
 

 

Tisztelt Partnerünk!

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

HÍREINK
Békéscsaba adott otthont a Civil Közösségi Szolgáltató Központok Országos találkozójának

A háromnapos rendezvényre tizenkilenc megyéből és Budapestről érkeztek a civil központok képviselői. A találkozó célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a civil
szervezetek társadalomban betöltött szerepének fontosságára, valamint segítséget nyújtson működésükben, illetve a jó gyakorlatok, tapasztalatok egymással
való kicserélése.

A szakmai konferencia erősítette a közösségi kohéziót a szervezetek között. A 3 napos rendezvény részeként a több megyéből érkezett civil szervezetek
képviselői Békéscsabán szálltak meg. A résztvevők megismerték  a megyeszékhely nevezetességeit, turizmusát és gasztronómiáját is.

A sok-sok érdekes előadás közül néhány téma, a teljesség igénye nélkül:
 - GDPR
 - NIR rendszer- BGA
 - Önkéntesség éve, fiatalok bevonása
 - TOP plusz, KEHOP és EFOP pályázatok

Rólunk írták: 
 - BEHIR: 20 megyéből érkeztek civil szervezetek képviselői a Fiumébe
 - BEOL: Újra pályázhatnak a civil szervezetek
 - BEHIR: videó
 

 

"Soha nem látott mértékű források a NEÁ-ban" - Országos tájékoztató rendezvény Békéscsabán

Az Egyensúly AE Egyesület szervezte meg a „CIVIL INFO – NEA 2022” című országos tájékoztató rendezvényt a Békés Megyei Kormányhivatalban, amelyet a
Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága munkatársai tartottak.

Dr. Kecskés Péter a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának vezetője tájékoztató előadásában beszélt a megjelenteknek a
Nemzeti Együttműködési Alap 2021. évi összevont, egyszerűsített és normatív pályázatainak, valamint a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 2020. évi
pályázatainak tapasztalatairól.

Rólunk írták:
 - BEHIR: Jövőre mintegy 11 milliárd forintra pályázhatnak civil szervezetek az NEA-nál
 - BEOL: Jövőre mintegy 11 milliárd forintra pályázhatnak civil szervezetek

https://t.ly/lCaN
https://t.ly/S4H5
https://t.ly/Rtkk
https://t.ly/zqNp
https://t.ly/WY2v


 

Ismét sikerrel zárult a Civil Véradás- ezúttal az ötödik

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szeptember elején három napon át fogadta az önkéntes véradókat a békéscsabai Területi Vérellátó
épületébe.

Hálásak vagyunk, hogy ilyen szép számmal megjelentetek, köszönjük, hogy újra fontosnak tartottátok az önkéntes véradást.

PÁLYÁZATOK
Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében - NEA

Október 4-én megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai. A 2021. évi 9,3 forint összegű keret
után a 2022. évi keret közel 11 milliárd forint.

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás
2022.” című, NEAO-KP-1-2022 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című, NEAG-KP-1-2022 jelű pályázatainak
célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil
társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai
megvalósításának támogatása révén.

A pályázatok beadási időszakai:
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás
2022.” című kiírások tekintetében: 2021. október 4. 10:00 – 2021. november 3. 14:00 között.



A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázati kiírás tekintetében: 2021. október 18. 8:00 – 2021. november 17.
14:00 között.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani.

A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen:

A pályázati kiírások AZ ALÁBBI és AZ ALÁBBI linkeken érhetők el. További információt pedig IDE KATTINTVA olvashatnak.

Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet projektjében újra megnyílt a lehetőség a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásának elősegítéséhez
bérköltség-támogatást nyújtani.

Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” kiemelt projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt
munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával.

További információkért KATTINTSON IDE.

Már lehet pályázni az Önkéntességért Díjakra

4 kategóriában lehet a pályázatokat benyújtani:

Az Év Önkéntese (magánszemélyeknek)
Az Év Önkéntes programja (civil szervezeteknek és közintézményeknek)
Az Év Önkéntes Programja a vállalati szektorban (cégeknek)
Az Év Közösségi Kezdeményezése (közönségdíj) (Olyan helyi kisebb szervezetek vagy helyi közösségek számára, amelyek saját közvetlen
környezetükben végeznek kiemelkedő tevékenységet önkéntesekkel.) Ezt közönségdíj formájában adják ki, melyre online formávban IDE KATTINTVA
várják majd a szavazatokat 2021. október 11. és november 1. között.

