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

 

Pályázatok
Agrárminisztérium

Cél: A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatása.

Benyújtási határidő: 2020. július 01.

További információk IDE KATTINTVA

Célcsoport: Állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára

Cél: A pályázati támogatás célja engedélyezett vagy nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási
körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése.

Benyújtási határidő: 2020 június 21.

További információk IDE KATTINTVA
 

Nemzeti Tehetség Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi
cselekvési programja alapján 22 nyílt pályázati kiírást hirdet meg.

Cél: A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a
tehetségsegítés minden területén.
Benyújtási határidő: 2020. június 26.
További információk IDE KATTINTVA
Cél: Hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és
világversenyeken való részvételének támogatására.
Benyújtási határidő: 2020.június 30.
További információk IDE KATTINTVA

Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a
letelepedni szándékozók számára ezeket a településeket. 
A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek
támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása, a Falusi
Civil Alap. A rendelkezésre álló forrás összege 5.000.000.000,- Ft.
A részletes leírás az ALÁBBI LINKEN található.

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (FCA) pályázat dokumentumait

1. Pályázati kiírás
2. Útmutató
3. Általános Szerződési Feltételek

A dokumentumok az ALÁBBI linken érhetőek el.

E.ON pályázati lehetőség civil szervezetek számára

Az E.ON továbbra is folyamatosan várja civil szervezetek jelentkezését a következő témakörökben: társadalmi szerepvállalás, jövő generációja, edukációs
programok, energiához való hozzájutás, klímaváltozás - környezetvédelem, (magas)kultúra. Az egy projektre eső támogatási összeg felső határa maximum
1.500.000 Ft, előfordulhat, hogy a megpályázott összeg csak részben kerül odaítélésre. A pályaművek következő beadási határideje 2020. július 3. A pályázás
menetéről további információ elérhető a program honlapján.

 

Megalakultak a Nemzeti Együttműködési Alap új testületei
A civil szervezetek működését és szakmai programjainak támogatását biztosító finanszírozási forma, a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) újonnan megalakult
testületeinek 54 tagja közül 18 tagot az elektori választás során civil szervezetek választottak meg, 36 tagot az Országgyűlés, valamint az illetékes miniszterek
delegáltak.

http://www.hungarikum.hu/hu/hirek/megjelent-hung-2020-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-5
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Az-Agrarminiszterium-2020-evi-palyazati-kiirasa-allatmenhelyet-mukodteto-civil-szervezetek-szamara
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Felhivasok-a-Nemzeti-Tehetseg-Program-kereteben-2020
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/A-hazai-tehetseges-magyar-fiatalok-nemzetkozi-versenyeken-valamint-a-Magyarorszagot-kepviselo-tanulok-csapatok-diakolimpiakon-es-vilagversenyeken-valo-reszvetelenek-tamogatasa
https://cic.egyensulyaeegyesulet.hu/572-2/
https://cic.egyensulyaeegyesulet.hu/falusi-civil-alap-palyazat-dokumentumai/
https://www.eon.hu/hu/rolunk/tarsadalmi-szerepvallalas/tarsadalom/szponzoracio/partnersegek--palyazatok.html


A Tanács új elnöke Dr. Kondra Laura, aki jól ismeri a területet és komoly tapasztalattal rendelkezik a civil pályázatokat illetően, hiszen két cikluson keresztül látta
el a NEA Nemzeti összetartozás kollégium elnöki feladatait. Szakértelmét és tapasztalatait hasznosítva, társadalmi szerepvállalás keretében eredményesen tud
hozzájárulni az értékteremtő civil szervezetek tevékenységének támogatásához.

A NEA új testületei 2020. április 7. napjától megkezdték működésüket. A civil területért felelős miniszterelnökségi helyettes államtitkár, Szalay-Bobrovniczky
Vince a miniszteri megbízóleveleket a járványügyi helyzetből adódóan postán továbbította az összes testületi tagnak.
A NEA testületi tagokról az alábbi linken tájékozódhatnak.

 

Összefoglaló a Civil törvény és a NEA rendelet módosító rendelkezéseiről 2020.
Az ALÁBBI LINKRE KATTINTVA érthető el.

 

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány felajánlotta segítségét a Falusi Civil Alap megpályázásához
Az ALÁBBI LINKRE KATTINTVA érthető el.

Tájékoztató a Békés Megyei Civil Információs Centrum szolgáltatásairól és a Magyar Falu Program –
Falusi Civil Alap pályázati lehetőségeiről.

2020. június 09-én a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének felkérésre, Herczegné Számel Annamária a Békés Megyei Civil Információs Centrum
szakmai vezetője, valamint Gyebnár Péter civil pályázati szakértő tájékoztatót tartott a résztvevőknek a centrum szolgáltatásairól, programjairól, illetve a Magyar
Falu Program – Falusi Civil Alap pályázati lehetőségeiről. A rendezvényen közel 70 fő vett részt.

Ingyenes tanácsadás a Békés Megyei Civil Információs Centrum keretein belül

Kérdéseitekkel az alábbi e-mail címeken és telefonszámokon forduljatok hozzájuk bizalommal. A szolgáltatás ingyenes!

Tanácsadóink

Civil jogi tanácsadó: Dr. Futaki Géza Istvánné (futaki.meri@t-email.hu | +36309384777)
Civil jogi tanácsadó: Dr. Kopcsák Zoltán (dr.kopcsakz@globonet.hu | +36306066160)
Civil könyvelési tanácsadó: Szegediné Lisovszki Piroska (szegedinepiroska@gmail.com | +36307430091)
Civil pályázati szakértő: Gyebnár Péter (civilforrasbekes@gmail.com; +36306541686)
Informatika tanácsadó: Balogh Gergely (morneo@morneo.net | +36303542490)
Külkapcsolatokért felelős tanácsadó: Kocziha Attila (attila.kocziha@yahoo.com | +36204848997)
Pályázati (NEA, BGAZRT) tanácsadó: Schriffertné Lócskai Henriett (henriett.cic@gmail.com | +36203193591)

 

Továbbra is kérjük azokat a civil szervezeteket, akikhez nem jutnak el hírleveleink, küldjék meg számunkra a bekescic@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

 

 

http://civil.info.hu/web/nea/szervezet
https://cic.egyensulyaeegyesulet.hu/osszefoglalo-a-civil-torveny-es-a-nea-rendelet-modosito-rendelkezeseirol-2020/
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