
tisztelt civil partnereink, módosult a nea pályáztok elszámolása. ezzel kapcsolatos kérdésekről és információkról tartunk tájékoztató ren-
dezvényt. Figyelmükbe ajánljuk továbbán felhívásunkat A csendes csodák díj 2022-es odaítéléséről az őnök ajánlásai alapján döntünk. kérjük, 
küldjék el javaslataikat. bármilyen civilszervezetekkel kapcsolatos kérdésben Keressenek minket elérhetőségeinken!                         
                                                                                                                                                                             Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

HÍRLEVÉL
online Hírlevelünkben a kék színnel írt linkekre kattintva a megfelelő oldalra jut!
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A PEST MEGYEI CIVIL KÖZÖSSÉGI  
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

tisztelettel meghívja Önt 

 
című rendezvényére 

2022.03.30. 18 óra 
(regisztráció 17.50-től) 

Helyszín: 

Soli Deo Gloria Közösségi Ház 
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát a  

címen jelezni szíveskedjen!

 

ckszkpestmegye@gmail.com

Hatályba lépett a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabá-
lyokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet.
A Korm. rendelet a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programok, projek-
tek 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.

TÁJÉKOZTATÓ A NEA PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK 
ELSZÁMOLÁSÁRÓL

2022.04.27. 18 óra

ckszkpestmegye@gmail.com


Tematikus hónap: Energiatakarékosság
Pető Áron Biokert Szigetmonostor Közösségi Gazdasága  
www.biokert.org

2005-ben költöztünk Leányfalura és Szigetmonostoron sikerült megvenni az első hektár földet.
Természetesen bejelentkeztünk a Biokontroll Hungáriához. Éves vetésterv és vetésforgó szerint jelöljük ki a 
fajták helyét, megtervezzük és lerajzoljuk a ma már 5,5 hektár és 2500 m2 fóliára . Kezdetben alap zöldségfé-
léket termeltünk, de már akkor is kerestük a ritka-, ízletes fajtákat. Először a szentendrei piacon árultuk a ter-
ményeket, majd a biopiacon ,éttermeknek és bioboltoknak is szállítottunk. Hamar kiderült ez az értékesítési 
mód bizonytalan és közvetett, mire a tányérra kerül a zöldség. 

A piacon velünk szimpatizáló vevőket megkérdeztük érdekli-e őket, a külföldön elterjedt, de itthon új sziszté-
ma és aki nyitott volt erre, azokkal elkezdtük az első évi közösséget, 15 család szavazott arra, hogy kipróbálja. 
A tag aznap leszedett bio termést kap, széles változatosságban, mindig az idénynek megfelelő és a havi tagdíj 
átlaga, a bio piaci árak alatt marad. 2021-ben Pető Áron az év bio-gazdája címet kapta.

Ebben az évben 65 családnak tudunk tagságot biztosítani, a termelő helytől 20 km távolságban vannak az 
átadópontjaink, ahol egy évben 35-40 héten szállítjuk az éves tagságot szerződött tagoknak egyenlően elosz-
tott mennyiséget.
Átadópontok: Szigetmonostor, Szentendre, Bp lll.kerület, Csillaghegy, Dunakeszi, Göd.

http://www.biokert.org


NEA 
A NEA PÁLYÁZATOK: FEJLŐDÉS MINDEN TERÜLETEN!

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 



Program



Pályázat

Ismerkedjen meg az Országos Informatikai Programiroda által kínált pályázati lehetőségekkel, melyek eddig 
is több ezer ember számára hozták közelebb, tették élhetőbbé az informatika világát.

2022. március 3-tól ÚJ!:

Informatika a köz szolgálatában 2022

‘A’ szakasz benyújtási határideje: 2022.március 20. vasárnap 24:00 óra

Benyújtás végső határideje: 2022. április 11.

