
       

  Tisztelt :feliratkozo_nev+Partnerünk:!

Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ legújabb hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

HÍREINK
Sikeresen zárult az Európa jövőjéről szóló 11 részes konferenciasorozatunk

Az Európa jövőjéről szóló konferencia egyedülálló és időszerű lehetőséget kínált az európai polgároknak arra, hogy megvitassák az Európa előtt
álló kihívásokat és kiemelt feladatokat. A konferenciáinkon több, mint 150 fő vett részt személyesen és az online térben, akiknek lehetőségük volt
elmondani, hogy milyen jövőt is képzelnek el az Európai Unió számára. A konferenciáink az alábbi témaköröket érintették:

A felnőttkori tanulás aktuális kérdései és uniós vonatkozásai (főelőadó: Fábián Ferenc, felnőttképzési szakértő, az Euro Consult
Oktatási Központ ügyvezetője)
Ifjúság és környezetvédelmi aktivitás (főelőadó: Ulbert Zoltán, a 60 ezer fa Békéscsabán mozgalom létrehozója)
10/7 - avagy mit tanuljunk és miért? (főelőadó: Koszecz Sándor, tanár, közművelődési szakember, fejlesztéspolitikai szakértő, a
KOLLABOR vezetője)
Fiatalok a munkaerőpiacon (főelőadó: dr. Szalai Piroska, a KINCS Smart Family Centrum vezetője, a Budapest Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány korábbi elnöke)
Közösségfejlesztés az ifjúság körében - néhány sikeres európai és hazai gyakorlati példa (főelőadó: dr. Vercseg Ilona, a
Közösségfejlesztők Egyesületének tiszteletbeli elnöke)
Ifjúság és közösség építése (főelőadó: Zsótér Mária, a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány vezetője)
Éghajlatváltozás és környezetvédelem (főelőadó: dr. Kőváry Zoltán, egyetemi docens, felnőtt klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus)
Fenntartható települések, klímasemleges városok (főeladó: dr. Duray Balázs, környezetkutató geográfus, a Szegedi Tudományegyetem
tudományos főmunkatársa)
Civilek, mint munkáltatók, civilek, mint hálózat (főelőadók: Schriffertné Lócskai Henriett, az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesületének és az
Egyensúly AE Egyesületnek az elnöke és Herczegné Számel Annamária, a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai
vezetője és a Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház irodavezetője)
Önkéntesség (főelőadó: Nyikora Péterné, a 2014-ben megnyitott betegeket, rászorulókat segítő önkéntes hálózat és Önkéntes Pontot
létrehozó Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezet elnöke)
Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás (főelőadó: Ürge-Vorsatz Diána, fizikus, klímakutató, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem, az
ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) harmadik munkacsoportjának alelnöke)

AKTUALITÁSOK
Továbbra is gyűjtőpont Civil Központunk békéscsabai irodája 

A határon átnyúló szeretet legyen a válaszunk az Ukrajnában folyó harcokra! 
 A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (Békéscsaba, Wlassics sétány 3.) belvárosi irodája is gyűjtőpont. Itt is fogadjuk a nagylelkű

adományokat! 
 A felajánlásokat hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00-ig várjuk.

 Elérhetőségünk: 0620/264-44-63

  



 

Fontos határidők módosultak 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleménye:
 Tájékoztatás a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról.

 Tisztelt Kedvezményezett!
 A támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseire tekintettel tájékoztatjuk, hogy a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési
támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő:

2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban a támogatott tevékenység időtartama 2022. június 30. napjáig
meghosszabbodik, és ezzel egyidejűleg a beszámolási határideje 2022. július 30. napjára, illetve a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (FCA)
pályázati kiírás keretében nyújtott támogatások esetében a támogatói okiratban meghatározottak szerint,

 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban a támogatott tevékenység időtartama 2022. december 31.
napjáig meghosszabbodik, és ezzel egyidejűleg a beszámolási határideje 2023. január 30. napjára, illetve a Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap (FCA) pályázati kiírás, továbbá a kistelepülési üzletek (KTÜ) támogatása felhívás keretében nyújtott támogatások esetében a támogatói
okiratban meghatározottak szerint módosul.

A jogszabályon alapuló határidő-módosítás a kedvezményezett számára automatikus. A kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének a
módosult beszámolási határidőt megelőzően is eleget tehet.

Ha a Korm. rendelet hatálybalépéséig, azaz 2022. március 23. napjáig, a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségét már teljesítette, vagy a
támogatott tevékenység – támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott – időtartama későbbi, mint az a) vagy b) pontban
meghatározott időpont, a fentiekben ismertetett hosszabbodást nem kell alkalmazni.

