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

AKTUALITÁSOK
Kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) változásai

A „Kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) változásai” címmel konzultációval egybekötött előadást szervez a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara.

Helyszín: Körös- Trade Kft. III. emeleti konferenciaterme (Békéscsaba, Szabadság tér 16-18.).
Időpont: 2022. augusztus 25. (csütörtök) 9 óra

Előadók:
dr. Ráfi Péter, a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság Ügyfélszolgálati Osztályának osztályvezetője
Nagyné Sztán Ilona, a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság Ügyfélszolgálati szakértője
Molnár- Bárdos Diána, a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság Ügyfélkapcsolati referense

Az előadáson történő részvétel a rendezett kamarai hozzájárulással rendelkező vállalkozások számára díjtalan, azonban regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni itt lehet: https://bmkik.hu/eloadas-kata/. Határidőn túli jelentkezést csak szabad helyek függvényében tudunk fogadni.

További információval kapcsolatban érdeklődni a 66/451-775 telefonszámon lehet.
 

 

Kiút és lehetőségek a KATA után

Ha Ön is KATÁ-s vállalkozó volt és a megváltozott jogszabályi környezetben gazdasági társaság alapítását tervezi, keressen bizalommal. A
cégalapítás folyamata csupán néhány nap, így a szeptember 1-i jogszabály módosulás előtt Önnek már bejegyzett cége lesz. Érdemes még most
időpontot foglalni a várhatóan megnövekedő megkereséseket megelőzve.
További információ: www.drkopcsak.hu

 

 

Civil szervezeti vezető workshop – Békés megyében

  

http://bmkik.hu/eloadas-kata/
http://drkopcsak.hu/


Várjuk azon a civil szervezetek vezetőit, munkatársait, akik szeretnének ezen a képzésen részt venni.
 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19.

Workshop célja: Elméleti és gyakorlati tudás, tapasztalatok átadása, megvitatása, amelynek segítségével képessé válnak a résztvevők az
általuk irányított civil szervezetek fenntarthatóságának megteremtésére, céljaik sikeres megvalósítására, források sikeres bevonására, azok
hatékony elköltésére, kommunikációjuk hatékonyságának maximalizálására és a növekedésük biztosítására. Azonnal használható versenyképes
tudást biztosít.
A résztvevők információt kapnak:

a professzionális szervezetvezetésről
ügyviteli, gazdálkodási feladatok hatékony ellátásáról
dokumentumok, jelentések elkészítéséről
pénzügyi műveletek előkészítésére, lebonyolításáról, elszámolásról
közösségszervező és érdekképviseleti munka ellátásáról

Résztvevők köre: 2021. december 31-ig bejegyzett és az OBH-nál működő – civil szervezetek vezetői (egyesületek, szövetségek elnökei,
titkárai, alapítványok kuratóriumi tagjai, nonprofit cégek és szövetkezetek vezetői).
Megvalósítás formája, ideje:
10 online és 2 személyes alkalom (a Békés megyei Civil Központban), a zárókonferencia és tanúsítvány átadó (Budapest)
Online alkalmak (Google Drive felületen): 2 x 45-50 perc 16:00 órai kezdettel.
A képzés kezdete: 2022. szeptember 5.
Időtartam: 12 hét (hetente 1 témakör)
Minden témakör előadásai az adott héten hétfőtől csütörtökig 16:00 órai kezdettel megtekinthetőek a Google Drive felületen, így hetente többször
van lehetőség megnézni az adott előadást (de természetesen nem kell minden nap).
Workshop programja:
(Az 5. és a 9. alkalom során személyes jelenlétet igénylő tréning kerül megtartásra Békéscsabán, a Sikonyi út 3. sz. alatt)

1. A kezdetektől a professzionális működésig Előadó: Dr. Kelemen Judit
2. Vezetési önismeret, szakmai személyiségfejlesztés Előadó: Tolnai Sándor
3. Jogi és pénzügyi ismeretek a mindennapokban Előadó: Vadasi Zsuzsanna
4. Szervezeti kommunikáció, PR és marketing Előadó: Berdó- Kovács Erika
5. Kommunikáció (A szervezeti arculat kialakítása) – személyes találkozás a megyei civil központokban Előadó: Berdó- Kovács Erika
6. Rendezvényszervezési alapismeretek Előadó: Aranyosi-Varga Alida, Dr. Lórodi László
7. Időgazdálkodás és a civil szervezeti működés megtervezése Előadó: Tóth Zoltán
8. A fiatalok bevonása a civil szervezetek életébe: elmélet és gyakorlat Előadók: Molnár Elvira, Gyenes Ádám
9. Forrásteremtés (A működés feltételeinek megteremtése, adománygyűjtés)- megyei Civil Központokban Előadó: Gottgeisl Rita

10. Civil szervezetek digitális fejlődése Előadó: Tóth Zoltán
11. Társadalmi felelősségvállalás – Nonprofit és forprofit szervezetek kapcsolata egymás segítése Előadók: Balázsné Dr. Lendvai

Marietta, Horváth Rita
12. Adományozás és önkéntesség a civil szervezetek világában Előadó: Pesti Balázs

 
A képzésre regisztrálni a civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címen van lehetőség.
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VII. Civil Véradás



"CIVIL INFO - NEA 2023" 

Tisztelettel meghívjuk Önt és a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a „CIVIL INFO – NEA 2023” című országos tájékoztató
rendezvény békéscsabai előadására, amelyet a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága
munkatársai tartanak.

