
Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése 

- összefoglaló - 

A kutatás célja a  Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott 

(támogatott,  illetve  elutasított)  pályázatok  jellemzőinek  vizsgálata,  a  pályázó  szervezetek 

jellegzetes  típusainak  feltárása  volt.  A  kutatás  kvantitatív  és  kvalitatív  módszerekkel 

vizsgálta  a  pályázatok  tartalmát,  költségvetését,  a  projektek  innovativitását  és  a  pályázó 

szervezetek fő jellegzetességeit. A kutatás kvantitatív szakasza az Alap pályázati adatbázisára 

épült,  valamint  tartalmazta  a  magyar  civil  szektorra  vonatkozó  főbb  statisztikai  adatok 

áttekintését  is. A kvalitatív kutatási  szakasz során az Alap tématerületein belül a pályázati 

anyagok  mélyelemzésével  a  pályázók  és  projektek  homogenitását  és  innovativitását 

vizsgálatuk, különös tekintettel a problémafeltárás- és kezelés, a célcsoport kiválasztása és az 

alkalmazott szakmai módszertan tekintetében.

A Norvég Civil Támogatási Alapra 1941 civil szervezet nyújtott be pályázatot. 

A pályázó szervezetek viszonylag fiatal szerveződések. Miközben országosan a ’90-es évek 

tekinthetők  az  alapítások  klasszikus  időszakának,  addig  az  Alaphoz  pályázatot  benyújtó 

szervezetek jellemzően 2000 után alakultak. 

1000 főre jutó pályázatok száma 

településnagyság szerint

Országosan  megfigyelhető  tendencia  a 

civil  szektor  városokhoz,  főként  a 

fővároshoz való kötődése. A pályázatokon 

belül azonban Budapest fölénye nem olyan 

nyomasztó.  Leginkább  a  kis  falvak 

aktivitása érdemel  figyelmet,  amelyek 

mind  a  lakosságszámukhoz,  mind  a  civil 

szervezetek  számához  képest  igen  nagy 

arányban vettek részt  az  NCTA pályázati 

rendszerében
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A  tipikus  pályázó 5-20  millió  forintos 

éves  mérleggel,  1-5  fős  alkalmazotti 

stábbal rendelkezik 

A pályázók megoszlása alkalmazotti 

létszám szerint

A Norvég Civil Támogatási Alaphoz benyújtott pályázatok száma megközelíti a kétezret, 

ebből 240-en kaptak támogatást.

A pályázatok nyerési esélyei témakörönként és régiónként
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A támogatásra  nagyobb eséllyel  pályáztak  azok a  projektek,  amelyek Budapestről,  Észak-

kelet  Magyarországról,  vagy  általában  kis  településről  érkezett.  A  sikeres  szervezet  3-8 

állandó alkalmazottal dolgozik, éves mérlege eléri a 10 millió forintot. 

A pályázatok megoszlása témakörök 

szerint (abszolút értékek és százalékok)

Az NCTA keretében  négy tématerületre 

lehetett  pályázni:  (1)  Kulturális 

örökségvédelem,  (2)  Szociális  kohézió, 

gyermek  és  egészségvédelem,  (3) 

Környezetvédelem és fenntartható fejlődés, 

(4) Civil kapacitásfejlesztés

A  pályázó  szervezetek  a  legkisebb 

hangsúlyt a környezetvédelemre helyezték. 

Mindössze a pályázatok 18 százaléka, azaz 

kevesebb,  mint  1/5-e  érkezett  be  ilyen 

területre. Szintén viszonylag alacsony volt 

a kulturális értékek megóvására benyújtott 

projektek száma. A legnépszerűbb témák a 

szociális  kohézió  és  a  saját 

kapacitásfejlesztés  voltak.  Az  eltérések 

ellenére azt mondhatjuk, hogy a pályázók 

viszonylag  egyenletesen  oszlanak  meg  a 

négy terület között. 

Kulturális örökségvédelem: tevékenységek megoszlása (%)
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értékleltár
helyi és térségi örökségalapú fejlesztések
egyéb kulturális és örökségvédelmi programok

3



A  kulturális  örökségvédelem  témakörére  446  pályázatot nyújtottak  be.  A  benyújtott 

pályázatok 13,7 százaléka nyert támogatást.

Szociális kohézió, gyermek és egészségvédelem: tevékenységek megoszlása (%)
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új módszer bevezetése és terjesztése
szociális és egészségügyi területen megvalósítandó szolgáltatás
közösségfejlesztés
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egyéb szociális és egészségügyi program

A Szociális  kohézió,  gyermek- és egészségvédelem témakörre  569 pályázat érkezett,  és a 

pályázatok 9,3 százaléka kapott támogatást. 

Környezetvédelem és fenntartható fejlődés: tevékenységek megoszlása (%)
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helyi fenntarthatósági kezdeményezés érdekképviselet, érdekérvényesítés

ismeretterjesztés, tudatformálás tábor, kirándulás

egyéb környezetvédelmi programok

A Környezetvédelem és fenntartható fejlődés témakörre  352 pályázatot nyújtottak be és a 

pályázatok 20, 2 százaléka részesült támogatásban
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Civil kapacitásfejlesztés: tevékenységek megoszlása (%)
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22,0
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szervezeti és humánerőforrás fejlesztés érdekképviselet, érdekérvényesítés
közösségfejlesztés, helyi közpolitika egyéb civil kapacitásfejlesztés

A Civil szervezetek kapacitásfejlesztése témakörre  574 pályázatot nyújtottak be, a nyertes 

pályázatok aránya 9,6%.

A kvalitatív elemzés alapján megállapítható, hogy

• A pályázók döntően nem feleltek meg az innovativitás követelményeinek. 

• A probléma újszerű megközelítése vagy a  célcsoportok innovatív megszólítása 

alapvetően nem jelent meg a pályázatokban. 

• Az Alap pályázóinak elemzése azt mutatja, hogy  a hazai civil szféra innovatív 

kapacitása  alapvetően  gyengének  tekinthető,  a  pályázók  sokszor  innovatív 

ötleteik  ellenére  sem  voltak  képesek  megfelelő  módon  megfogalmazni  a 

tevékenységükben rejlő újítást. 

• Az  elemzés  tanúsága  szerint  a  szervezet  múltjával  egyenes  arányban  nő  a 

rendszerszemlélet is. Azok a pályázók, akiknek nagyobb pályázati tapasztalatuk 

van jobban képesek tevékenységük rendszerbe szervezésére és ez ugyanúgy igaz a 

kisebb helyi szervezetekre, mint a nagy országos tömegszervezetekre.

• Nagyon sok szervezetre igaz, hogy a célcsoportját általános paraméterek mentén 

határozta  meg  és  a  projekttervezés  során  a  célcsoport  bevonása  az  igények 

felmérése  nem  történt  meg.  A célcsoport  megszólításában hatékonyabbnak  a 

kisebb lokális vagy egy meghatározott területen működő szervezetek bizonyultak, 
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ők azok,  akik  világosan  tudták  meghatározni  célcsoportjukat  és  felmérni  valós 

igényeiket.

A jövőben a civil szervezetek fejlesztését megcélzó pályázatoknak érdemes lenne hangsúlyt 

fektetni a civil szervezetek innovativitásának fejlesztésére, a rendszerszerű szemlélet és a 

célcsoporttal való kommunikáció és beágyazottság fejlesztésére, hogy a civil szervezetek a 

meglévő  potenciálra  építve  legyenek  képesek  valós  problémákra  a  civil  mozgalom 

eszközeivel reagálni együttműködve a társadalom más szereplőivel. 
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