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Indul a Falusi Civil Alap - hamarosan lehet pályázni. A Magyar Falu Program
keretén belül hamarosan indul a Falusi Civil Alap - az elsõ pályázatokra 2020
májusában lehet számítani. Pályázhatnak legfeljebb ötezer fõs településen
mûködõ, ott székhellyel rendelkezõ civil szervezetek. 

 PÁLYÁZAT 2020. 

 Indul a Falusi Civil Alap - hamarosan lehet pályázni. 

A Magyar Falu Program keretén belül hamarosan indul a Falusi Civil Alap - az
elsõ pályázatokra 2020 májusában lehet számítani. Pályázhatnak legfeljebb
ötezer fõs településen mûködõ, ott székhellyel rendelkezõ civil szervezetek. 

A programban összesen 5 milliárd forint áll rendelkezésre; az igényelhetõ
támogatás mértéke várhatóan 2-6 millió forint (100%-os támogatás). 

Várható célterületek: 

1. Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 

Jármûbeszerzéssel kapcsolatos támogatás 

- új, vagy legfeljebb 10 éves gépjármû vásárlása, jármû karbantartása,
felújítása, alkatrész beszerzése; 

- nem gépi meghajtású új jármû beszerzése pl. kerékpár; 

Ingatlanberuházással kapcsolatos támogatás 

- civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése; 

- civil szervezet tulajdonában lévõ ingatlan felújítása; 

- civil szervezet használatában lévõ, helyi önkormányzat tulajdonában lévõ
ingatlan felújításának támogatása; 

- civil szervezet használatában lévõ, egyházi jogi személy tulajdonában lévõ
ingatlan felújításának támogatása. 

Az igényelhetõ támogatás összege a fenti tevékenységek esetében: összesen
max. 6 millió forint. 

 2. Civil szervezetek programszervezési támogatása 

A helyi közösség életét meghatározó, értékmegõrzõ, értékteremtõ, civilek által
szervezett programok elõkészítése, megvalósítása, programokhoz kapcsolódó
mûködési költségek támogatása. 



Az igényelhetõ támogatás összege programszervezés esetén: max. 2 millió forint. 

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a pályázati kiírás keretében és
kizárólag az egyik pályázati kategóriára igényelhet támogatást. 

 A pályázatra várhatóan jogosult lesz minden olyan civil szervezet, amely: 

- székhelye és mûködése olyan magyarországi településen van, amely
lakosságszáma 5000 fõ vagy az alatti, 

- rendelkezik minimum 1 teljes, lezárt üzleti évvel, 

- rendelkezik az utolsó lezárt évrõl (2019) szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál
letétbe helyezett, a www.birosag.hu oldalon elérhetõ számviteli beszámolóval 
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https://www.palyazatihirek.eu/civil-palyazatok/4441-uj-indul-a-falusi-civil-alap-erkeznek-a-palyazatok
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