében már most, a normatív
pályázatok kiírása előtt minden korábbinál több nyertes szervezet van: az érvényesen beadott
11.101 pályázatból 10.915 pályázat részesül támogatásban.
A támogatási döntésekről a kiértesítés megtörtént, a Támogatói Okiratok kibocsátása, illetve a
támogatások folyósítása folyamatos.
Rendkívüli pályázati aktivitásukat köszönöm, a támogatásokhoz gratulálok és további eredményes
munkát kívánok!
Üdvözlettel:
Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

PÁLYÁZATOK

Projektidőszak hosszabbítás

2022. március 23-án lépett hatályba a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával
összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet.
A Korm. rendelet a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló
programok, projektek megvalósítási időszakát – eltérő rendelkezés hiányában – az alábbi időpontig
hosszabbítja meg:
a) 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban 2022. június 30.
napjáig,
b) 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban 2022.
december 31. napjáig.
A kormányrendeletet tartalmazó Magyar Közlöny elérhető (17.oldal):
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c51efa8451b341d8c80cf69baf5396e22ba4f311/megteki
ntes

AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE 2021 – NÓGRÁD MEGYE
Megvan "Az év Nógrád megyei civil szervezete 2021" közönségdíjasa
2022. március 14-én 10 órakor lezárult a Civil Központ facebook oldalán a díj közönségszavazása.
A poszt összesen több mint 50 ezer megtekintést és közel 1800 szavazatot ért el. A szavazásra
biztosított egy hétben a legtöbb szavazatot (697-et) a Nógrád Táncegyüttes kapta, így övék a
közönségdíj!
Gratulálunk!

A Nógrád Táncegyüttes
A Nógrád Táncegyüttes 1975-ben alakult meg Salgótarjánban. Az együttes tagjaink, a kezdetek óta,
Nógrád megyei gyökerű fiatalok és felnőttek, akiket a magyar népi kultúra iránti érdeklődés és
elhivatottság mellett a táncegyüttessel együtt megszületett közösség fog össze. Együttesünk a
kezdetektől ezen a közösségi összefogáson alapul, és mind a mai napig tapasztalható a „Nógrádos”
kohéziós erő, amely a tagjainkat a próbatermi tevékenységeken túl is összeköti.
1982-ben megalakult a Nógrád Táncegyüttes első utánpótlás-csoportja, és az évek során további
utánpótlás-csoportok jöttek létre a felmerülő igényeknek és az egyre növekvő létszámnak
köszönhetően. Jelenleg 6 csoportban történik az utánpótlás-nevelés, az óvodásoktól egészen az
ifjúsági korosztályig.
Együttesünk legfőbb küldetése – amely lokálpatrióta mivoltunkból is adódik – szűkebb pátriánk, a
Palócföld hagyományainak, táncainak a lehető legalaposabb megismerése, bemutatása, továbbadása
és szélesebb körben történő terjesztése. Természetesen együttesünk mindenkori repertoárján, a
Palóc tánckultúra mellett mindig megtalálhatóak a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi táncai is.
Mindemellett kiemelten fontos a tagok számára az együttes közössége, mely együtt alakult meg a
Nógrád Táncegyüttessel. Ez a közösség összekapcsolja azokat a fiatalokat és felnőtteket, akik az
együttes vagy annak utánpótlás csoportjainak tagjai. Ezen túlmutatva a táncosokon keresztül az
együttes közelébe kerülő szülők, barátok, mind kapcsolódtak a közösséghez, melynek nyomait nem
csak az előadások alkalmával van lehetőség megfigyelni, hanem a mindennapok során is.

START
Szeretnénk bemutatni a 2022. február hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil
szervezeteket:

Kultúrát a hátrányos helyzetű gyermekeknek Alapítvány (Érsekvadkert)
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű gyermekek kulturális eszközök segítségével történő
felkarolása és társadalmi befogadásuk előmozdítása.

Ararat Alapítvány (Somoskőújfalu)
A magyar keresztény ifjúsági és könnyűzenei kultúra építése, szakmai és szellemi színvonalának
növelése. Az evangélium üzenetének és értékeinek képviselete a magyar kulturális térben,
színvonalas zenei és egyéb társadalmi rendezvényeken, valamint keresztény tartalmakat közvetítő,
magas minőségű zenei, nyomdai és digitális kiadványokon keresztül. Kreatív alkotóműhelyek
létesítése és fenntartása, amely elősegíti a magyar fiatal keresztény művészek tehetséggondozását és
támogatást nyújt képességfejlesztésükhöz. Mentális lelkisegély támogatás nyújtása válsághelyzetben
lévő kiskorú és/vagy fiatal felnőtt és/vagy szenvedélybeteg részére. Szenvedélybeteg személyek
számára életvitelt segítő információs, személyi segítő és egyéb szolgáltatások szervezése. Anyagi
támogatás nyújtása hátrányos helyzetű fiatalkorúak részére, beleértve az őket nevelő/gondozó
családokat. Az Ararat Worship Collective zenei és közösségi tevékenységének támogatása,
rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása, valamint a zenekar kiadványainak elkészítéséhez,
megjelentetéséhez és terjesztéséhez szükséges háttértámogatás biztosítása. Az Ararat Worship
Collective zenekar rendezvényszervezői, tehetséggondozói és kiadói tevékenységéhez kapcsolódó
pénzügyi feladatok teljeskörű kezelése.