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a támogatási jogviszony egyéb irányú módosítására az Általános Szerződési Feltételekben, illetve az
Elszámolási Útmutatóban meghatározottak az irányadóak.

Márciusban hatályba lépett a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról
szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet.

 A Korm. rendelet a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programok, projektek megvalósítási időszakát
– eltérő rendelkezés hiányában – az alábbi időpontig hosszabbítja meg:

 a) 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban 2022. június 30. napjáig,
 b) 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban 2022. december 31. napjáig.



 

PÁLYÁZATOK
Felhívás tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenység támogatására 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 700.000.000 forintos kerettel pályázatot hirdet tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és
hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatikai
fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására. 

 Benyújtási határidő: 2022. április 22.
 Igényelhető támogatás: max. 1.500.000 forint (pénzbeli és természetbeni támogatás vegyesen)

 További részletek:  https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/262488/az-iden-is-hetszazmillio-forint-jut-az-onkentesek-tamogatasara?
fbclid=IwAR0CON_YbPTgFklLeQVpM-WdNi8mVpLqaza4Dg-isgyX5DohoYanPdVcuNQ

 

https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/262488/az-iden-is-hetszazmillio-forint-jut-az-onkentesek-tamogatasara?fbclid=IwAR0CON_YbPTgFklLeQVpM-WdNi8mVpLqaza4Dg-isgyX5DohoYanPdVcuNQ


Gyermek és Ifjúsági Alapprogram „Helyben, rendben” című pályázat 

A helyi közösségek szerepe a fiatalok fizikai és mentális egészségének megőrzésében
 A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben a fiatalok fizikai és mentális egészségének védelmét szem előtt tartva a következő

tevékenységekre lehet pályázni:
 a pályázó szervezet fiatalokra fókuszáló lelki egészségvédelmi tevékenységének, terveinek bemutatása (kisfilmek, tanulmányok, kiadványok

készítése, kutatás megszervezése);
 a fiatalok megszólítását, bevonását, közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását összességében elősegítő,

értékteremtő online – vagy a világjárvány okozta helyzet függvényében személyes jelenlétű – rendezvények, képzések szervezése;
kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető magyarországi vagy határon túli magyar ifjúsági szervezettel, és vele
együttműködésben közös tevékenység megvalósítása.

 A pályázat kódja: IFJ-GY-22-A
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 17.  23.59 óra 

  LETÖLTHETŐ:
 Pályázati felhívás – IFJ-GY-22-A

 https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/03/IFJ-GY-22-A_palyazati_felhivas.pdf?fbclid=IwAR0a6xl_0dWTevQwhiNe_dutydXbw3jXtU-
JsQaszEDE2qEJs506rK270gY

 Pályázati útmutató – IFJ-GY-22-A
 https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/03/IFJ-GY-22-A_palyazati_utmutato.pdf?fbclid=IwAR1a_oqgbcywQnSQGZmAm-

DNrnuSOg8d8mdlLmg56N0EdiJWnfmsXzR8Fzw

 

 

Pályázat az Ukrajnából érkező menekültek támogatására 

Az International Visegrad Fund  felhívást hirdet többek között civil szervezetek részére olyan projektek megvalósítására, amelyek célja a
menekültek ellátása, életkörülményeinek javítása és átmeneti beilleszkedésük segítése. 

 Igényelhető támogatás: max. 20.000 EUR
 Benyújtási határidő: 2022. május 1.

 Részletek (angol nyelven): https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/?
fbclid=IwAR0XCfLxsl42AkiZWokYspgomItBGPbCf9AnESwXi2LS51WaFMhXyIKDUaI

 

„Családi Portaprogram – Szociális földprogram” 

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság pályázatot hirdet a vidéki településeken a lakossági, önellátó gazdálkodás ösztönzésére. 
 Igényelhető támogatás: 650.000 - 2.740.000 forint

 Benyújtási határidő: 2022. április 25.
 További részletek: https://tef.gov.hu/palyazati-felhivas-6/?fbclid=IwAR1_WmmRI12Z9zbqxNbV7jFps11gzTfvdDimjqaSQPdPWy4J8ICTGlNyHPI

 

 

Önkéntes koordinátorok mastermind csoportja- rendkívüli kedvezménnyel!  

Idén tavasszal az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) ismét meghirdeti az Önkéntes koordinátorok mastermind csoportját. Az 5 alkalmas
(hosszabb 135 perc/alkalom) ONLINE program kiegészül néhány hónap elteltével egy follow up, utánkövető, kötetlenebb záró alkalommal.  

