
Tisztelt :feliratkozo_nev:!

Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2020. VIi. havi hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

 

Helyettes államtitkári tájékoztató - NÉVVÁLTOZÁS!
Kedves Partnerünk!
Tájékoztatással élünk annak vonatkozásában, hogy a Civil Információs Centrum országos hálózati szinten 2020. július 1-jétől, immár Civil Közösségi Szolgáltató
Központ (röviden: Civil Központ) elnevezéssel működik tovább. Így ezentúl mi is Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ néven vagyunk
megtalálhatóak. A Békés Megyei Civil Központ irodája továbbra is Békéscsabán a Sikonyi út 3. szám alatt működik, minden hétköznap 08:00 - 16:00 óra között.
Szolgáltatásaink változatlanul igénybe vehetőek: ingyenes tanácsadások, információs szolgáltatások, infokommunikációs szolgáltatások, képzési és egyéb
szolgáltatások. Kérdés esetén a civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címen vagy a +36 20 264 4463 telefonszámon fordulhatnak hozzánk, valamint online a
civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu címen vagyunk elérhetőek. 

Felhívás
Megszűnés előtt álló civil szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.) átvételében közreműködünk, segítséget nyújtunk a partnerek felkutatásában. Amennyiben
ismer ilyen egyesületet, alapítványt stb., kérem jelezze felénk!

Felhívás - Megyenap

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/


Pályázatok
„Hankook Abroncsadományozás” Programfelhívás

A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő szervezetek (továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása,
közúti közlekedésük biztonságának elősegítése. A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok. Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3
garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét, kizárólag a szervezet tulajdonát képező, vagy a szervezet által hivatalosan üzemben tartott járművekre. Határidő:
2020. július 20. További információkért IDE KATTINTSON.

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.

NKA
A FILMMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Filmművészet Kollégiuma pályázatot hirdet art mozik infrastrukturális fejlesztésére.

1.  Pályázati cél: Az „art” mozik infrastrukturális fejlesztése, az „art” mozik technikai színvonalának megőrzése, ill. növelése, az „art” mozihálózat
fennmaradásának biztosítása érdekében.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. június 1. – 2021. december 31. Beadási határidő: 2020. július 20. További információk ITT ÉRHETŐEK EL.

A TÁNCMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Beadási határidő: 2020. július 15

http://www.hankookadomany.hu/felhivas/
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/572-2/
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/filmmuveszet_200720


1. Pályázati cél: Alkotói támogatás. Az alkotói támogatás célja, hogy a pályázó egy jövőbeni létrehozási időszakot megelőzően, alkotói gondolatait rendszerbe
fűzve létrehozási terv - forgatókönyv, szcenárió, kibővített szinposzis tervezet - kidolgozásával koreográfusi elképzeléseit, vízióit - összefüggően egymásra
építve - alkotói programtervvé alakítsa és a táncdramaturgia sajátosságainak figyelembevételével digitális eszközök bevonásával megalkossa.

2. Pályázati cél: Produkciós tervek előkészítésének támogatása. A táncművészet területén megvalósítandó táncszínházi produkciók előkészítési fázisában
keletkező tervezői, előadói, szervezői, és egyéb feladatok megvalósításának támogatása. A felhívás az on-line térben előkészíthető minőségi, színvonalas,
értéket képviselő produkció előkészületi tevékenységeit kívánja támogatni, hogy a majdani fizikai kapcsolatok felvételének lehetőségekor a színházi
környezetbe való visszarendeződés gördülékenyebb lehessen, valamint az előkészített produkciós tervek rövidebb időtávon léphessenek a befejezési
fázisba.

