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2017. január

 

 

Eseményeink

2017. január 12., 17:00
Pályázati fórum:
NEA 2017 működési és
szakmai pályázatok
Helyszín:
Pestszentlőrinc
Pestszentimre Polgármesteri
Hivatal
(Budapest 
XVIII., Üllői út 400.)

 

 

Pályázat

Idén is lehet pályázni a NEA 2017es támogatásaira

"Február  elejéig  nyújthatják  be  a  civil  szervezetek  pályázatukat  a  szakmai  programok megvalósítására,  a  célra  1,4 milliárd

forintos  keretösszeg  áll  rendelkezésre"    mondta  el  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumának  egyházi,  nemzetiségi  és  civil

társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az M1 reggeli műsorában. Fülöp Attila azt is hozzátette, hogy alapvetően

a kisebb civil szervezeteket hivatott segíteni ez a pályázat.

A szervezetek működési támogatására 2,6 milliárd forintos pályázatot írtak ki, ebben az esetben a pályázatok leadási határideje

január közepe.

https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+400,+1184/@47.444392,19.1740383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741c25b2a69f22f:0x44669315acd868fc!8m2!3d47.444392!4d19.176227
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+400,+1184/@47.444392,19.1740383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741c25b2a69f22f:0x44669315acd868fc!8m2!3d47.444392!4d19.176227
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+400,+1184/@47.444392,19.1740383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741c25b2a69f22f:0x44669315acd868fc!8m2!3d47.444392!4d19.176227
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+400,+1184/@47.444392,19.1740383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741c25b2a69f22f:0x44669315acd868fc!8m2!3d47.444392!4d19.176227
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+400,+1184/@47.444392,19.1740383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741c25b2a69f22f:0x44669315acd868fc!8m2!3d47.444392!4d19.176227
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+%C3%9Cll%C5%91i+%C3%BAt+400,+1184/@47.444392,19.1740383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741c25b2a69f22f:0x44669315acd868fc!8m2!3d47.444392!4d19.176227


 
 
 
2017. január 16., 10:00
Pályázati fórum:
NEA 2017 működési és
szakmai pályázatok
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 810.)
 
 
 
2017. január 25., 10:00
Forrásteremtési fórum:
A közfoglalkoztatás
elmélete és gyakorlata a
civil szervezeteknél
Helyszín:
 Aranytíz kultúrház
(Budapest V.,
Arany János u. 10.)

2017. február 1., 17:00
Pénzügyi fórum:
Általános pénzügyek, év
végi zárás, adóváltozások
2017ben 
Helyszín: 
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 810.)
 
 

 

 
 

Rendezvényeinkre és

http://www.kormany.hu/…/hir…/palyazatokcivilszervezeteknek

Az alábbi linken érhetők el a NEA és a Támogatáskezelő tájékoztató prezentációi és egyéb gyakori kérdések, valamint az azokra

adott válaszok:

A segédanyagok ide kattintva tekinthetők meg.

„Ön választ, mi segítünk”

2017ben  is  lehet  pályázni  a  Tesco  Global  Árahuzak  Zrt.  programjára,  amelynek  célja  a  helyi  közösségi  kezdeményezések

támogatása.

A programra 2017. január 231. között országosan 63 körzetben pályázhatnak civil szervezetek egészséges életmódot ösztönző,

gyermekek  oktatását  támogató,  környezetszépítővédő  tevékenységekre.  A  www.tesco.hu\kozosseg  oldalhoz  január  31ig

beérkezett  pályázatokat  a  Magyar  Adományozói  Fórum,  mint  független  szakmai  partner  értékeli  majd.  Körzetenként  három

pályázatot választanak ki, amelyek továbbjutnak a második fordulóba, ahol a TescoGlobal Áruházak Zrt. vásárlói és munkatársai

https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
https://www.google.hu/maps/place/Aranyt%C3%ADz+Kult%C3%BArh%C3%A1z/@47.502022,19.0459403,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc15b4470573:0x82bd645bab7381f8!8m2!3d47.502022!4d19.048129
https://www.google.hu/maps/place/Aranyt%C3%ADz+Kult%C3%BArh%C3%A1z/@47.502022,19.0459403,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc15b4470573:0x82bd645bab7381f8!8m2!3d47.502022!4d19.048129
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/palyazatok-civil-szervezeteknek
http://www.emet.gov.hu/hatter_3/tajekoztato_napok_eloadasai/
http://www.tesco.hu/kozosseg


