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Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Információs Centrum 2020. IV. havi hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

Önkéntes mozgósítás - Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft.
„Az Ön által is ismert, a COVID-19 „koronavírus” miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett
https://www.onkentes.gov.hu oldalt segítő oldalként működtetjük tovább a veszélyhelyzet megszűnéséig. Az onkentes.gov.hu oldal korábbi célja továbbra sem változik:
összekötni a tenni akaró önkénteseket azokkal a szereplőkkel, akik a felmerülő igényeket látva a legjobb helyre tudják eljuttatni a segítséget, melyre a mostani helyzetben sok
kiszolgáltatott honfitársunknak szüksége van. Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az onkentes.gov.hu oldalon keresztül a felmerülő igényeket és a felajánlott önkéntes kapacitást
könnyebben tudják koordinálni, ezzel is felgyorsítva a bajba jutottak számára a segítség eljuttatását, ami közös érdekünk!

Az oldal abban is segítséget nyújt, hogy kellő számú önkéntest tudjanak a szervezetek mozgósítani, mivel az Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport
által életre hívott https://segitunkegymasnak.hu weboldalon eddig bejelentkezett több ezer önkéntes is erre a felületre regisztrál. A toborzás ezáltal automatikussá válik.

A megyeszékhelyeken dolgozó kollégáink segítik az önkénteseket fogadó szervezetek regisztrációjának folyamatát telefonon és e-mailben egyaránt, hogy minél
gördülékenyebben és gyorsabban kerülhessen közös platformra minden segíteni akaró és rászoruló. Kérjük, hogy regisztráljanak be Önök is az onkentes.gov.hu oldalra és hívják
fel partnereik, civil szervezetek, valamint intézményeik figyelmét erre a lehetőségre. A regisztráció során felmerülő kérdéseikkel kérjük, hogy az adott megyében dolgozó
kollégáinkat keressék, a levél mellékletében található elérhetőségek (Békés megye):

Mikó Melinda: +36705056425 - melinda.miko@erifa.hu
Völgyes János: +36305770824 - janos.volgyes@erifa.hu

A tájékoztató teljes tartalma elérhető IDE KATTINTVA!

NEA 2020. évi elektori választás eredményei
2020. március 19-én lezajlott a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek által választott testületi tagjainak, azaz a Tanács és az öt kollégium három-három tagjának
választása. 

NEA Tanács
Civil delegált tagjai:
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Zsigmond József
dr. Csűrös András Jakab
Bozókiné Veszelovszki Szilvia

Civil delegált póttagjai:
Janzsó Ádám
Mahler Balázs
Tihanyvári István

NEA Közösségi környezet kollégium
Civil delegált tagjai:

Binszki Alexa
Zila Gábor
Nemes László

Civil delegált póttagjai:
Nagy Károlyné

NEA Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Civil delegált tagjai:

Tóthné Tóth Anna
Gajdácsi Anikó
Bánvölgyi Róbert

Civil delegált póttagjai:
Páll-Szőke Ágnes
Vadóc László
Czene Attila
Horváth Mária

NEA Nemzeti összetartozás kollégium
Civil delegált tagjai:

Jávorka Endre
Simon Dalma Júlia
Pappné Szabó Anita Mária

Civil delegált póttagjai:
Nagy Gábor
Udvaros Renáta
Szekér Tamás József

NEA Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Civil delegált tagjai:

Herczegné Szabó Mariann
Daniné Groholy Gabriella
Leitert-Kiss Anna

Civil delegált póttagjai:
Hegedűs Zsolt
Varga Andrea
Fehérvári Istvánné
Herzsenáth Melinda
Kovács Károly
Janzsó Ádám
Szilveszter Gyuláné
dr. Nagy Gábor Dániel

NEA Új nemzedékek jövőjéért kollégium
Civil delegált tagjai:

Vajda Árpád
Papp Zoltán
Tardi-Somogyi Laura

Civil delegált póttagjai:
Botka Gábor János
Bogya Anna
Enyedi Imre

A NEA testületi tagjainak megválasztására összehívott 2020. évi elektori választás eredményei meginthető IDE KATTINTVA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

NKA

A KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (beadási határidő: 2020. április 16-án éjfél):

Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős közművelődési értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi
kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása.

Pályázatot benyújtani az alábbi két témakörben lehet:

1. Nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására
A Közművelődés Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális szempontból értékes közművelődési területhez kapcsolódó, nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének
támogatására.

2. Internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására
A Közművelődés Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális szempontból értékes közművelődési területhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes sajtótermékek
megjelentetésének támogatására.

Részletekért KATTINTSON IDE!