3. Pályázati cél: On-line térben való hatékony, minőségi jelenlét támogatása. A mindenkori nézőközönség folyamatosan változó kultúrafogyasztási
szokásaihoz alkalmazkodva, valamint a jelen helyzet kihívásaira reagálva, on-line felületeken való hatékony és minőségi megjelenés támogatása. A
pályázó által létrehozott, vagy fejlesztett weboldal használata, közösségi média és fájlmegosztó platformok szakszerű üzemeltetése, a
közönségkapcsolatok megteremtésének egyéb kreatív módja, így a digitális felületek tudatos használata a nézőinkkel való interakció záloga. A támogatás
célja, hogy a pályázó a digitális platform rendszerét hatékonyabbá tegye, és minél több leendő nézőt érjen el, valamint, hogy minőségi vizuális tartalmat
tudjon szolgáltatni.

4. Pályázati cél: Próbahely biztosítása (próbahely bérleti díjához való hozzájárulás). A COVID-19 koronavírus terjedésének korlátozására irányuló
intézkedések a táncművészeti területen tevékenykedő alkotó és előadóművészek próbalehetőségeit is befolyásolják. Annak érdekében, hogy a
veszélyhelyzetet követően maradéktalanul teljesíthessék az elvárásokat, az egyidőben több helyen történő próbalehetőséget kívánja a Kollégium
támogatni a gördülékenyebb munka érdekében próbahely biztosításával. További információk ITT ÉRHETŐEK EL.

A KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Beadási határidő: 2020. július 27

1. Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák
megrendezése.

2. Pályázati cél: Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségei létrehozásának, valamint közművelődési szakmai
tevékenységek megvalósításának a támogatása. További információl ITT ÉRHETŐEK EL.

A KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Beadási határidő: 2020. július 27

1. Pályázati cél: a hazai közművelődési intézményekben dolgozók, népművelők szakmai képzése. Csapatépítő, konfliktusmegoldó, kommunikációt, EQ-t fejlesztő tréningek,
informatikai továbbképzés és további technikai ismeretek bővítésére épülő csoportos képzések megrendezése minimum 8 fő állandó, az intézményben dolgozó munkatárs
részére. 

2. Pályázati cél: a minőségirányítás folyamatában eredményeket elért közművelődési intézmények új arculatának, szolgáltatásainak, innovatív eredményeinek, intézményi
imázsának erősítését szolgáló projektek megvalósítása.

3. Pályázati cél: hazai kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos programok vegyítése, irodalom, zene, színház és egyéb
műfajok találkozása, crossoverek megrendezése.  

További információk ITT ÉRHETŐEK EL.

Képzés
Civil Gazdálkodási Képzés: Naprakészen a civil szférában

Korunkban jelentősen megnőtt a civil szervezetek szerepe és jelentősége. A szervezetek közérdekű céljainak megvalósításához, a biztonságos működéshez
elengedhetetlen feltétel a rendezett anyagi háttér, gazdálkodás megléte. A gazdálkodás nyilvántartását az általános könyvvezetési szabályok mellett a
szervezetek által létrehozott szabályzatok irányítják. A szabályzatok meglétét az adóhatóság és törvényességi felügyeleti ellenőrzés során az erre jogosultak
ellenőrizhetik. Ennek könnyebb átláthatóságát igyekszünk segíteni ezzel az egy napos szakmai konzultációval egybekötött előadással.

Helyszín: Szarvas, Szabadság út 25-27., a Szarvasi Járási Hivatal nagytermében
Időpont:  2020. július 15. (szerda) 08:00 - 14:00 

A képzés tematikája:

08:00 - 08:30: regisztráció
08:30 - 10:00: Dr.Varga Imre László, (MNB, közgazdász)

Gazdasági cselekvési terv
Banki forrás, lehetőségek
Válságkezelés a civil szférában
Pandémia hatása a gazdaságra
Fizetési moratórium alkalmazása

10.00 - 10:15: kávészünet
10:15 - 11:45: Nagymihály János (munkajogi szaktanácsadó)

Foglalkoztatás a civil szférában
Alapbér, pótlékolt bér; munkaidő és beosztása
Munkaviszony megszüntetése
Munkaviszonyhoz kötődő adatkezelési előírások

11:45 - 12:30: büféebéd
12:30 - 14:00: Dr. Kopcsák Zoltán, (ügyvéd)

Civil szervezetek alapítása
Új civil törvény
Változásbejegyzési eljárások
Civil szervezetek megszüntetése, átalakulása

Az előadások végén lehetőség lesz konzultálni a szakértő előadóinkkal.  

