Kedves Barátok, Ismerősök, Báta iránt érdeklődők!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Bátáért Egyesület Fekete Gólya Ház
‐ Múzeum, Élmény, Játék c. projektje a Norvég Civil Támogatási Alap pályázata‐
inak kevés számú nyertese között van, csaknem 25 ezer eurós támogatást ka‐
punk az interaktív múzeum, játszóház megvalósítására. Az épület befejezésé‐
hez szükséges, és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra beadott ‐ vi‐
déki örökség megőrzése c. ‐ pályázatunkat még nem bírálták el, ami azonban
nélkülözhetetlen elképzeléseink maradéktalan megvalósításához. Reméljük, ott
is sikerrel járunk, és belátható időn belül megnyílik a múzeum. Úgy hisszük, so‐
kan támogatják az elképzeléseinket és segítenek az öt éve tartó fejlesz‐
tés befejezésben, majdan az intézmény működtetésben!
Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök, Bátáért Egyesület
www.feketegolyahaz.hu

Tisztelt Pályázók és Érdeklődők!
A Norvég Civil Támogatási Alap négy témakörének értékelő bizottságai befejez‐
ték a pályázatok elbírálását, és meghozták a támogatási döntést. (Az üléseken
megfigyelőként Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Norvég Nagykövetség kép‐
viselője is jelen volt.) Ennek alapján a benyújtott összesen 875 pályázatból 86
részesül 1 552 775 euró támogatásban ‐ a szervezetek részletes listáját a leél
végén található linkről tölthetik le, illetve a www.norvegcivilalp.hu oldalon sze‐
replő első hír végéről. A támogatott szervezeteket a lebonyolító alapítványok
munkatársai a szerződéskötés részleteinek egyeztetése végett július elején
egyenként fogják keresni. A nem támogatott szervezetek június 30‐ig bezárólag
részletes indoklást tartalmazó értesítést kapnak e‐mailen.
Az értékelés és a döntés során a bizottságok kizárólag a pályázati felhívásban
megfogalmazott szempontokra ‐ különös tekintettel a pályázati alapelvekre és
az egyes témakörök prioritásaira ‐ támaszkodtak, a beadott pályázatokat erős‐
ségeik és gyengeségeik alapján rangsorolták. Ahogy tavaly, idén is nagy hang‐
súlyt fektettünk az összeférhetetlenségi szabályok betartására. Mint az a támo‐
gatásra odaítélt összegből kitűnik, az értékelő bizottságok nem használták ki
maradéktalanul a rendelkezésre álló keretösszeget, mivel nem volt célunk
gyengébbnek ítélt vagy a program célkitűzéseihez és alapelveihez nem teljesen
illeszkedő pályázatok támogatása csak azért, hogy minél több pénzt elköltsünk;.
A donor országok valamint a Finanszírozási Mechanizmus Iroda döntése alapján
ugyanis a Norvég Civil Támogatási Alap kiegészítő forrásokban részesül ‐ ezek a
mostani maradványösszeggel együtt lehetővé teszik egy harmadik pályázati kör
meghirdetését, várhatóan az ősz folyamán. Az új kiírásról minden információt
megtalálhatnak majd a weboldalunkon, illetve minden a honlapon regisztrált
érdeklődőt értesíteni fogunk.
Támogatottak listája:
http://norvegcivilalap.hu/img/NCTA_masodik_kor_tamogatott_projektek.pdf
Üdvözlettel:
Ökotárs Alapítvány
Autonómia Alapítvány
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
Kárpátok Alapítvány‐Magyarország