A rendezvény időpontja: 2022. szeptember 21., szerda, 17:00–18:30 (regisztráció 16:30-tól)
A rendezvény helyszíne: Kornélia Rendezvényközpont (5600 Békéscsaba, Baross utca 9-21.)
A rendezvény programja:

dr. Takács Árpád főispán, Békés Megyei Kormányhivatal – a rendezvény megnyitása; 
Zalai Mihály, Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke – a résztvevők köszöntése;
Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság –
előadás a civil területet érintő aktualitásokról;
Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya – tájékoztató a
Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2022. évi összevont, egyszerűsített és normatív pályázatainak, valamint a Magyar Falu Program
Falusi Civil Alap és a Városi Civil Alap 2022. évi pályázatainak tapasztalatairól;
Dr. Kisida Tamás jogi referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya – a Helyettes Államtitkárság
civil területet érintő szakmai programjai, eseményei;
Furka Ágnes osztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya –  tájékoztató a NEA 2023.
évi összevont és egyszerűsített pályázatai kiírásairól.

Kérjük, részvételi szándékát a civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címen jelezze a civil szervezet és a résztvevő személy nevének
megadásával! Szeretettel várjuk a rendezvényen!

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:
https://palyazatok.org/palyazat-kozossegi-celokat-szolgalo-kozerdeku-vagy-humanus-okokbol-megvalositando-tevekenysegek-tamogatasara/
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.

mailto:civilkozpontbekes@gmail.com
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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: 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
 

Kis léptékű programok és események megvalósításának támogatása az Ifjúság Európai Éve 2022. keretében

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ismeretterjesztes-es-kornyzetkultura-220810/?fbclid=IwAR1yJx03gXy3BE5n7hSk7uSBrIOmVVFBVzk8iwaOtoiDP0BbRuIVB6Hb76Y
https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/nepmuveszet-220801/?fbclid=IwAR2KpBadHNl_o_Wq26TZIXOzgOy-MaWw1pQAoeKuNno6uDdwYVyQwcCuXXU


A Nemzeti Ifjúság Tanács, az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoporttal (a továbbiakban együtt: Kiíró) közösen pályázatot hirdet az Ifjúság
Európai Évével kapcsolatos helyi és kiemelt programok megvalósítására.
A pályázat célja
A pályázat célja olyan helyi, illetve kiemelt személyes részvétellel megvalósuló rendezvények megvalósításának előmozdítása, amelyek
összhangban állnak azon öt célkitűzés valamelyikével, amelyeket az Európai Unió prioritásként kezel az Ifjúság Európai Éve projekt keretében.
Ifjúság Európai Éve projekt keretében az Európai Unió öt fő célkitűzés az alábbi:

1. rávilágítson arra, hogy a zöld átállás, a digitális átállás milyen lehetőségeket kínál a fiatalok számára és a társadalom egésze számára;
2. felelősségvállalásra ösztönözze és támogassa a fiatalokat arra, hogy megfelelő tudást és kompetenciákat szerezzenek, és így – az

európai összetartozás érzéséből merítve – tevékeny és elkötelezett polgárokká váljanak;
3. támogassa a fiatalokat abban, hogy jobban megértsék az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű közpolitikákból eredő, különféle,

számukra elérhető lehetőségeket, és aktívan népszerűsítse ezeket a lehetőségeket;
4. általánosan érvényesítse, hogy az ifjúságpolitika valamennyi releváns szakpolitikai területen a 2019–2027 közötti időszakra szóló

uniós ifjúsági stratégiával összhangban álljon.
5. az Ukrajnából menekülő fiatalok támogatása és integrációja az Év eseményeibe.

A pályázatok beadásának határideje
A pályázat 3 egymástól elkülönülő pályázati időszakra oszlik az alábbiak szerint:
1. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. június 21. és július 5. napja között lehet
benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.
2. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. augusztus 12. és augusztus 26. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az
utolsó napon 12 órakor jár le.
3. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. szeptember 30. és október 14. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon
12 órakor jár le.
A pályázók csak egy pályázati időszakban jogosultak pályázni.
Függetlenül attól, hogy a pályázó melyik pályázati időszakban adja le a pályázatát, nyertessége esetén 2022. december 31.-ig meg kell
valósítania a rendezvényt.
További információ és a pályázat teljes kiírása: https://ifjusagitanacs.hu/2022/06/21/palyazati-felhivas-civil-szervezeteknek-2022/

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://ifjusagitanacs.hu/2022/06/21/palyazati-felhivas-civil-szervezeteknek-2022/
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
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