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Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2020. év 44. heti hírlevelét. Ezentúl a jövőben egy hónapban többször is küldünk
hírlevelet, hogy ne maradjon le semmiről. Reméljük, hasznos információkat talál benne.

Pályázatok
Pályázat kiírója:  A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.
A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a
görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési
támogatására.

A pályázat célja: A kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának
megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása
érdekében. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Forint, felső határa 5.000.000 Ft.
Határidő: 2020. november 2.
További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
A pályázat célja: Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2020.” című, NEAN-KP-1-2020 jelű pályázat
célja a civil szervezetek működésének támogatása.
Határidő: 2020. november 11.
További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
 A pályázat célja: A pályázatok célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó

költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése.
 Határidő: 2020. november 11.

 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: Invitech ICT Services Kft. 
 Az Invitech ICT Services Kft. 2020-ban már tizenegyedik alkalommal, és egy nagyon is aktuális kategóriával kibővítve hirdeti meg az InnoMax pályázatot.

A pályázat célja: Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek saját, információtechnológiai
eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót.

 Határidő: 2020. november 15.
 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
 Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.

A pályázat célja: A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.” című, NEAG-KP-1-2021 jelű pályázatainak célja a civil
szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása.

 Határidő: 2020. december 11.
 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: A Budapest Bank és a Békéscsabai Önkormányzat
 A pályázat célja: A tizenegyedik alkalommal meghirdetett Budapest Bank Békéscsabáért Program pályázati kiírására idén is olyan közérdekű tevékenységeket

végző civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek tevékenységükkel Békéscsabához és közvetlen agglomerációjához (Gerla, Mezőmegyer és Fényes
településekhez) kötődnek. Az idei évben a helyi fiatalokat támogató kezdeményezések kaphatnak pénzügyi segítséget.

 Határidő: 2020. október 30.
 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: A Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiuma
 A pályázat célja: A Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a 2021. március 1. és augusztus 31. közötti időszakra népművészeti célú

tevékenységek támogatására.
 Határidő: 2020. október 29.

 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 
 A pályázat célja: Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet könyvtárak és levéltárak támogatására.

 Határidő: 2020. október 30.
 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 
 A pályázat célja: Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és

eszközök beszerzésére.
 Határidő: 2020. november 02.

 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma
 A pályázat célja: Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma készségfejlesztő programok, IZP produkciók, valamint

táncművészeti produkciók támogatására.
 Határidő: 2020. november 03.

 További információért IDE KATTINTSON

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nemzetisegi_tamogatasok/2021/NCIV-KP-1-2021_palyazat_kiiras.pdf?fbclid=IwAR134oH2vS4J8Mx-bnk0g6xFyXYesxsYsk021L1KT6Yo_ZFiapgMC0HLrh8
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Adomanyok-utan-jaro-normativ-kiegeszitesen-alapulo-tamogatas-civil-szervezetek-reszere-2020
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Civil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont-tamogatas-2021
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/InnoMax-Dij-nonprofit-es-civil-kategoria-palyazati-felhivas-es-utmutato-2020
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Helyi-es-teruleti-hatokoru-civil-szervezetek-egyszerusitett-tamogatasa-2021
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Millios-tamogatasra-palyazhatnak-a-bekescsabai-civil-szervezetek
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazat-nepmuveszeti-celu-tevekenysegek-tamogatasara
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazat-konyvtarak-es-leveltarak-tamogatasara
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazat-allomanyvedelmi-restauralasi-tevekenyseghez-szukseges-szakmai-anyagok-es-eszkozok-beszerzesere
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazat-keszsegfejleszto-programok-IZP-produkciok-valamint-tancmuveszeti-produkciok-tamogatasara


Pályázat kiírója: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
A pályázat célja: A pályázatok célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó
költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése.
Határidő: 2020. november 11.
További információért IDE KATTINTSON

Aktualitások
GINApp – Pályázatfigyelő applikáció a gazdasági pályázatok követésére

 A gazdaságfejlesztési felhívások közötti könnyebb eligazodást és a naprakészséget segíti az az új telefonos alkalmazás, amelyet a Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága készített elő. További információkért IDE KATTINTSON!

 

FIGYELEM!
 Megjelent a Miniszterelnökség gondozásában a Civil Kézikönyv - Útmutató a civil szervezetek mindennapi működéséhez második kiadása. Az útmutató

tartalmazza az összes olyan területet, kihívást, feladatot és lehetőséget, amely egy civil szervezet mindennapjaiban fontos lehet. A kézikönyv letöltését,
áttanulmányozását szívből ajánljuk minden civil közösségnek! Már letölthető IDE KATTINTVA!

Tájékoztató eseményeket tartottunk a NIR-NEA roadshow jegyében az alábbi településeken
 Dévaványa, Szarvas, Nagybánhegyes, Vésztő, Békéscsaba, Kondoros, Békés

CIVIL INFO – NEA 2021 online tájékoztató rendezvényt tartott Janzsó Ádám a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ pályázati
szaktanácsadója

Rólunk írták
Civilek toboroztak véradókat Békéscsabán
Egész napos véradást szervezett hétfőn a Békés Megyei Civil Szolgáltató Közösségi Központ. Bővebben IDE kattintva a olvasható a BEOL.hu oldalon.

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Civil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont-tamogatas-2021
https://palyazatok.org/ginapp-palyazatfigyelo-applikacio-a-gazdasagi-palyazatok-kovetesere/
https://civil.info.hu/media/CIVIL_KEZIKONYV2_3758.pdf
https://www.beol.hu/kozeBet/helyi-kozelet/civilek-toboroztak-veradokat-bekescsaban-2-3094927/


Civil szervezeti kereső

Új funkcióval bővült a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ honlapja. Együttműködés reményében akár ti is könnyedén rá tudtok keresni a
megyében tevékenykedő civil szervezetekre név, cím, irányítószám vagy településnév alapján. Megnyitáshoz KATTINS IDE!

Ingyenes tanácsadások a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ keretein belül

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 (szegedinelpiroska@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

Projekt kommunikáció és kötelező nyilvánosság témában tanácsadás

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

Teljeskörű informatikai tanácsadás

Új és használt számítógépek és notebook összeállításában, beszerzésében, beüzemelésében való tanácsadás

Eseti és rendszeres havi szerződéses karbantartásról általános tájékoztatás

Biztonsági kamera rendszer kiépítésében történő tanácsadás

Vezetékes / vezeték nélküli hálózatok kiépítése és üzemeltetésében tanácsadás

Ú

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/
mailto:futaki.meri@t-email.hu?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:dr.kopcsakz@globonet.hu?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:szegedinelpiroska@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:civilforrasbekes@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:morneo@morneo.net?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se


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

Figyelem!

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