 

AZ IPARMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (beadási határidő: 2020. április 13-án éjfél):

http://civil.info.hu/hu/kezdje-itt/-/asset_publisher/X3nVlVWAUbeG/content/a-nea-testuleti-tagjainak-megvalasztasara-osszehivott-2020-evi-elektori-valasztas-eredmenyei?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhu%2Fkezdje-itt%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR1W1XpkZAHxHPZD6yIcNYWNpRXx1HG0P8KmrTfI7bF2Emov3AjrnnKRH_8
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_200416


Az Iparművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2020. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

1. Pályázati cél: Hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai
fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére az iparművészet területén.

2. Pályázati cél: Iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítása, valamint magyar iparművészek részvétele hazai
alkotótelepeken.

3. (a) Pályázati cél: Iparművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására.
(b) Pályázati cél: Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a design és a kortárs iparművészetet elemző és értékelő
tanulmányok megírására.

4. Pályázati cél: Iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítése, megrendezése, valamint
szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatása belföldön és külföldön, valamint a kiállításhoz tartozó katalógus megjelentetése.

5. Pályázati cél: Külföldi szakvásárokon nonprofit iparművészeti szervezetek, valamint iparművészeti ágak akkreditált képzését folytató felsőoktatási intézmények
megjelenése.

6. Pályázati cél: A magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítása.

További információkért KATTINTSON IDE!

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (benyújtási határidő: 2020. április 13-án éjfél):

Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos
regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása.
Pályázatot benyújtani az alábbi két témakörben lehet:

1. Nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására.
2. Internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására.

További információkért KATTINTSON IDE!

MOL

MOL MESTER-M DÍJ – Idén is várják a jelöléseket

A több, mint 10 éve élő MOL MESTER-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és
a tudomány területén és szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei. Arról, hogy mely tanárok, edzők és nevelők lehetnek jelöltek, az ALÁBBI LINKRŐL MEGNYÍLÓ
oldalon található még több információ.

2019-ben közel 400 jelölés érkezett be. Ezekről 2020. február elején döntött az Alapítvány kuratóriuma, a díjátadó tervezett időpontja: március második fele. A díjazottak neve a
díjátadót követően lesz publikus.

2020-ban is várják a jelöléseket az alábbi linken egészen december 31-ig IDE KATTINTVA.

HUNGARIKUM

Megjelent a HUNG-2020 pályázati felhívás

A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására; már működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben települési, tájegységi
értéktárak létrehozására, valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítésére megjelent az idei évi hungarikum pályázat, melyen belül 3 célterületre lehet
pályázni.

I. célterület: A most megnyíló pályázat 180 millió forint keretet határoz meg hazai és külhoni pályázóknak nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére,
bemutatóterek kialakítására, rendezvények megvalósítására. A pályázaton 1 millió és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el.

II. célterület: Az értéktár létrehozás és működtetés területén tapasztalattal bíró szervezetek 500 ezer forinttól 2 millió forintig terjedő támogatást nyerhetnek el, amennyiben a
pályázati projekt keretében értéktárat még nem működtető partner szervezet számára át szeretnék adni tapasztalataikat értéktár létrehozásával és működtetésével, nemzeti értékek
gyűjtésével, megismertetésével és népszerűsítésével, valamint az értékgyűjtés módszertanával kapcsolatban. A pályázati projekt keretében a partner szervezetnek nemzeti
értékeket kell felvennie a létrehozásra kerülő értéktárba. A célterületen 40 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

III. célterület: A „Hagyomány a divatban – viselet másként” célterületet negyedik alkalommal hirdeti meg az Agrárminisztérium, melyre 10 millió forint áll rendelkezésre. A
pályázati konstrukció célja az, hogy a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrája, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása ünnepeink és
hétköznapjaink részévé váljanak. A támogatás összege 250 ezer és 500 ezer forint között lehet.

A pályázati felületen már megnyílt a pályázati adatlap elektronikus kitöltési lehetősége, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2020. június 1. 8.00 órától van
lehetőség a rendszer lezárásáig. Amennyiben az igényelt támogatások összege eléri a célterület keretösszegének 300%-át, a támogató 2020. június 1. 8.30-tól az adott célterületre
a pályázatok befogadását lezárhatja.

A pályázati felhívás és a pályázati felület a palyazat.hungarikum.hu oldalon érhető el.

Esetleges kérdéseikkel keressék Gyebnár Péter pályázati szakértőt az alábbi mobiltelefonszámon: +36306541686 vagy a civilforrasbekes@gmail.com címen.