Rendezvényeinkre és
személyes
tanácsadásainkra a
cic@szazdveg.hu email
címen lehet bejelentkezni,
a szervezet és a
képviselő nevének
megadásával.

A mini
képzéssorozatainkon és
workshopjainkon limitált
létszámú érdeklődőt
tudunk fogadni, a
regisztrálás tényéről
válasz emailt küldünk.

A személyes
tanácsadásainkon fél órás
időközökben, előzetes
időpontegyeztetés
alapján tudjuk fogadni
önöket.
Megértésüket köszönjük!

 

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy 
Facebook oldalunkra.
 

döntik majd el,  hogy melyik projekt  valósuljon meg a  saját  közösségükben; azaz az egyes körzetekben mely  civil  szervezet

nyerje el a nettó 400 000 forintos támogatást. A vásárlók március 8tól április 4ig szavazhatnak a továbbjutott pályázatokra. A

nyertes pályázatok a 2017. április 17ei héten kerülnek kihirdetésre.

SozialMarie felhívás

Olyan  kitüntetésre  érdemes  projekteket  keres  a  SozialMarie,  melyek  az  egész  társadalmat  érintő  problémákra  reflektálva

valósítanak meg  innovatív  társadalmi megoldásokat.  Tavaly  közel  280 pályázatot  nyújtottak be Ausztriából, Magyarországról,

Csehországból, Szlovéniából, Horvátországból és Szlovákiából. 2016. május 1én 15 projektet részesítettek a díjban.

KINEK szól az idei felhívás?

 Aktuális társadalmi kihívásokkal és problémákkal foglalkozó projektgazdáknak.

  Magánszemélyeknek,  gazdasági  vállalkozásoknak,  a  civil  szektornak  (civil  társadalmi  kezdeményezések,  NGOk,  nonprofit

szervezetek, egyesületek) és közigazgatási szervezeteknek.

Forrás

Helyi kezdeményezés

Ingyenes civil akadémia

A DUE Médiahálózat 2017 januárfebruárban Nemzeti Civil Akadémiát tart a magyar civil szervezetek képviselői és az érdeklődők

számára. Az ingyenes programsorozat résztvevői magas fokú kommunikációs kompetenciák birtokába kerülhetnek a 3 témanap

során.

Időpontok: 2017. január 19., február 2. és február 9. (11–15 óra)

Helyszín: Budapesti Metropolitan Egyetem

mailto:cic@szazdveg.hu
http://szazadveg.hu/foundation/civil
https://www.facebook.com/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Budapest-218216818307560/?fref=ts
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/00fbaf0a3a3ad1b3c12580690028511e?OpenDocument


 

Információk
A cic@szazadveg.hu
email címre várjuk aktuális
híreiket, eseményeiket,
amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben és Facebook
oldalunkon!

 

Gyakran ismételt
kérdések

 

Aktuális pályázatok

 

Önkormányzati civil

(1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1–9.)

Jelentkezés módja:

Az  ingyenes  programsorozatra  valamennyi  magyar  civil  szervezet  képviselője,  munkatársa,  segítője  regisztrálhat  az  innen

letölthető nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével a due@due.hu email címre.

