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Gyergyószék

nem
zetpolitika

Segítenek, hogy itthon boldoguljanak
Tudnivalók a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. idei pályázati kiírásairól

• Jelentős mértékben
megnövekedett mind
a keretösszeg, mind
pedig az igényelhető
támogatások mértéke
a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. (további-
akban BGA) új pályá-
zatai esetében. Cél,
hogy olyan nagyobb
léptékű pályázatok
szülessenek, ame-
lyeknek komoly hoza-
déka lehet a magyar
nemzetpolitika céljai-
nak szempontjából.

GERGELY IMRE

A BGA ezekben a napokban 
székelyföldi pályázati tájé-
koztató körúton ismerteti a 

kiírásokkal kapcsolatos újdonságo-
kat erdélyi leányvállalata, a BGA Pro 
Transilvania vezetőinek segítségével. 
A körút Gyergyószentmiklóson kez-
dődött kedden délelőtt, majd délután 
Székelyudvarhelyen folytatódott.

Az oktatás és a kultúra 
támogatása

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 
programjaihoz kapcsolódó, a BGA 
lebonyolításában meghirdetett pályá-
zati programok célja továbbra is, hogy 
az oktatás és a kultúra támogatása 
által segítse a magyarság szülőföld-
jén való boldogulását, ugyanakkor 
előmozdítsa a Magyarországgal való 
sokoldalú kapcsolatok fejlesztését, 
valamint a magyar nemzeti azonos-
ságtudatának megerősítését – hang-
zott el Geréb László ügyvezető fel-

vezetőjében a gyergyószentmiklósi 
tájékoztatón. Az erdélyi pályázók idén 
is két kiíráson vehetnek részt, azaz a 
BGA központi kiírásán, illetve a regi-
onálisan, amelyet célzottan erdélyi 
pályázók használhatnak ki.

Fontos tudnivalók

Komoly változás a korábbi évhez 
képest, hogy a központi kiíráson 
tavaly legtöbb 2 millió forintos tá-
mogatást nyerhetett el egy pályázat, 
idén ez a felső érték már 10 millió 
forint; a regionális, erdélyi kiírásra 
múlt évben benyújtott pályázatok-
ban legtöbb 500 ezer forint volt el-
nyerhető, most pedig 300 ezer és 3 
millió forint közti értékű pályázato-
kat támogatnak. A keretösszeg idén 
a központi kiírásnál 1 milliárd, az 
erdélyi regionálisnál 420 millió fo-

rint. Nagyon fontos tudnivaló, hogy 
egy pályázó csak egyetlen támoga-
tási igénylést nyújthat be. Ez azon-
ban több tevékenységre is vonatkoz-
hat egyszerre. 

Milyen tevékenységekre 
pályázhatnak?

Idén három tevékenységi körhöz 
nyerhető támogatás: 1.: a magyar kö-
zösség céljait szolgáló kulturális, ok-
tatási programok és ahhoz kapcso-
lódó programok támogatása, amibe 
beleértendők például a magyar tör-
ténelmi és kulturális örökség ápolá-
sa, regionális vagy helyi jelentőségű 
kulturális, hagyományőrző, sport- 
és szórványprogramok támogatása, 
köznevelési, oktatási programok 
támogatása, és szakképzési, felnőtt-
képzési, felsőoktatási programok is; 

2. a magyar közösség céljait szolgáló 
írott és elektronikus média, kiadvá-
nyok támogatása; 3. civil szerveze-
tek, egyházak, belső egyházi jogi

személyek, intézmények működése, 
valamint a magyar közösség céljait 
szolgáló fejlesztések támogatása, 
regionális vagy helyi jelentőségű 
oktatási, kulturális, közművelődési 
célokat szolgáló infrastrukturális 
fejlesztések támogatása is. 