A képzés ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött!

Regisztárciós felület ITT NYITHATÓ MEG.

Regisztrálási határidő: 2020. július 10.

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/tancmuveszet_200717
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_200715
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_2_200715
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxw388iXOhqr8MYk812P1L5HCtlPZpg4P5LhW7VGgtClkySw/viewform?vc=0&c=0&w=1


Ingyenes tanácsadások a Békés Megyei Civil Információs Centrum keretein belül
Tanácsadóink
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 szervezetek jogi működéséhez szükséges, legyen az alapítás, módosítás, megszüntetés, vagy akár a napi működéssel kapcsolatos jogi kérdések,
munkaviszonyok, kintlévőségek kezelése, szerződések kötése, véleményezése

Civil jogi tanácsadás: Dr. Kopcsák Zoltán (dr.kopcsakz@globonet.hu | +36 30 606 6160)

Civil szervezetek jogi működéséhez szükséges, legyen az alapítás, módosítás, megszüntetés, vagy akár a napi működéssel kapcsolatos jogi kérdések,
munkaviszonyok, kintlévőségek kezelése, szerződések kötése, véleményezése

Civil könyvelési tanácsadás: Szegediné Lisovszki Piroska (szegedinepiroska@gmail.com | +36 30 743 0091)

Könyveléssel, könyvvitellel kapcsolatos tanácsadás

Civil pályázati szakértő: Gyebnár Péter (civilforrasbekes@gmail.com | +36 30 654 1686)

Civil pályázatokkal kapcsolatban általános tájékoztatás
EU-s pályázatokon való induláshoz szükséges előfeltételek teljesítéséhez tanácsadás
Falusi Civil Alap és NEA pályázati rendszerekkel kapcsolatos általános tájékoztatás
Projekt eredmények fenntartásával kapcsolatos tanácsadás
Projektkommunikáció és kötelező nyilvánosság témában tanácsadás

Informatika tanácsadás: Balogh Gergely (morneo@morneo.net | +36 30 354 2490)

Teljeskörű informatikai tanácsadás
Új vagy használt számítógépek és notebook összeállításában, beszerzésében, beüzemelésében - karbantartásában történő tanácsadás
Biztonsági kamera rendszer kiépítésében történő tanácsadás
Vezetékes / vezeték nélküli hálózatok kiépítése és üzemeltetésében tanácsadás
új / meglévő weboldalak elkészítéséről / fejlesztéséről / üzemeltetéséről tanácsadás
számlázz.hu rendszer bevezetéséről, NAV rendszerrel való összekötéséről tanácsadás
marketing tanácsadás

Külkapcsolatokért felelős tanácsadó: Kocziha Attila (attila.kocziha@yahoo.com | +36 20 484 8997)

Pályázati tanácsadás (írás, módosítás, elszámolás, lezárás) különös tekintettel a NEA, BGA, MINISZTERELNÖKSÉG, ÖNKORMÁNYZATOK,TOP keretei  belül kiírt
pályázatokra
Külkapcsolati ügyek, ezen belül Románia területén (Erdély, Parcium, Regát)
Civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel
Szállás keresés magyar szállásadóknál
Programhelyszínek ajánlása
Magyar vezetésű települések vezetőivel való kapcsolatfelvétel
Utazási kérdések
Civil szervezet működtetési ügyek

Pályázati (NEA, Bethlen Alapkezelő) tanácsadó: Schriffertné Lócskai Henriett (henriett.cic@gmail.com | +36 20 319 3591)

NEA pályázat megírásával és elszámolásával kapcsolatos tanácsadás
Jogosultsággal kapcsolatos tanácsadás
Nem egyértelmű ügyekben való segítségnyújtás

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

https://my.mikrovps.net/aff.php?aff=245
https://szamlazz.morneo.net/

