
Tisztelt Partnerünk!

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

HÍREINK
Stratégia és hálózatépítő workshop

2021. októberében a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségével közösen stratégia és hálózatépítő
interaktív workshopot tartott Békéscsabán, amelynek témaköre az „Önkéntes programok tapasztalatai Békés megyében és az Önkéntes programok lehetőségei”
voltak.

Stratégiai és hálózatépítő workshop

NEA 2022 – Fórumok

A civil szervezetek számára elérhető pályázati forrásokkal kapcsolatban folyamatosan keresnek bennünket a civil szervezetek képviselői, munkatársai, hiszen
rendszeresen merülnek fel olyan kérdések, amelyekhez segítségre van szükségük. Tanácsadóink ezen kérdések megválaszolásában telefonon, e-mailben és
személyesen is segítenek, ezzel is hozzájárulva a sikeres forrásszerzéshez.

A 2021. október 4-én megjelent NEA 2022-es pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan, ahogyan az elmúlt évben is, idén is volt lehetőség arra, hogy a helyi civil
közösségek kihelyezett pályázati fórumot igényeljenek. Októberben Mezőkovácsházán, Gyomaendrődön és Békéscsabán volt egy-egy ilyen fórum, ahol a helyi
civil szervezetek kaptak tájékoztatást a NEA pályázatain keresztül elérhető lehetőségekről és a pályázatok beadásához kapcsolódó technikai tudnivalókról. A
legtöbb kérdés idén is a NIR felület kezelésével kapcsolatban merült föl, ezeket helyben meg is válaszoltuk.



A NEA 2022-es kiírások közül az egyszerűsített pályázati felhívásokra (NEAG-KP-1-2022) még november 17-ig lehet pályázatot beadni. Ha bármilyen kérdésük
merül föl ezzel kapcsolatban, vagy elakadnak a NIR felületen, keressék Gyebnár Péter munkatársunkat bizalommal.

NEA 2022 Fórum Békéscsaba

NEA 2022 Fórum Mezőkovácsháza
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AKTUALITÁSOK
2022. évi Értékteremtő Közösségekért díj

Kedves Partnereink!
 Megjelent a 2022. évi Értékteremtő Közösségekért díj hirdetménye.
 

Az eddigi évekhez hasonlóan a Civilek Napja alkalmából 2022. februárjában is átadásra kerül az Értékteremtő Közösségekért díj. A miniszteri elismerés egy
természetes személy és egy civil szervezet részére adományozható, melyek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége kiemelkedő, a civil közösség érdekében
kifejtett munkássága példaértékű. A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot a hirdetményben részletezett szempontok szerint, a kiírásban felsorolt dokumentumok
elektronikus megküldésével 2021. december 6-án 23:59-ig. A pontos részleteket tartalmazó kiírás és a beküldendő mellékletek a Civil Információs Portálon,
valamint Magyarország Kormányának hivatalos weboldalán megtalálhatóak az alábbi linkeken:
Civil Információs Portál megnyitásához kattintson IDE, a Magyarország Kormánya oldalához pedig IDE.

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.

Letölthető okos füzeteket ajánlunk a civil szervezetek figyelmébe

A dokumentumok több témában is hasznos ismereteket tartalmaznak, melyek segítik a civil szervezetek életét, mindennapi munkáját. LETÖLTÉS

Sok-sok Békés megyei civil szervezet a nyertesek között

Ötmilliárd forinttal támogatja a Kormány a Falusi Civil Alap tartaléklistás pályázatait.

Ismét egy remek hír a Civil Közösségek számára: a Kormányzat keret-ráemelésének köszönhetően újabb 1428 civil szervezet jutott forráshoz országszerte. 
Eredményes munkát kívánunk az újabb sikeres pályázóknak!

A Nyertesek megtekintéséhez kattintson IDE
 

PROGRAMAJÁNLÓ
Adventi jótékonysági vásár

Kedves Partnereink!
Ajánljuk szíves figyelmetekbe 2021. november 13-án az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete által megrendezésre kerülő vásárt:
 

https://t.ly/OqHS
https://t.ly/3NCu
mailto:civilforrasbekes@gmail.com
https://bit.ly/3k5URGp
https://bit.ly/3k5URGp


Társasjáték nap

Kedves Partnereink!

Ajánljuk szíves figyelmetekbe 2021. november 14-én Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központban a Vár-Játékkal közösen megrendezésre kerülő
társasjáték napot:



EGYÉB
Felhívás - rendelkezés veszélyhelyzet idejére

 Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján, mely a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezések újbóli bevezetéséről rendelkezik, az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet:
A fent hivatkozott kormányrendelet a jogi személy vezető tisztségviselőjének megbízatása vonatkozásában a veszélyhelyzet alatt az alábbiakról rendelkezik:

 6. § (2) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének, vagy felügyelőbizottsága, auditbizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján
létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1. napján vagy azt
megelőzően szűnt meg - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy
bíróság határozatával történő megszűnés esetét -, a megbízatás a jogi személynek a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések
alkalmazásával hozott határozata hiányában az 5. § szerinti döntéshozó szervi ülés határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15-ig fennmarad.

 Különösen fontos ez a NEA pályázatok vonatkozásában, ahol a pályázatok érvényességi feltétele, hogy a pályázatot benyújtó személy jogosult legyen a pályázó
képviseletére, a NIR adatai, a pályázati adatlap és a közhiteles nyilvántartásban a hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai megegyezzenek, vagy a NIR-
ben elérhetőek legyenek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok.

 Ezért külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, amikor a közhiteles nyilvántartásban még nem került átvezetésre a változás, úgy a pályázati
útmutató 9.2 pontja alapján feltétlenül szükséges felcsatolni a Mellékletek űrlapra az OBH részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a közgyűlés
jegyzőkönyvének másolatát, és/vagy a módosított alapító okirat másolatát.

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.
 

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/


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

mailto:civilkozpontbekes@gmail.com?subject=Jelentkez%C3%A9s%20az%20adatb%C3%A1zisba

