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TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK c. pályázat benyújtása
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint
annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdetett a
Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére a
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való
sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, a magyar nemzeti azonosságtudat
megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése céljából.
A pályázat tárgya Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyarmagyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések
támogatása. Ezen belül:
-

-

meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai
között,
a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó
közösen megvalósítandó programok támogatása,
a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének
támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző
tevékenységek megvalósítása.

A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve
kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani. A tevékenységeket a
programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia,
Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.
A pályázat megvalósítási időszaka 2017. május 1. – 2018. április 30.
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 2.500.000
forintig terjedhet. Támogatható kiadások a programok lebonyolításának költségei (programokhoz
kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok
járulékai). A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a
Támogató. A finanszírozás módja 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási
kötelezettséggel. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A pályázat kiírója
nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
A pályázati projekt keretében egy bordányi, illetve kettő-kettő csókai és dettai hagyományőrző
program megvalósítását tervezzük. Bordányban júniusi pünkösdi kulturális kavalkád kerül
megrendezésre, Csókán Szent István nap és hagyományos bánáti disznótor, míg Dettán Szent Annanapi búcsúünnep és Betlehemezés szerepel a programok között.
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR)
online felületén, a https://nir.bgazrt.hu oldalon keresztül 2017. március 31., 14.00 óráig (középeurópai idő szerint).