Az erdélyi regionális kiírás 
esetében a pályázatok benyúj-
tási határideje: 2020. január 
30., 14 óra (közép-európai idő 
szerint). A központi kiírás ese-
tében a határidő 2020. január 
31., 14 óra (közép-európai idő 
szerint). A pályázat benyújtása 
elektronikus formában történik a NIR 
(Nemzetpolitikai Informatikai Rend-
szer) online felületén, mely elérhető: 
a http://nir.bgazrt.hu oldalon vagy 
az Alapkezelő honlapjáról (http://
www.bgazrt.hu). Ugyanitt találha-
tók további információk is a pályáza-
tokkal kapcsolatban. 

Már Gyergyószentmiklóson 
is sokakat érdekelt a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati 
tájékoztatója
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

B ankszámláról online is le-
het utalni a kirótt összeget, 
a ghiseul.ro oldalon azon-

ban személyesen egyelőre még 
nem adót fizetni Gyergyószentmik-
lóson, de dolgoznak a probléma 
megoldásán – tudtuk meg Kertész 
Lászlótól, a Gyergyószentmiklósi 

Polgármesteri Hivatal sajtóreferen-
sétől. Gyergyószentmiklóson is a 
hat százalékos inflációs rátát vet-
ték figyelembe az idénre érvényes 
helyi adók és illetékek megállapítá-
sánál. Továbbra is érvényben van, 
hogy azok, akik március végéig 
egész évre kifizetik a kirótt össze-
get, tíz százalék kedvezményben 
részesülnek. Emellett további két 
adókedvezmény is életbe lépett ja-
nuártól. A Gyergyószentmiklóson 

bejegyzett helyi termelők nem kell 
asztaldíjat fizessenek a gyergyó-
szentmiklósi zöldségpiacon, és 

adókedvezményben részesülnek 
ezentúl a sportbázisként működő, 
nem önkormányzati tulajdonú in-

tézmények is. Új adónemet is jóvá-
hagyott a képviselőtestület. Idéntől 
két százalékos idegenforgalmi adót 
vezettek be Gyilkostón, amit az ott 
megszálló turisták kell kifizesse-
nek. Az elképzelések szerint 
ezt majd a későbbiekben 
Gyergyószentmiklóson is 
alkalmazni fogják. Koráb-
ban is lehetett élni azzal 
a lehetőséggel, hogy, aki 
energetikai hatékonyság-
növeléses felújítást végzett az 
ingatlanán, 20 és 50 százalék közötti 
adókedvezményt kapott, a mezőgaz-
dasági gépek tulajdonosai pedig az 
adó felét kell kifi zessék. Ugyanilyen 
arányban kell kevesebbet fi zessenek 
a kisnyugdíjból élők.

Csak január 13-tól lehet fi zetni a helyi adókat és illetékeket
• A héten még nem lehet kifizetni a helyi adókat és
illetékeket Gyergyószentmiklóson, de január 13-tól
hétfőn, kedden és csütörtökön 8 és 15, szerdán 8 és 18,
pénteken pedig 8 és 13 óra között várják a lakosságot a
Fürdő utcai intézményben.

Március végéig lehet fizetni 
kedvezményesen
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További helyszínek
A pályázati tájékoztató körút 
további székelyföldi helyszínei 
és időpontjai: szerda, 11 óra: 
Sepsiszentgyörgy, Sapientia EMTE 
Tanulmányi Központ, Csíki utca 
20.; szerda, 16 óra : Csíkszere-
da, Sapientia EMTE Nagy Aula, 
Szabadság tér 1.; szerda, 13 óra: 
Marosvásárhely, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhely/Koronka 1C. sz., 
C épület C07 előadóterem.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
A magyarországi Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a 2011 
áprilisában létrehozott nonprofit gazdasági társaság, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. végzi. A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, 
amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcso-
lódó célok megvalósulásának elősegítése. Kiemelt feladata a külhoni ma-
gyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, 
szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdeké-
ben támogatások nyújtása. Feladata továbbá a támogatások igénybevétele 
és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működte-
tése. Az Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága 
nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásához.




