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Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2014. január 13.
Norvég Civil Alap tájékoztató nap; Jelentkezni lehet okotars@norvegcivilalap.hu címen;

E számunk tartalmából…

2014. január 16.

50 milliárd a tét

Zöld Forrás 2014 pályázat tájékoztató fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

Aktuális pályázatok
Pályázati eredmény
Események

50 milliárd a tét
Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket, amelyeket megjelentetnének
hírlevelünkben a cic@szazadveg.hu e-mail címre.
Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!

Budapesti Civil Információs Centrum
.

Munkatárs: Mráz-Horváth Edina
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97; 0620/445-4105;
E-mail cím: cic@szazadveg.hu
Honlap: www.szazadveg/civil/
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.
ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti Civil
Információs Centrum keretein belül”

A szervezetek többsége tisztában van az új
szabályokkal, jogkövető magatartást tanúsít,
az új támogatási mechanizmusok pedig már
rendben működnek – mondta az Emberi
Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és
civil
társadalmi
kapcsolatokért
felelős
helyettes államtitkára év végi összegző
interjújában.
Latorcai Csaba a távirati irodának adott
értékelésében hangsúlyozta, idén nyáron
elvégezték a civiltörvény hatásvizsgálatát, és
minden
várakozásukat
felülmúlta
az
eredmény, hiszen több mint 600 civil
szervezettől érkezett válasz a kérdéseikre.
Elmondta: 2009-hez viszonyítva jelentősen
nőtt azon szervezetek száma, amelyek
ismerik a kötelezettségeiket, és minden
második civil szervezet mondja azt, hogy
érzékelhetők
a
változások,
kevesebb
adminisztráció
terheli
őket,
ez
pedig
visszaigazolja azt a kormányzati célt, hogy
„akadálymentesítsék” a civil szektort.
A
civiltörvényről
tartott
megyei
rendezvényeken nagyjából kétezer szervezet
mondta
el
véleményét,
az
igényelt
változtatásokat pedig az ősszel meg is lépték.
Főként
technikai
finomhangolásokat
végeztek, így például egyszerűsítették a civil
szervezetek megszüntetésével kapcsolatos
eljárásokat, a Nemzeti Együttműködési Alap
(NEA) forrása pedig 2015-től a mindenkori
személyi jövedelemadó fel nem ajánlott egy
százalékával bővül. Jelenleg az adózók 70-75
százaléka él az egyszázalékos adófelajánlás
lehetőségével, így a NEA forrásai mintegy 30
százalékkal, körülbelül 1,4 milliárd forinttal
bővülnek.

A helyettes államtitkár kifejtette, a kormány
felülvizsgálta
és
megváltoztatta
az
egyszázalékos felajánlások rendszerét, mert
visszaéléseket tapasztaltak. A változtatás
egyik célja az egyszerűsítés volt annak
érdekében, hogy a civil szervezetek hamarabb
és kevesebb adminisztrációval juthassanak
hozzá a támogatásokhoz. Példaként említette,
hogy 2015-től már nem kell utólag igazolni a
jogosultságot. Az előzetes regisztráció folytán
a felajánlók is tudhatják, hogy a támogatni
kívánt szervezet megkaphatja-e a pénzt.
Latorcai Csaba hangsúlyozta, hogy a fantom
civil szervezetek kiszűrésével nem akarták
további adminisztrációval terhelni a valóban
működő szervezeteket, így elálltak attól a
korábbi szándékuktól, hogy újra regisztrálniuk
kelljen. A civil szervezeteknek minden évben
május 31-éig kell beszámolóikat letétbe
helyezniük a bíróságoknál. Amelyik ezt nem
teljesíti,
azzal
szemben
törvényességi
ellenőrzési
eljárás
indulhat,
ennek
eredményeként az érintett – feltehetően már
nem működő – szervezet megszüntethető.
Tovább a teljes cikkre…
forrás: nonprofit.hu

Budapesti CIC

Eredmény a 2014. évi nemzetiségi
célú pályázaton
A Magyarország területén élő nemzetiségek nyelvének, kulturális
hagyományainak, szellemi és tárgyi örökségének megőrzéséhez és méltó
ápolásához, identitásuk erősítéséhez nagymértékű segítséget nyújt a
Kormány.
A mostani döntés értelmében a nemzetiségi civil szervezetek működésére
110 millió forintos keret áll rendelkezésre 278 nyertes pályázó részére.
Szintén 110 millió forint fordítható 563 nyertes pályázat keretében szellemi
és
tárgyi
emlékeik
ápolására,
valamint
kulturális
rendezvények
megvalósítására.
Az
anyaországok
közreműködésével
megvalósuló
nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekre 7 nyertes pályázat között 10 millió
forint kerül felosztásra.
A Kormány továbbra is felelősséget érez a nemzetiségi kultúrák értékeinek
megőrzése, megélése és fejlesztése iránt. Ezt az elkötelezettséget támasztják
alá a most megítélt támogatások.
Bővebben itt.
Forrás: nonprofit.hu

Nem csak civil…
Keddtől kapható a Starbucks kávézóiban a

Az UNICEF Magyar Bizottságával és a

pohár

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal

bevezetésével arra bátorít, hogy tegyünk

összefogva tömegeket mozgatott meg a

a környezet védelméért.

Nickelodeon. Tovább a cikkre…

Reusable

Cup.

A

cég

a

A Reusable Cup ára 790 forint. Azok a
vásárlók,

akik

magukkal

hozzák

poharaikat, 90 forint kedvezményt kapnak
italuk

árából,

vásárlással

így

megtérül

csupán
a

pohár

kilenc
ára.

A

termék olyan műanyagból készül, mely
tartós, mérete pedig a „Grande”, vagyis a
4,7 deciliteres kiszerelésnek felel meg. A
pohár könnyű, nem foglal sok helyet, így a
kávékedvelők bárhová magukkal vihetik.
forrás: socialbranding.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Létesítő okiratot meddig kell módosítani a Civil

törvénynek megfelelően?
Válasz: A módosítás határideje 2014. május 31.

