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Országos

NCIV-KP-1-2021

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK: A
nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi
költségvetési támogatására

2018. december 31-ig Magyarországon
nyilvántartásba vett, a Nek. tv. és az Etv.
hatálya alá tartozó, a létesítő okiratban
(alapszabály, alapító okirat) rögzített cél
szerint konkrétan megjelölt, a kiírás körébe
tartozó nemzetiséghez kapcsolódó oktatási,
kulturális
(pl.
közművelődési,
közgyűjteményi,
művészeti,
hagyományőrző) közcélú tevékenységet
folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil
szervezetek

A pályázati kiírás célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil
szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a
nemzetiségek
450

min. 300.000Ft. Max.
5.000.000 Ft.

100%

2020.november 2-ig

az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását
szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok
megvalósítása érdekében.

egyházi jogi személyek valamelyik GFO
kódjával rendelkeznek:

EEÖR-KP-01-2021

Egyházi épített öröksg védelme és egyéb
beruházások

jogi személy
n.a.

min.1.000.000 Ft.,
max 15.000.000 Ft.

100%

2020. november 2-ig

A támogatási kategória az egyházi hitéleti ingatlanok védelmét,
felújítását, bővítését szolgálja. Ezen belül kizárólag templom, kápolna
felújítása és építése támogatható. Az elbírálásnál előnyt élveznek a
templomok külső felújítására és állagmegóvására vonatkozó igények,
melyek a településkép változására is pozitív hatással vannak.

vet egyház belső egyházi jogi személy

személyek

NEA-2021
(TERVEZET)

Civil szervezetek működésének biztosítására
vagy szakmai programjának megvalósítására
és működésének biztosítására fordítható
összevont támogatás
a szakszervezetet és a pártot).

Közművelődés Kollégiuma

7-8 milliárd

Közművelődési tevékenységgel (statisztikai
adatlap a 2019. évi közművelődési
tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó
költségvetési szervek, önkormányzatok
(települési önkormányzat abban az esetben, Témánként
ha nincs alapított közművelődési
eltérő
intézménye), egyesületek, alapítványok,
nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági
társaságok és szakmai
szervezetek. Magánszemély nem pályázhat!

min 200.000max.5.000.000

Témánként eltérő

100%

max.100%

A civil társadalom erősítése, és a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez
való hozzájárulás által. A közművelődés, tudomány és kutatás, audioAz aktuális felhívás várhatóan
és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és
október 12-én jelenik meg a
felnőttképzés,
ismeretterjesztés,
társadalmi
párbeszéd,
felhívás
fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés, kulturális
tevékenység (kivétel zene, tánc, népzene, néptánc) területén működő
civil szervezetek támogatása.

2020. október 20-ig

Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési
nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai
konferenciák megrendezése. Amatőr művészeti, alkotó jellegű és
honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai
tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai
programjainak lebonyolítására. A közművelődési intézményekben,
magas színvonalon működő műhelyekben létrejött műsorok,
programok,
produktumok
kizárólag
kistelepüléseken
való
terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel
kivételével).
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2020. október 27-ig

Európának radikálisabb, piacgeneráló innovációra van szüksége a
termelékenység és a nemzetközi versenyképesség javítása, valamint
új munkahelyek és magasabb életszínvonal elérése érdekében.
Ezeknek az újításoknak meg kell felelniük a felhasználók és az
ügyfelek igényeinek, és fenntartható módon kell kezelniük a társadalmi,
technológiai és üzleti kihívásokat. A javasolt projekteknek képesnek
kell lenniük a formabontó, korszakalkotó innovációra és a gyors
infokommunikációs piacra jutásra.

Konvergencia-régió
Közép-magyarországi régió
Nemzetközi
kutatóközpont),
középvállalkozás,
EIC-FTI-2018-2020 Innovációs projektek felgyorsítása

3 millió euró
intézmény),

szövetkezet)

n.a.

for-profit:
70%
non-profit:
100%