Megjelentek a TEF Roma Nemzetiségi pályázatai

Október 28-áig az alábbi pályázatok benyújtására van lehetőség:

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések (ROMA-NEMZ-KUL-22)
Igényelhető támogatás: 300.000 - 1.200.000 forint.
Résztetekért KATTINTSON IDE
Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó-táborok megvalósítása (ROMA-NEMZ-TAB-22)
Igényelhető támogatás: 500.000 - 2.000.000 forint
Résztetekért KATTINTSON IDE

Roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása (ROMA-NEMZ-CISZ-22) (ROMA-NEMZ-TAB-22)
Igényelhető támogatás: 300.000 - 2.000.000 forint
Résztetekért KATTINTSON IDE

Nemzeti Kulturális Alap - nyílt felhívások

Az NKA Imre Zoltán Program, Könnyűzene, és Halmos Béla Program Kollégiumai pályázatot hirdetnek kulturális területen dolgozó civil szervezeteknek
és alkotóknak.

A pályázati kiírások az alábbi linkeken tekinthetőek meg �

➡ https://nka.hu/imre-zoltan-program-ideiglenes-kollegium/?fbclid=IwAR1mjTeT1YnSQ2zEFE_5qQykLk4SZiJBwXTzKEZtfxoenByAmcCq_HqzjAw

🕛Benyújtási határidő: október 20.

➡ https://nka.hu/konnyuzene-kollegiuma/?fbclid=IwAR13qNdNfN3dzy0cnCXnxWIJbUc52zcwr5PioZ-Jy6NICG7wRlk0BCEuxWQ

🕛Benyújtási határidő: október 7.

➡ https://nka.hu/halmos-bela-program-kollegium/?fbclid=IwAR1xNmnF32jfFE76ZmBqovdCsCFy5DJupIN7r-Z94xhVqtcAloUPsSeuIhc

🕛Benyújtási határidő: október 4.

  

AKTUALITÁSOK
Tisztelt Civil Szervezetek!

Mint azt minden bizonnyal Önök is tudják, a NEA pályázati rendszer a civil szervezeteknek hosszú évek óta  lehetőséget biztosít arra, hogy működésükhöz,
programjaikhoz kapcsolódóan forrást hívjanak le.

Annak érdekében, hogy jó minőségű pályázatokat tudjanak benyújtani, és a felület kezelésével kapcsolatos kérdésekre is választ kapjanak, az idei NEA pályázati
kiíráshoz kapcsolódóan is lehetőség van személyes tájékoztató fórum igénylésére.

Amennyiben egy településen a civil szervezetek képviselői szívesen fogadják, a Civil Közösségi Szolgáltató Központ pályázati tanácsadója személyesen felkeresi
Önöket egy előre egyeztetett időpontban és helyszínen és tájékoztatást ad az idei módosított feltételekről és a technikai tudnivalókról.

Kérem, igényüket jelezzék Gyebnár Péter pályázati tanácsadónak IDE KATTINTVA.
 

É

https://t.ly/zGdX
https://t.ly/4mY1
https://t.ly/QHbW
https://t.ly/1Tx9
https://t.ly/JncG
https://t.ly/F0k1
https://t.ly/kEy9
https://t.ly/5YHA
https://nka.hu/imre-zoltan-program-ideiglenes-kollegium/?fbclid=IwAR1mjTeT1YnSQ2zEFE_5qQykLk4SZiJBwXTzKEZtfxoenByAmcCq_HqzjAw
https://nka.hu/konnyuzene-kollegiuma/?fbclid=IwAR13qNdNfN3dzy0cnCXnxWIJbUc52zcwr5PioZ-Jy6NICG7wRlk0BCEuxWQ
https://nka.hu/halmos-bela-program-kollegium/?fbclid=IwAR1xNmnF32jfFE76ZmBqovdCsCFy5DJupIN7r-Z94xhVqtcAloUPsSeuIhc
mailto:civilforrasbekes@gmail.com


EGYÉB
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. Az oldal IDE KATTINTVA tekinthető meg.
 

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

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

Civil könyvelési tanácsadás: Nagy Zsuzsanna (juela@invitel.hu | +36 30 173 8493)

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

EU-s pályázati szakértő: Dr. Vizkeletiné Schusztek Krisztina (vschusztek@gmail.com)

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

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

Kommunikációs tanácsadás: Botyánszky Mária (botyanszkym@gmail.com | +36 20 923 6484)

Pályázati (NEA, BGAZRT) tanácsadás: Schriffertné Lócskai Henriett (henriett.slh@gmail.com | +36 20 319 3591)

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

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com?subject=Jelentkez%C3%A9s%20az%20adatb%C3%A1zisba