További információ: http://www.due.hu/…/kommunikalotarsadalomatudatosmediah…

Elismerés

Civil díj 2017

A  NIOK  Alapítvány  ismét  felhívja  a  civil  szervezetek  figyelmét  a  Civil  Díj  programra,  melynek  keretében  olyan

kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjaznak, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva, kiemelkedő eredményeket

értek el a közelmúltban.

A pályázatok beadásának határideje: 2017. január 16. 

További információ ide kattintva érhető el.

Környezetvédelem

Zöld irodát nyitott a Hegyvidéki Önkormányzat

Az önkormányzati működésben előremutató kezdeményezés, hogy egy különálló iroda foglalkozik a környezetvédelmi hatósági

ügyeken túl a kerületi zöldterületek megőrzésével és bővítésével. A Zöld Iroda fő célkitűzése, hogy a XII. kerületben élők minél

mailto:cic@szazadveg.hu
http://szazadveg.hu/foundation/civil/tevekenysegunk-szolgaltatasaink/cic-gyik
http://szazadveg.hu/foundation/civil/tevekenysegunk-szolgaltatasaink/aktualis-palyazatok
http://szazadveg.hu/foundation/civil/onkormanyzati-civil-referensek
http://www.due.hu/hir/1571/kommunikalo-tarsadalom-a-tudatos-mediahasznalat-fontossaga-a-civil-szferaban
http://civildij.hu/


Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

 

Elérhetőségeink 

szélesebb körét bevonja a környezetvédelmi programok megvalósításába, és hozzájáruljon a környezettudatos szemléletmód

népszerűsítéséhez.

„A  Hegyvidék  a  főváros  legzöldebb  része,  egy  főre  170  négyzetméter  zöldterület  jut.  Ez  egy  kivételes  adottság,  aminek

megőrzése és erősítése komoly felelősséget ró ránk” – mondta a kerület polgármestere a Zöld Iroda 2016 decemberi átadása

alkalmából.  Pokorni  Zoltán  szólt  arról  is,  hogy  a  környezetvédelmi  témákkal  foglalkozó  új  iroda  –  amelyet  újrafelhasznált

kartonból készült bútorokkal rendeztek be, ezzel is jelezve a zöld gondolatok iránti elkötelezettségüket – nemcsak arra alkalmas,

hogy  ügyintézés  vagy  tanácsadás  céljából  fogadja  a  hegyvidéki  polgárokat,  hanem  közösségi  programoknak  is  helyet  tud

biztosítani.

http://recity.hu/zoldirodatnyitotthegyvidekonkormanyzat/

Kutatás

http://szazadveg.hu/foundation/civil/onkormanyzati-civil-referensek


Keressenek minket
a Facebookon
(Civil Információs Centrum 
Budapest) is!

 
Munkatársak:
Bálint Eszter
Kosik Gábor
Mészáros Orsolya

Cím:
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.

 
Telefon:
+36 1/4795297
Mobil:
+36 20/4531800
Email:
cic@szazadveg.hu

Kobusha ifjúságpolitikai felmérés

A  Kobusha  Alapítvány  (régebbi  nevén  VEHA)  egy  átfogó  ifjúságszakmai  kutatást  végez,  amely  négy  területen  próbálja  meg

feltérképezni  az  egyes  részek  jelenlegi  állapotát.  A  négy  terület,  amit  érint  a  kutatás:  az  állami  intézményrendszer,  a  civil

intézményrendszer,  a  szervezetek  forrásbevonása  és  az  ifjúságszakmai  programok  köre.  Vállalkozó  kedvű  civil  szervezeteket

keresünk ezúton, akik egy gyors online kérdőív kitöltésével hozzájárulnak az érintett területek minél mélyebb megismeréséhez.

A kérdőívnek tematikusan négy fő pillére van, egyenként maximum egy, másfél percet vesz igénybe a kitöltésük.

Köszönjük a segítségüket!

http://www.innopod.hu/limesurvey/index.php/897167/langhu

Weboldalunk 

Kövessen minket Facebookon!

Leiratkozás a hírlevélről
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