
       

  Tisztelt Civil Közösségi Szolgáltató Központ!

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

HÍREINK
Változás

2022. júliusától ügyfélszolgálati irodánk Békéscsabán, a Sikonyi út 3. sz. alatt található meg. Nyitva tartásunk változatlan: hétfőtől csütörtökig
8:00-11:30 12:30-16:00, pénteken 8:00-12:00.
 
 

 

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK
Mindent a civil szervezetek ellenőrzéséről

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján közzétette a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek ellenőrzésével
kapcsolatos információkat. A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX.
törvény (a továbbiakban: Közbef. tv.)  alapján az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi a
Közbef. tv. hatálya alá tartozó egyesületeket és alapítványokat.
Mindezekről az ÁSZ a https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-ellenorzeserol linken közétett „Mindent a civil
szervezetek ellenőrzéséről” című cikkében tájékoztatást nyújt a civil szervezetek számára.

  

https://www.google.com/maps/search/Sikonyi++t+3?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Sikonyi++t+3?entry=gmail&source=g
https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-ellenorzeserol


 

PÁLYÁZATOK
Pályázat közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek támogatására

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára közösségi célokat szolgáló, közérdekű,
vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására.
A pályázati felhívás az alábbi linken megtekinthető.
A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet
beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:
I. negyedév: január 01. – március 15.
II. negyedév: április 01. – június 15.
III. negyedév: július 01. – szeptember 15.
IV. negyedév: október 01. – december 15.

 

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében
A Nemzeti Együttműködési Alap felhívást hirdet a 2021-ben kapott adományok kiegészítő támogatására.

Igényelhető támogatás: az éves beszámolóban kimutatott adományok 10%-a (min. 10.000, legfeljebb 750.000 forint)

Benyújtási határidő: július 27. 14:00

További részletek: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi.../

 

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázati felhívása
Pályázati cél: Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra
rendezvények – szakmai táborok, konferenciák, szakmai – közösségi találkozók, fórumok, programok– megvalósítása.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 24.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. szeptember 1 – 2023. szeptember 1.

Bővebb információ: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ismeretterjesztes-es-kornyzetkultura-220810/?fbclid=
IwAR1yJx03gXy3BE5n7hSk7uSBrIOmVVFBVzk8iwaOtoiDP0BbRuIVB6Hb76Y

 

A Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása
Pályázati cél: Megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti

nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű),

kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű),

fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű) lebonyolítása.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

https://palyazatok.org/palyazat-kozossegi-celokat-szolgalo-kozerdeku-vagy-humanus-okokbol-megvalositando-tevekenysegek-tamogatasara/
http://www.profilii.hu/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-2022-normativ/?fbclid=IwAR3fbMGarb8ErNtavPBERcVq49J2IcqBzoYjoHDjP6Sr6DGDc2QDiKQSjOY
https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ismeretterjesztes-es-kornyzetkultura-220810/?fbclid=IwAR1yJx03gXy3BE5n7hSk7uSBrIOmVVFBVzk8iwaOtoiDP0BbRuIVB6Hb76Y


pályázni csak népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet.

pályázatot kizárólag a program megrendezője nyújthat be.

magánszemély nem pályázhat.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 65.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2023. március 1. – 2023. augusztus 31.

Bővebb információ: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/nepmuveszet-220801/?fbclid=
IwAR2KpBadHNl_o_Wq26TZIXOzgOy-MaWw1pQAoeKuNno6uDdwYVyQwcCuXXU

 

 

AKTUALITÁSOK
Civil szervezeti vezető workshop – Békés megyében

A workshop program célja civil szervezeti vezetők számára olyan információkon alapuló elméleti és gyakorlati tudás, tapasztalatok átadása,
megvitatása, amelynek segítségével képessé válnak az általuk irányított civil szervezetek fenntarthatóságának megteremtésére, céljaik sikeres
megvalósítására, források sikeres bevonására, azok hatékony elköltésére, kommunikációjuk hatékonyságának maximalizálására és a
növekedésük biztosítására. A program célja, hogy a résztvevők számára azonnal használható, versenyképes tudást biztosítson.
A workshop program 10 online alkalomból és 2 személyes részvételen alapuló (Békés Megyei Civil Központban) program sorozatból áll, amelyet
egy Budapesten megrendezésre kerülő záró konferencia követ, ahol a szakmai programon túl, a tanúsítványok átadásra is sor kerül. Az online
előadások alkalmanként 2 x 45-50 perc időintervallumban kerülnek megrendezésre, különböző témaköröket körbejárva minden alkalom esetén, a
témában jártas tapasztalt előadókkal, moderátorokkal a gyakorlatiasság elvét követve. Ugyanazon téma heti négy alkalommal (hétfő-csütörtök)
kerül megtartásra 16.00 órai kezdettel (munkaidő után), annak érdekében, hogy a hiányzást minimalizálni lehessen. A negyedik és a hetedik
online előadás után a Megyei Civil Központokban tréninggel egybekötött személyes előadásra kerül sor a Civil Központok munkatársainak
bevonásával. 
A workshop kezdésének tervezett időpontja: 2022. szeptember 05. hétfő.
A képzésen résztvevők létszáma korlátozott, a jelentkezőknek a részletes programtervet külön küldjük.
A képzésre regisztrálni a civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címen van lehetőség.

 

EGYÉB
Civil szervezeti kereső

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.
 

 

 

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/nepmuveszet-220801/?fbclid=IwAR2KpBadHNl_o_Wq26TZIXOzgOy-MaWw1pQAoeKuNno6uDdwYVyQwcCuXXU
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/


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

 

 

 

 

     

 
A hírlevélről történő leiratkozáshoz kattintson ide!
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