
       

  Tisztelt :feliratkozo_nev+Partnerünk:!

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

AKTUALITÁSOK
Egészségutca - 2022. szeptember 17.

Nagy örömmel tettünk eleget a Békéscsabai Nagycsaládosok Egyesülete meghívásának és települtünk ki az Egészségutcára 2022. szeptember
17.-én. A szerencsekerekünk ismét nagy sikernek örvendett.

CIVIL INFO NEA - 2023

A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága munkatársai 2021. szeptember 21.-én tartották a „CIVIL
INFO – NEA 2023” című országos tájékoztató rendezvény békéscsabai előadását a Kornélia Rendezvényközpontban. Több, mint 100 civil
szervezet képviseltette magát a rendezvényen.

Rólunk írták:

Beol.hu: A jól pályázó Békés megyei civil szervezeteket is támogatják
Behir.hu: Pályázatok, civil jogok, könyvelés – egy helyen minden segítség

FIGYELEM!

  

https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/09/a-jol-palyazo-bekes-megyei-civil-szervezeteket-is-tamogatjak?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=beol&fbclid=IwAR3lgacrf3r78BPbM0-6NB8UhuLOYFh6kFJEqDZ1jb2dcm17iH0va8M7tOw
https://behir.hu/palyazatok-civil-jogok-konyveles-egy-helyen-minden-segitseg


Értesítjük a civil szervezeteket, hogy 2022. október 3-án megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési
Alap 2023. évi pályázati kiírásai.

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható
összevont támogatás 2023.” című, NEAO-KP-1-2023 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2023.” című,
NEAG-KP-1-2023 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez
kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési
költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.
 

A pályázatok beadási időszakai:
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható
összevont támogatás 2023.” című kiírások tekintetében: 2022. október 3. 10.00 – 2022. november 2. 14.00 között.
A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2023.” című pályázati kiírás tekintetében: 2022. október 17. 8.00 – 2022.
november 16. 14.00 között.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani.
 

A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek
Segítségként kollégiumonként is rendszereztük pályázóinknak a fenti dokumentumokat a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html,
illetve a www.bgazrt.hu oldalakon.

 

Tisztelt Civil Szervezetek!

Mint azt minden bizonnyal Önök is tudják, a NEA pályázati rendszer a civil szervezeteknek hosszú évek óta lehetőséget biztosít arra,
hogy működésükhöz, programjaikhoz kapcsolódóan forrást hívjanak le.

Annak érdekében, hogy jó minőségű pályázatokat tudjanak benyújtani, és a felület kezelésével kapcsolatos kérdésekre is választ
kapjanak, az idei NEA pályázati kiíráshoz kapcsolódóan is lehetőség van személyes tájékoztató fórum igénylésére.

Amennyiben egy településen a civil szervezetek képviselői szívesen fogadják, a Civil Közösségi Szolgáltató Központ pályázati
tanácsadója személyesen felkeresi Önöket egy előre egyeztetett időpontban és helyszínen és tájékoztatást ad az idei módosított
feltételekről és a technikai tudnivalókról.

Kérem, igényüket jelezzék Gyebnár Péter pályázati tanácsadónak a civilforrasbekes@gmail.com címen.

https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html
http://www.bgazrt.hu/
mailto:civilforrasbekes@gmail.com


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.

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

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:
I. rávilágítson arra, hogy a zöld átállás, a digitális átállás milyen lehetőségeket kínál a
fiatalok számára és a társadalom egésze számára;
II. 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;
III. 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;
IV. általánosan érvényesítse, hogy az ifjúságpolitika valamennyi releváns szakpolitikai területen a 2019–2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági
stratégiával összhangban álljon.
V. 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/

 

Pályázati tükör

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. szeptember 01-től a Civil Információs Portál tájékoztatást nyújt az aktuális (civil) pályázatokról.
❗Pályázati tükör szeptember 01-től a CIP portálon❗
📌Civil Információs Portál folyamatosan frissített tartalommal tájékoztatást nyújt a civil szervezetek részére, az aktuális pályázatokról.
📌Minden civil szervezetnek eredményes pályázást kívánunk❗
A Pályázati tükör elérhető itt: https://civil.info.hu/kezdolap/palyazati_tukor/index.html

MEGYEI CIVIL PROGRAMAJÁNLÓ
Figyelem!

Új rovattal bővül hírlevelünk, ahova várjuk az Önök által szervezett eseményeket, programokat, amelyet szívesen beleteszünk soron következő
hírlevelünkbe/hírleveleinkbe. A hirdetendő esemény, program meghívóját várjuk a civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címre.

Fuss a Remény-Lak árváiért! - 2022. október 22.

https://palyazatok.org/palyazat-kozossegi-celokat-szolgalo-kozerdeku-vagy-humanus-okokbol-megvalositando-tevekenysegek-tamogatasara/
https://ifjusagitanacs.hu/2022/06/21/palyazati-felhivas-civil-szervezeteknek-2022/
https://civil.info.hu/kezdolap/palyazati_tukor/index.html
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com


EGYÉB
Keressük 2022 legjobb civil jogászát és könyvelőjét!

Az ajánlásokat 2023. januárt 13.-áig várjuk.

Civil szervezeti kereső

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

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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