 Határidő: 2022. április 18.12 óra
 Bővebben: http://www.oka.hu/hirek/oenkentes-koordinatorok-mastermind-csoportja-rendkivueli-kedvezmennyel?

fbclid=IwAR1A9SC_B_K5iG7i0bsrdliI0VWfjN5gEdxn4shiTW6dm08MrNdfb-rk4Pk

 

Az UNESCO pályázatot hirdet –ifjúsági kutatási ösztöndíj  

Az UNESCO pályázatot hirdet a „Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj – Fiatal kutatók kapacitásának és hozzájárulásának megerősítése a
Selyemutakhoz” címmel, mellyel a fiatal kutatókat kívánják ösztönözni a Selyemutak közös örökségének további tanulmányozására. Az UNESCO
Magyar Nemzeti Bizottság honlapján is közzétette pályázati felhívását (Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj | Magyar UNESCO Bizottság).

  
 A kutatási területek széles köre támogatható, beleértve a multidiszciplináris és többdimenziós javaslatokat, amelyek nem korlátozódnak egy adott
régióra vagy kronológiára. A javasolt kutatás kiterjedhet a Selyemutak közös örökségéhez kapcsolódó számos téma bármelyikére (pl. tudomány
és technológia, vallás és spiritualitás, nyelv és irodalom, művészetek és zene, hagyományos sportok és játékok, gazdaság és kereskedelem,
stb.).

 A felhívásra minden országból pályázhatnak posztgraduális kutatók, akik a jelentkezés időpontjában 35 évesek, vagy annál fiatalabbak.
  

 Fontos, hogy a pályázatok a kulturális kölcsönhatások eredményeinek kutatását taglalják a konkrét eredmények bemutatásával, melyek a
Selyemutak menti két vagy több kultúrát egyaránt érintenek. A beadott munka interdiszciplináris, több tudományágat átívelő megközelítésű
legyen, és ahol lehetséges, dinamikus és elbeszélés-szerű elképzeléseket tartalmazzon a Selyemutak menti területek változásáról és
átalakulásáról, az átmeneti társadalmakban betöltött jelentéséről és értékéről.

  
 A pályázat benyújtásához a hivatalosan közzétett nyomtatványt kell használni (https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant), mely alapján 12 nyertes
kutatási projektet választanak ki, projektenként 10.000 dollár értékű (kb. 3,3 millió Ft) ösztöndíjjal.

  
 Pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

 Pályázati útmutató: https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines
 Részletes tájékoztató: https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant

 

EGYÉB
Civil szervezeti kereső

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/03/IFJ-GY-22-A_palyazati_felhivas.pdf?fbclid=IwAR0a6xl_0dWTevQwhiNe_dutydXbw3jXtU-JsQaszEDE2qEJs506rK270gY
https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/03/IFJ-GY-22-A_palyazati_utmutato.pdf?fbclid=IwAR1a_oqgbcywQnSQGZmAm-DNrnuSOg8d8mdlLmg56N0EdiJWnfmsXzR8Fzw
https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/?fbclid=IwAR0XCfLxsl42AkiZWokYspgomItBGPbCf9AnESwXi2LS51WaFMhXyIKDUaI
https://tef.gov.hu/palyazati-felhivas-6/?fbclid=IwAR1_WmmRI12Z9zbqxNbV7jFps11gzTfvdDimjqaSQPdPWy4J8ICTGlNyHPI
http://www.oka.hu/hirek/oenkentes-koordinatorok-mastermind-csoportja-rendkivueli-kedvezmennyel?fbclid=IwAR1A9SC_B_K5iG7i0bsrdliI0VWfjN5gEdxn4shiTW6dm08MrNdfb-rk4Pk
https://unesco.hu/palyazatok/selyemutak-ifjusagi-kutatasi-osztondij-107400
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant


Új funkcióval bővült a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ honlapja. Együttműködés reményében akár ti is könnyedén rá tudtok
keresni a megyében tevékenykedő civil szervezetekre név, cím, irányítószám vagy településnév alapján. Az oldal IDE KATTINTVA tekinthető
meg.
 

 

Letölthető okos füzeteket ajánlunk a civil szervezetek figyelmébe

A dokumentumok több témában is hasznos ismereteket tartalmaznak, melyek segítik a civil szervezetek életét, mindennapi munkáját.
 Letöltés: https://civil.info.hu/kezdolap/dokumentumtar/index.html 

 

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/
https://civil.info.hu/kezdolap/dokumentumtar/index.html


Figyelem!

Továbbra is kérjük azokat a civil szervezeteket, akikhez nem jutnak el hírleveleink, küldjék meg számunkra a
civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címre az alábbi adatokat, hogy fel tudjuk venni adatbázisunkba:

-    Szervezet neve
-    Székhelye
-    Elnök neve
-    Szervezet elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám)

Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető
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