LAVER Sportegyesület (Nagykeresztúr)
A labdajátékok – labdarúgás, futsal, kézilabda, röplabda, kosárlabda –, atlétika, úszás, judó és egyéb
szabadidős sportok – teqball, lábtenisz, természetjárás –, népszerűsítése, széles körű terjesztése,
támogatása és sportrendezvények szervezése Nagykeresztúr és az egész ország területén. Az
egyesület foglalkozásokat szervez és szükség esetén gondoskodik az egyesület sportolóinak
versenyeztetéséről. Ennek keretében az Egyesület labdarúgás, futsal (terem labdarúgás), lábtenisz,
teqball, kézilabda, röplabda, kosárlabda, judó, atlétika, úszás oktatásokat, versenyeztetéseket,
tornákat szervez és versenyeket rendez. Az egyesület szervezi az egyesületi tagok, pártoló tagok
szabadidő- és sporttevékenységét, működési területén elősegíti és támogatja az oktatási
intézmények gyermekeinek, továbbá a lakosság széles körének sporttevékenységét.

Vizslási Bányász Hagyományőrző Egyesület (Vizslás)
Azon természetes személyek és bányász nyugdíjas közösségek összefogása, tevékenységük
koordinálása, akik hozzá kívánnak járulni a nógrádi bányász kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez és
a bányász hagyományok ápolásához. E cél megvalósítása érdekében értékmentő, közvetítő,
értékmegőrző és szervezési feladatokat lát el.

Karbonsemleges Magyarországért Sziráki Egyesület (Szirák)
A Nógrád megyei Szirák Község és térsége lakóinak környezetvédelemre történő oktatása, nevelése, a
környezetvédelem társadalmi beágyazottságának erősítése, a Szirák Község és térségében élők
számára történő környezetvédelmi tárgykörben történő ismeretterjesztés. A környezetvédelmen
belül elsődlegesen a karbonsemlegesség, a szén-dioxid légkörbe történő kibocsátásának mérséklése
a fő ismeretterjesztési terület. Az egyesület elsődleges célja, hogy Szirák Község és térsége lakóihoz
eljuttassa a környezetvédelemmel és karbonsemlegességgel, megújuló energia használatával
kapcsolatos információkat, amelyek a célterület „ökológiai lábnyomának” csökkentésére irányulnak.
Az egyesület külön célja a felnövekvő generáció környezettudatosságra való nevelése. Az egyesület
további célja Szirák Község és térségében lakók környezettudatos életvitelének kialakítása, a
megújuló energiával működő gépek/eszközök használati tárgyak minél szélesebb körű használatának
és népszerűsítése.

Palócföld Határok Nélkül Egyesület (Szalmatercs)
Az Egyesület célja a palóc kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv
ápolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése. Az Egyesület célja továbbá, hogy szellemiségével,
működésével a hagyományok megőrzéséhez, a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális
hagyományok ápolásához hozzájáruljon. Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális,
oktatási rendezvények szervezése útján, és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az
előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben.
Az Egyesület egyik kiemelt célja, hogy az előzőekben megjelölt értékeket, hagyományokat,
ismereteket stb. a fiatalok minél szélesebb körével ismertesse meg, és adja át. Az Egyesület célja
olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése,
megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan kutatások
folytatása vagy kutatások támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével, céljaival összhangban
vannak. A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés biztosítása, a tagjainak nevelése, a különböző
sportágak népszerűsítése. Célja továbbá a versenyszerű sportolás megszervezésével a szakosztályok
hazai bajnokságokban és nemzetközi versenyeken való részvétel biztosítása. Az egyesület a
jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. Az egyesület a
célok és feladatai anyagi feltételeinek biztosítására sportvállalkozást hozhat létre vagy
sportvállalkozásban részt vehet.

ÉrtékŐr Alapítvány (Pásztó)
Minden, a magyar kultúrával kapcsolatba hozható érték megőrzése, legyen az kultúra, sport, közélet,
turizmus, művészet, tudomány, építészet, vallás, mezőgazdaság, ipar, honvédelem, IT (Information
Technology) vagy üzleti eredmény. Tanító, nevelő, informáló tevékenység a társadalom minden
rétege számára. A településen élők életminőségének javítása. A közösségi élet fejlesztése.

