
Tisztelt Kuratóriumi elnök Úr/Úrhölgy! 

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 

meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” pályázati lehetőséget, mely a 

civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására nyújt vissza 

NEM térítendő támogatást. 

 

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke: 
  
FCA-KP–1–2020/1 - Ingatlanberuházási, felújítási támogatás –  Igényelhető. összeg:  6.000.000,-Ft 
FCA-KP–1–2020/2 - Gépjárműbeszerzési támogatás –   Igényelhető összeg:  4.000.000,-Ft 
FCA-KP–1–2020/3 - Eszközbeszerzési támogatás –   Igényelhető összeg:  2.000.000,-Ft 
FCA-KP–1–2020/4 - Programszervezési támogatás –   Igényelhető összeg:  2.000.000,-Ft 
A pályázat benyújtására jogosultak köre: 

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) 

alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha  

 a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette,  

  rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe 

helyezett számviteli beszámolóval és  

 székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település 

tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.  

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó 

kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be 

együttesen pályázatot. 

Támogatható tevékenységek: 

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (FCA-KP–1–2020/1)  

 Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;  

  Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;  

  Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között 

legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes 

megállapodás megléte;  

 Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan 

felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között 

legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes 

megállapodás megléte. 

Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás (FCA-KP–1–2020/2) 

 új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. 

Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki 

vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható  

 Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt 

tűzoltóautó beszerzése is lehetséges. 

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/3)  

 Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;  

 Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);  

 Eszközbeszerzés.  

Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2020/4)  

 A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett 

programok előkészítése, megvalósítása.  

 A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.  



Megvalósítási időszak: 24 hónap 

A pályázat benyújtása: 2020. július 01.-től 

Remélem felkeltettem az érdeklődésüket erre a rendkívüli pályázati lehetőségre.  

További kérdéseivel kérem, keressen minket az alábbi elérhetőségeken: 

Bízva közös együttműködésünkben, Tisztelettel  

Nagy Martin 

H – 1114 Budapest, Kosztolányi Dezső Tér 12. 

Nagy Martin - Tel: +36-30/994-5554 

Húber Judit - Tel: +36-20/587-9326 

E-mail: mfppalyazat@gmail.com 
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A megbízási szerződés és pályázati kiírás csatolása legyen benne hogy azt csatoljuk? 

   

Elszámolható és el NEM 

számolható ktg eket említsük? 

 

  

   

   

A pályázat tartalmi értékelésének szempontjai  
A döntést megalapozó értékelési szempontok:  

 

 

 tevékenysége, eddigi eredményei;  

 

lehetősége stb.);  

yar Falu Program céljaihoz való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése.  

 


