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

 

Jövedelemadó 1+1%!
Mint tudjátok, rendelkezhettek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Ez legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól
függetlenül is megtehető. A Békés Megyei Civil Információs Centrumot is működtető Egyensúly AE Egyesület (Adószám: 18387452-1-04) is örömmel fogadja az
szja 1%-os felajánlásokat. Regisztrált civil szervezetek listája letölthető IDE KATTINTVA.

 

Civil véradás
A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága az Országos Vérellátó Szolgálattal (OVSZ), illetve a fővárosi és a
megyei Civil Információs Centrumokkal közösen 2020. április 20-24. között szervezte meg a II. Civil Véradást. Békéscsabán, a Területi Vérellátó Központban
(5600, Békéscsaba Gyulai út 20.) 2020. április 20-án 8:00-18:00 között lehetett vért adni. Szeretnénk megköszönni a támogatást mindenkinek, aki hozzájárult az
esemény sikerességéhez továbbá a minden véradónak!

 

Általános tájékoztató – E-recept
2020. május 06-tól e-recepttel is kiválthatók a gyógyászati segédeszközök, így a vércukormérő tesztcsíkok a gyógyszertárakban. A témában az alábbi rövid
tájékoztató videó készült, megtekinthető IDE KATTINTA.

 

Változtak tanácsadóink elérhetőségei
A Békés Megyei Civil Információs Centrum tanácsadói közül többek elérhetősége is változott.  Kérdéseitekkel az alábbi e-mail címeken és telefonszámokon
forduljatok hozzájuk bizalommal. A szolgáltatás ingyenes!

Civil jogi tanácsadó: Dr. Futaki Géza Istvánné - futaki.meri@t-email.hu | +36 30 938 4777
Civil jogi tanácsadás: Dr. Kopcsák Zoltán - dr.kopcsakz@globonet.hu  | +36 30 606 6160
Civil könyvelési tanácsadás: Szegediné Lisovszki Piroska - szegedinepiroska@gmail.com | +36 30 743 0091
Civil pályázati szakértő: Gyebnár Péter - civilforrasbekes@gmail.com | +36 30 654 1686
Informatika tanácsadó: Balogh Gergely - morneo@morneo.net | +36 30 354 2490
Külkapcsolatokért felelős tanácsadó: Kocziha Attila - attila.kocziha@yahoo.com | +36 20 484 8997
Pályázati (NEA, Bethlen Alapkezelő) tanácsadó: Schriffertné Lócskai Henriett - henriett.cic@gmail.com | +36 20 319 3591

 

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ!
2020.szeptember 30-ig kell a civil szervezeteknek benyújtani a 2019. évi beszámolókat! A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az
ALÁBBI LINKEN érhető el.

Korm. rendelet 2. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

2. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli
szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és
közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők - amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30.
között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek
határidejét ettől a naptól kell számítani.

 

Civil szervezetek által az idős, krónikus beteg embereknek nyújtott segítség a koronavírus-járvány idején
A Békés Megyei Civil Információs Centrum összegyűjtötte a megyében lévő olyan civil szervezeteket, amelynek tagjai, önkéntesei a koronavírus-járvány idején
segítséget tudnak nyújtani az idős és krónikus beteg embereknek bevásárlás, gyógyszer kiváltás, ügyintézés stb. során. Az ALÁBBI LINKEN elérhető –
folyamatosan bővülő – táblázat tartalmazza ezen a civil szervezetek adatait az Önök számára, hogy a mindennapi élet könnyebb legyen ebben a rendkívüli
időszakban. Keressék bizalommal a szervezetek kapcsola�artóit és kérjék bátran segítségüket.

 

Pályázatok
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
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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 IDE KATTINTVA érhető el.
Esetleges kérdéseikkel keressék Gyebnár Péter pályázati szakértőt a +36306541686 -as telefonszámon, vagy a civilforrasbekes@gmail.com címen.
 

NKA
A KÉPZŐMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Beadási határidő: 2020. május 21. éjfélig

Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős képzőművészeti értékkel bíró magyarországi kiadású magyar
nyelvű sajtótermékek támogatása.

Pályázatot benyújtani az alábbi két témakörben lehet:
Nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására: Kulturális szempontból értékes képzőművészeti területet bemutató
nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására.

Internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására: Kulturális szempontból értékes képzőművészeti területet bemutató online
sajtótermékek megjelentetésének támogatására

További információkért KATTINTSON IDE.

A SZÉPIRODALOM KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiuma pályázatot hirdet sajtótermékek megjelentetése, illetve szépirodalmi, műfordítói és kritikai
alkotómunka támogatására.

Pályázati határidő: 2020. május 21.
1. Téma: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalom-értelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti)
kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli
magyar nyelvű hagyományos (print) szépirodalmi sajtótermékek támogatása.

2. Téma: Internetes szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatása. Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy
innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos
regionális szereppel rendelkező magyarországi és határon túli magyar nyelvű online szépirodalmi sajtótermékek
támogatása.

Pályázni két altémában lehet:
1. Téma: Alkotói támogatás magyar nyelvű szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására magyarországi
és határon túli szerzők számára.

2. Téma: Határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói,
kritikai alkotómunka támogatása.

1. kategória: Székely János alkotói támogatás

2. kategória: Gion Nándor alkotói támogatás

3. kategória: Schöpflin Aladár alkotói támogatás

4. kategória: Franyó Zoltán alkotói támogatás

További információk IDE KATTINTVA érhetőek el.

A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KREATÍV EURÓPA
PROGRAMJÁBAN (2014-2020) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Pályázati cél: az Európai Bizottság Kreatív Európa programjának (2014-2020) „Európai együttműködési projektek”, „Európai platformok” területei
keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

Pályázati határidő: 2020. június 3.

4 kategóriában lehet pályázni:

1. kategória – Kisebb európai együttműködési projekt esetén

2. kategória - Nagyobb európai együttműködési projekt esetén

3. kategória - A kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projekt esetén

Európai platform közreműködője esetén

További információkért KATTINTSON IDE.
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Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária
irodavezető


