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Valamennyi civil szervezeti képviselőt szeretettel várunk a Bács-Kiskun megyei Civil 
konferencánkon és az azt követő állófogadásra 2022.03.31-én csütörtökön 13:00 órára 
Kiskőrösre a Petőfi Sándor Művelődési Központba. 
  
A konferencia célja a megyei civil szervezetek közötti kapcsolatok erősítése mellett, olyan 
információk átadása, megvitatása, amelyek vélhetően a civil szervezetek működését a 
jövőben elősegíti. 
  

Program: 

  
13:00 Dr. Tóth Máté energiajogász előadást tart energiapolitika témában az Európai Unió és 
Magyarország között megköttetett Zöld megállapodásról, valamint - mivel jelenleg nem 
mehetünk el szó nélkül mellette - az orosz-ukrán "konfliktus" milyen hatással van, vagy lehet 
erre a megállapodásra? Mit jelent a karbonsemlegesség? Miért fontos ennek mihamarabbi 
elérése? Bennünket civil szervezeteket érinthet e az energiaellátás átalakulása? Ezekre a 
kérdésekre keressük a választ az előadás keretében. 
  
14:00 Molnár Elvira jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser a civil szervezetek 
jogszabályok által kötelezően vezetendő dokumentumok bemutatásáról, azok vezetéséről, 
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naprakész nyilvántartások frissítéséről, mintadokumentumok bemutatásával egybekötött 
előadást tart. Az előadás keretében a legfontosabb dokumentumok bemutatásra kerülnek, 
amelyeket a hatóságok is ellenőrizhetnek a civil szervezeteknél. 
  
15:00 Kávészünet 
  
15:20 Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Nonprofit Kft ügyvezetője tart előadást a civil 
szervezetek kommunkációs lehetőségeiről. Górcső alá vesszük közösen, hogy milyen 
kommunikációs csatornákon érdemes programjainkat népszerűsíteni, hogyan szólítsunk meg 
fiatalokat, önkénteseket, leendő tagokat. 
  
17:00 Állófogadás 
  
A konferencián és az állófogadáson a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött! 
Regisztrálni telefonon a 78/415-165 telefonszámon, vagy a civilbacs@gmail.com e-mail 
címen, vagy az alábbi linken keresztül lehet: 

JELENTKEZÉS a megyei KONFERENCIÁRA 
 

  

  

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr 

levele, amely Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait 

érintően tartalmaz adatokat, információkat, 

eredménykommunikációt. 
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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 

  

Kerekegyházi Értékjáró Sétára várja vendégeit az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület március 26-án, szombaton! 

Ezúttal a Kerek Esztendő Meseparkjáról, a települést újra telepítő Balatoni Farkas János 
160 éves hársfájáról híres Kerekegyházára hívják a jelentkezőket! 
  
2021-ben Térségi Értékjáró Séta sorozatot indított az Aranyhomok Egyesület, melyben 
tagtelepüléseikre tettek kirándulást és ott a település értékeit felfűzve egy sétaútvonalra, 
töltöttek el egy kellemes szombati napot a sétára jelentkező vendégekkel. A séta nagy 
sikert aratott, így a 2022-es évben is folytatják, újabb négy helyszínnel gazdagodik a 
sétasorozat. 
  
A túrában helyet kap: 
  
- a Katona József Művelődési Ház helyi termékkóstolóval egybekötött időszaki kiállítása, a települést 

újra telepítő Balatoni Farkas Jánosról 
- a Római Katolikus Templom 
- a település 160 éves hársfája 
- a csodás tavaszi virágokkal teli Balatoni Farkas János Emlékpark 
- a Kunpusztai Református Templom 
- a Kondor-tó és Halásztanya 
- a Kunsági-Major – Kerek Esztendő Meseparkja. Fakultatív programként ebéd várja a séta 
résztvevőit a Kunsági-Majorban 2.000,- Ft-os áron (babgulyás és palacsinta). 
Utazás egyénileg. A programokon a részvétel ingyenes, a Kunsági-Majorban elköltött ebéd 
kivételével, ez fakultatív program. 
  
Előzetes jelentkezését várják az info@aranyhomok.hu e-mail címen március 24-ig, 
jelentkezésében írja meg, hogy az ebéden részt kíván-e venni (2.000,- Ft/fő). Bővebb 
információ: 06-30/931-1064. 
  
Találkozó: 
2022. március 26-án, szombaton 9 órakor a Kerekegyházi Szent István téren, a művelődési 
ház előtt. 
A programról részletesen tájékozódhat az Aranyhomok Egyesület Facebook oldalán 

is: https://www.facebook.com/akegyesulet 
vagy az egyesület honlapján www.aranyhomok.hu 
A túra egész évben egyénileg is bejárható a Kecskemét és térsége turisztikai 

mobilapplikáció segítségével. 

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei 
KISKŐRÖSI IRODA: 
6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com 
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
KECSKEMÉTI IRODA: 
6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: civil.kecskemet@gmail.com 
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http://www.aranyhomok.hu/?fbclid=IwAR1RC56db2SLZMIBuUWdhUZVmwC8_bRb99muyCPXkgzh8CNAM9mZndKj-Ns
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Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
BÁCSALMÁS: +36-20/292-9414 
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