Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Munkatársak!
Kedves Olvasók!
A 2019-ben útjára indított, a Civil Információs Centrumok
bevonásával megvalósított civil rendezvények 2020-ban tovább
folytatódnak még több országos rendezvénnyel bővülve.
Idén február 1-jén, a Civilek napja alkalmából a Civil Információs
Centrumok országszerte kerekasztal beszélgetések keretei közt
tanácskoztak a 2020-ban indult és 2022-es év végéig tartó
címbirtokosi időszak civil vonatkozású, civil területet érintő terveiről,
elképzeléseiről, céljairól. A kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés jegyében zajló tanácskozásokon a civil
szervezeteken kívül részt vettek a helyi, illetve megyei önkormányzatok, a kormányhivatalok és a
bíróságok képviselői is.
Idén második alkalommal kerül megrendezésre országszerte a Civil Véradás nevű program az
Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében. A 2020. április 23-án esedékes program lényege a civil
szervezetek társadalmi felelősségvállalásának erősítése, illetve figyelemfelhívás a véradás
fontosságára. Jöjjenek el Önök is, segítsünk minél többen a rászorulóknak!
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. 2020-ban minden korábbi évet meghaladó összegből, 7,7 milliárd
forintból tud gazdálkodni az alap, így több értékes program valósulhat meg országszerte. A
pályázatok már 2019 októberében megjelentek, annak érdekében, hogy a szervezetek már az év első
felében hozzájuthassanak a működésüket, szakmai programjaik megvalósítását biztosító
támogatásokhoz. Jelentős eredmény, hogy 2019-hez képest 2020-ban 20%-kal nőtt a nyertes
pályázatok száma. A 2020-as pályázati kiírásokban is meghirdetésre kerültek az összevont pályázatok,
ezen belül az ún. működési és „vegyes” pályázatok, illetve a kisebb szervezetek számára kedvező,
legfeljebb kétszázezer forintos támogatást biztosító egyszerűsített pályázatok. Várhatóan a nyár
folyamán kerül kiírásra a civil szervezetek által gyűjtött adományok értéke után járó normatív
kiegészítést biztosító pályázat is.
A Magyar Falu Program civil programelemének, a Falusi Civil Alap (FCA) pályázati kiírásának
megjelenése 2020 tavaszán esedékes. Felhívom a figyelmüket Gyopáros Alpár kormánybiztos úr
tájékoztatójára a Falusi Civil Alappal kapcsolatos tudnivalókról, melyet jelen hírlevélben küldünk
Önöknek.
További eredményes munkát kívánok!
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