További információ: https://oip.hu/

informatikai 

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram  „Helyben, rendben” 
A helyi közösségek szerepe a fiatalok fizikai és mentális egészségének megőrzésében

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben a fiatalok fizikai és mentális egészségének védelmét 
szem előtt tartva a következő tevékenységekre lehet pályázni:

a pályázó szervezet fiatalokra fókuszáló lelki egészségvédelmi tevékenységének, terveinek bemutatása (kisfil-
mek, tanulmányok, kiadványok készítése, kutatás megszervezése);
a fiatalok megszólítását, bevonását, közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását 
összességében elősegítő, értékteremtő online – vagy a világjárvány okozta helyzet függvényében személyes 
jelenlétű – rendezvények, képzések szervezése;
kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető magyarországi vagy határon túli magyar ifjú-
sági szervezettel, és vele együttműködésben közös tevékenység megvalósítása.
A pályázat kódja: IFJ-GY-22-A

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 17.  23.59 óra

Bővebben: https://emet.gov.hu/gyermek-es-ifjusagi-alapprogram-helyben-rendben-cimu-palyazat/

https://oip.hu/
https://emet.gov.hu/gyermek-es-ifjusagi-alapprogram-helyben-rendben-cimu-palyazat/


Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.  www.ckszkpestmegye.com  

Mail: ckszkpestmegye@gmail.com  facebook: https://www.facebook.com/ckszkpestmegye
         

Kapcsolat:  Hétfő-péntek 08.00-12.00-ig   -   Szombat-vasárnap: Zárva  mail: ckszkpestmegye@gmail.com 
Szakmai vezető: Dr. Bóna Zoltán            Szakmai tanácsadó: Nagyné Dr. Csobolyó Eszter             Szakmai koordinátor: Mikó F. László

Telefon: +36 24/656-905, +36 20/311-1877

Tisztelt Civil Partnereink, 
kihelyezett irodáink működnek Újhartyánban (Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár  Újhartyán, Újsor u. 3.1, 2367) és 
Gödöllőn (Gödöllői Civil Kerekasztal godolloi-civilek.hu). A térségi szervezetek forduljanak hozzájuk bizalommal!

Kihelyezett irodáink

Információ

Azon szervezeteknek, amelyeknek pénzforgalmi számlájukat a SBERBANK vezette, és
2022.évi nyertes NEA pályázattal rendelkeznek, a következőt ajánlja a BGA Zrt:
• a támogatások kifizetésére még nem került sor;
• a támogatott szervezet nyisson új számlát más, hazai bankfiókban;
• a támogatott pályázathoz kapcsolódó felhatalmazó levelet nyújtsa be az új bankfiókba;
• kérelem benyújtásával együtt postázza el a felhatalmazó levelet a BGA Zrt-hez.

Javasoljuk az érintetteknek banki ügyeik mielőbbi intézését!

SBERBANK - változások!

Felhívás

CSENDES CSODÁK díj III.
A Csendes Csodák Díj annak a természetes személynek adományozható, aki elsősorban Pest megyei közösség vagy 

közösségek értékteremtő, értékmegőrző tevékenységét elősegíti, támogatja, munkájával hozzájárul a civil szervezetek 

magas színvonalú működéséhez és ezért elismerésben még nem részesült. 

A díj alapítása mögött kettős indíttatás húzódik meg. Egyrészt a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ állandó 

felvidéki partnere, a Szövetség a Közös Célokért néhai igazgatója, Pogány Erzsébet emléke és tisztelete, aki egyik utolsó 

riportjában háttérembernek vallotta magát. Hitvallása alapján a SZAKC megalapította a Pogány Erzsébet Díjat hasonló 

célkitűzéssel. A hazai díjazás másrészt azon hűséges civil szolgák emlékére kerül létrehozásra, akiknek az immáron egy 

éve tomboló Korona vírus életüket követelte, különösen is munkájuk/szolgálatuk végzése során.

Évente legfeljebb egy díj adományozható, egy természetes személy részére, akár posztumusz.

A díjazott emléktárgyat, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 100.000 Ft pénzjutalmat kap.

A díj adományozására a jövőben Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ által közzétett jelen felhívás alapján 

bárki tehet javaslatot. A beérkező javaslatokat a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztá-

lya vezetőjének képviselője által vezetett bíráló bizottság véleményezi, rangsorolja és tesz javaslatot az adományozásra.

Javaslat beérkezését Húsvét hétfőig (2022.04.18.) várjuk a ckszkpestmegye@gmail.com címen.

Az előterjesztéi űrlap erre a linkre kattintva érhető el: 

http://ckszkpestmegye.com/wp-content/uploads/2022/03/felhivascsendescsodak.docx 

https://www.ckszkpestmegye.com
http://ckszkpestmegye@gmail.com
https://www.facebook.com/ckszkpestmegye
http://ckszkpestmegye@gmail.com
http://ckszkpestmegye.com/wp-content/uploads/2022/03/felhivascsendescsodak.docx