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Megjelent a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2020” FOF2020 címmel

A pályázat beadási határideje: 2020. május 5. 23:55

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és
fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánják támogatni:

A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása
A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projektek támogatása.
Részletekért KATTINTSON IDE!

CSB Media Hungary
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https://opa.molalapitvany.hu/ugyfelkapu/mesterm
https://palyazat.hungarikum.hu/index_main1.php?id=&valid=&id2=&valid2=
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A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. május 4. 23:59:59

Nonprofit tevékenységbemutató imázsfilm készítése (CM-20-1-NP, RÉSZLETEK IDE KATTINTVA)

A felhívás alapvető célja az, hogy a nonprofit szervezetek hasznos és áldozatos munkája egy, a tevékenységüket bemutató imázsfilm elkészítésével és publikálásával minél
szélesebb körnek bemutatásra kerülhessen a CSB Media Hungary segítségével. Nagyon fontos tényező a nonprofit szervezetek tevékenységét illetően az együttműködések
ösztönzése és létrehozása, így a jelen felhívás keretében elkészülő imázsfilmekkel új kapcsolatokat tudnak kialakítani a nonprofit szervezetek. Ezzel közvetve elérve azt, hogy az
évről évre rendelkezésre álló forrásaik és támogatásaik növekedni tudjanak. A felhívás célja továbbá az is, hogy a nagyobb ismertség révén a szervezetek a meglévő partnereik
mellé újabb partnerek bevonásra kerülhessenek, így segítve a további működésüket és fejlődésüket egyaránt.

Interjúvideó elkészítése (CM-20-1-INT, RÉSZLETEK IDE KATTINTVA)
Számtalan érdekes és értékes történetet rejt Magyarország, különösen a kistelepülések, és azok közösségei. A CSB Media Hungary alapvető célja jelen felhívással az, hogy ezeket
a történeteket minél szélesebb körbe eljuttassa, egy 25-30 perc hosszúságú, műtermi minőségű interjúvideó formájában. A felhívás keretében ilyen interjúvideó elkészítésére van
mód pályázatot benyújtani nonprofit szervezeteknek és önkormányzatoknak egyaránt. Az interjú témáját és az interjúalanyt is a pályázó jelöli ki, ezen kívül a témát és az
interjúalanyt is részletesen ismertetni szükséges a pályázati adatlapon.

TÁJÉKOZTATÓ
A civil és egyéb cégeknek nem minősülő szervezetek elektronikus ügyintézési lehetőségeiről: A birosag.hu tájékoztatót adott ki, hogy a tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése érdekében a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartási eljárásaiban elsősorban az elektronikus ügyintézés ajánlott. Az
elektronikus ügyintézésről az ALÁBBI OLDALON olvashatnak. 

Online tanácsadás a Békés Megyei Civil Információs Centrumban
A jelenleg kialakult helyzetben is rendelkezésre állnak a Békés Megyei Civil Információs Centrum által igénybe vehető tanácsadások. A személyes találkozások háttérbe
szorulása esetén is tudunk segíteni, hisz az online tanácsadás lehetőséget teremt a kérdések mihamarabbi megválaszolására. A megadott elérhetőségeken keressék tanácsadóinkat
bizalommal. 

Tanácsadóink

Civil jogi tanácsadó: Dr. Futaki Géza Istvánné (futaki.meri@t-email.hu;  +36309384777; személyes konzultáció: előre egyeztetett időpontban)
Civil jogi tanácsadó: Dr. Kopcsák Zoltán (dr.kopcsakz@globonet.hu;  +36306066160; személyes konzultáció: előre egyeztetett időpontban)
Civil könyvelési tanácsadó: Szegediné Lisovszki Piroska (szegedinepiroska@gmail.com; +36 20 251 2023; személyes konzultáció: előre egyeztetett időpontban)
Civil pályázati szakértő: Gyebnár Péter (civilforrasbekes@gmail.com; +36306541686; személyes konzultáció: előre egyeztetett időpontban a CIC irodában)
Informatika tanácsadó: Balogh Gergely (morneo@morneo.net; +36303542490; személyes konzultáció: előre egyeztetett időpontban a CIC irodában)
Külkapcsolatokért felelős tanácsadó: Kocziha Attila (attila.kocziha@yahoo.com;  +36204848997; személyes konzultáció: előre egyeztetett időpontban a CIC irodában
Pályázati (NEA, BGAZRT) tanácsadó: Schriffertné Lócskai Henriett (henriett.cic@gmail.com;  +36203193591; személyes konzultáció: telefonon előre egyeztetett
időpontban)

Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária
irodavezető
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