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NEA működési célú egyszerűsített pályázat – Közeledő határidő! 
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PÁLYÁZAT 
 
NEA működési célú egyszerűsített pályázat – Közeledő határidő! 
 
2022. november 16. (szerda) 14.00 óráig véglegesíthetik pályázataikat a NIR rendszerben! 
 
A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása 2023.” című, NEAG-KP-
1-2023 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek 
alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség 
érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó 
költségeinek biztosítása, a civil társadalom 
erősítése, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítése a működési 
költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai 
programjai megvalósításának támogatása révén. 
 
2023. évi NEA egyszerűsített pályázati kiírás: 
- beadási időszak: 2022. október 17. és 2022. november 16. között, 
- igényelhető támogatási összeg min. 100.000,- Ft – max. 350.000,- Ft, 
- az egyszerűsített támogatás esetében rendeletileg előírt éves bevételi értékhatár 5 millió forintról 7 
millió forintra emelkedett, amelybe nem számít bele a Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére 
nyújtott támogatások összege. 
 
A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek: 
a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html, illetve a www.bgazrt.hu oldalakon. 
 
 
Idei, utolsó NEA 2023 pályázati tájékoztatónk: 
 
A Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ online információs rendezvényt szervez, 
amelyre tisztelettel meghívja. Az információs rendezvény témája: 
- Tájékoztató a NEA 2023 pályázatairól 
A rendezvény időpontja: 2022. november 15. (kedd) 16.00 óra 
Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/KeCFtyV53b67uYus9 
A fórum linkjét a jelentkezést követően küldjük meg a résztvevők számára. 



 

 

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ 
 
 
A 2023. évi Értékteremtő Közösségekért díj hirdetménye 
 

 
 
 
A Miniszterelnökség – a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
által adományozható elismerésekről 
szóló 15/2015. (III. 11.) MvM 
rendelet alapján – felhívást tesz 
közzé a 2023. évi Értékteremtő 
Közösségekért díj adományozására 
vonatkozóan. 
 
 
 
 

A díj annak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § (6) bekezdés b) és c) pntja szerinti szervezetnek, 
valamint határon túli civil szervezetnek adományozható, melynek értékteremtő, értékmegőrző 
tevékenysége példaértékű, továbbá annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek 
ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas 
színvonalú működéséhez. 
 
Évente legfeljebb 2 díj adományozható egy természetes személy, illetve egy civil szervezet részére. 
A díj posztumusz is adományozható. 
A díj átadására 2023. februárban, a civilek napja alkalmából kerül sor. 
 
A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 1.500.000 Ft értékű 
pénzjutalmat kap. 
 
A díj adományozására a Miniszterelnökség által közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot. A 
beérkező javaslatokat a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár által vezetett 
bíráló bizottság véleményezi, rangsorolja és tesz javaslatot a Miniszterelnökséget vezető 
miniszternek az adományozásra. 
 
A díj adományozására vonatkozó javaslatok elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 
2022. november 30. (szerda), 23:59. 
 
A javaslatok kizárólag a nevezett mellékletek (előterjesztés, nyilatkozat, szakmai életút) csatolásával, 
elektronikusan küldhetőek az alábbi címre: civil@me.gov.hu. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A mellékletek és a felhívás elérhető: 
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=473 
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Szeretnénk bemutatni a 2022. augusztus hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil 
szervezeteket: 
 
16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (Balassagyarmat) 
Az Egyesület célja, hogy a XX. századi magyar katonai hagyományokat őrizze, azokat a nyilvánosság 
számára bemutassa, közvetítse. Az Egyesület céljának tekinti, hogy gyűjtse, dokumentálja, kutassa a 
XX. században a magyar történelemre jelentős hatást gyakorló katonai események relikviáit, a 
nyilvánosság számára látogathatóvá, elérhetővé tegye az Egyesület és más szervezetek által 
szervezett rendezvényeken. Az Egyesület célja, hogy bemutassa a katonai fegyvertényeket, 
rekonstruáljon egy adott katonai eseményt. Az Egyesület célja a Magyarország területén a magyar 
történelem során jelentős harctereken hősi halált halt katonák, polgári személyek méltó 
megemlékezése, sírjainak gondozása. Az Egyesület célja, hogy tevékenysége során a fiatal és idősebb 
generációk számára történelmi hitelességgel közvetítse a magyar katonák részvételét és hősi 
helytállását a XX. század eseményeiben, amelyek vonatkozásában az Egyesület célja kiállítások és 
hadijátékok szervezése, megemlékezéseken és koszorúzásokon való részvétel, előadások tartása. Az 
Egyesület célja, hogy korhűen és hitelesen mutasson be történelmi időszakhoz köthető 
egyenruhákat, hadfelszerelést, fegyvereket és harcászati anyagokat. 
 
 
Nógrádmarcali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület (Nógrádmarcal) 
Az egyesület célul jelöli meg a jogszabályban meghatározott a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási, 
tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok helyi megvalósítását, e feladatok ellátására önkéntes 
jelentkezők szervezését és egyesítését, valamint a tagok tűzvédelmi szakismeretének rendszeres 
növelését helyi tűzmegelőzési és kárelhárítási tevékenység biztosítását, a helyi közrend és 
közbiztonság védelmét, bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok biztonságának 
védelmét. Az egyesület célja: a.) A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi 
megvalósítása, e feladatok ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. b.) Az egyesület 
keretei között a tagok tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőző és 
kárelhárítási tevékenység biztosítása. c.) Fokozni a lakosság biztonságát, biztonság érzetét, 
csökkenteni kiszolgáltatottságát a katasztrófák hatásaival szemben. Fokozni védelmét 
veszélyhelyzetekben, illetve a lakosságot ilyen helyzetekre felkészíteni. Részvétel és közreműködés az 
önkormányzat polgári védelmi és veszélyelhárítási tevékenységében. d.) Az ifjúság megismertetése a 
tűzvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretekkel, azok bővítése. e.) A tagok közösségi 
életre történő nevelése. f.) A helyi közrend és közbiztonság védelme, bűnmegelőzés. g.) A működési 
terület környezetének tisztán tartása és annak védelme. 
 
 
Öreg Fehérhegyért Egyesület (Szécsény) 
Az egyesület célja a Szécsényben található Fehérhegy értékének és feltárásainak megóvása. Az itt 
található zártkerti tulajdonosok céljainak ismeretében a környezet élhetőbbé tétele és 
megismertetése az oda kirándulókkal, az ott túrázókkal. A területek földútjainak, mederjárójainak 
járhatóbbá tétele. Ez által az ingatlanok megközelíthetőségeinek javítása vízelvezető árkok 
létesítésével. A helyi vadászatra jogosulttal együttműködve a vadak által okozott károk megelőzése, 
csökkentése vadkárelhárító kerítések építésével. Fiatalok megismertetése a természet szépségeivel, a 
vidéki élet megismertetése mind az itt élőkkel, mind az ide turistaként érkezőkkel. 
 


