
Tisztelt Civil szervezet Vezető!

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ külkapcsolatokért felelős tanácsadójaként keresem e levéllel Önt.

2020 januárjában a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya Békés megye területén szervezetünket bízta meg a civil közösségi
szolgáltató feladatok ellátásával.

A szolgáltató központunk feladatát képezi többek között a Békés megyei civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése,
továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése. Ennek keretében elősegítjük a civil szervezettek
közötti együttműködést, így a külhoni magyar civil szervezettekkel való kapcsolatteremtést és az így létre jövő szakmai munkát, mely akár pályázatokon való
közös indulást, együttesen megvalósítható szakprojektek megvalósítását, vagy egyszerű tapasztalatcserét is jelenthet.

Tevékenységünk keretében aktuális, külhoni civil szervezetek számára is elérhető pályázatokról is tájékoztatjuk az érintetteket. Ennek keretében az alábbi
pályázatokra hívjuk fel a figyelmüket:

Pályázatok
Mastercard Pro Bono Program 2020

jelentkezési határidő: 2020. szeptember 7. hétfő 18.00 óra
jelentkezési felület: https://cutt.ly/wtZi1j4 címen
további részletek: https://cutt.ly/tdf3tY7

Pályázati felhívás határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére, kiemelt művészeti célok megvalósítására

a pályázat célja: az EMMI nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek
számára
a támogatás formája: 100% vissza nem térítendő támogatás
a pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírásnak az EPER felületén történő megjelenésétől számított 30 naptári nap, a jelen pályázat esetében
2020. augusztus 13.
további részletek: https://cutt.ly/Udf8gc0

Hangszert határon túli magyaroknak Program. Vallási könnyűzene támogatás 2020

a pályázat célja: a Kormány a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról szóló
1046/2019. (II. 18.) Korm. határozattal lándzsát tört a kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzése, valamint életben tartása és élővé tétele
szükségessége mellett. Ennek érdekében támogatja a vallásos könnyűzene alkotói kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását,
valamint társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását.
igénybejelentés benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10. 23:59
további részletek: https://cutt.ly/Sdf4xw0
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