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EseményeinkEseményeink

2017. december 18., 17:002017. december 18., 17:00
  Pályázati fórum:Pályázati fórum:

  NEA 2018 pályázatokNEA 2018 pályázatok
  Helyszín:Helyszín:

  Aranytíz kultúrházAranytíz kultúrház
  (Budapest V., Arany János u.(Budapest V., Arany János u.

10.)10.)
  MINDEN HELY ELKELT,MINDEN HELY ELKELT,

EZÉRT ERRE AEZÉRT ERRE A
RENDEZVÉNYRE MÁR NEMRENDEZVÉNYRE MÁR NEM
TUDUNK TOVÁBBITUDUNK TOVÁBBI
REGISZTRÁCIÓSREGISZTRÁCIÓS
KÉRÉSEKET BEFOGADNI.KÉRÉSEKET BEFOGADNI.

  

2017. december 19., 10:002017. december 19., 10:00
  Pályázati fórum:Pályázati fórum:

  NEA 2018 pályázatokNEA 2018 pályázatok
  Helyszín:Helyszín:

  Századvég Politikai IskolaSzázadvég Politikai Iskola
AlapítványAlapítvány

  (1037 Budapest, Hidegkuti N.(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)u. 8-10.)

  

  
  A programváltoztatásA programváltoztatás
jogát fenntartjuk!jogát fenntartjuk!
  

  

Rendezvényeinkre ésRendezvényeinkre és
személyesszemélyes
tanácsadásainkra atanácsadásainkra a
cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu
email címen lehetemail címen lehet
bejelentkezni, abejelentkezni, a
szervezet és aszervezet és a
képviselő nevénekképviselő nevének
megadásával.megadásával.

    
  A Budapesti CivilA Budapesti Civil
InformációsInformációs
CentrumCentrum
tevékenysége éstevékenysége és

Kiírásra kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési AlapKiírásra kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap

Kollégiumainak 2018. évre vonatkozó, NEA-18-M jelű „Civil szervezetek működési célú támogatása 2018." címűKollégiumainak 2018. évre vonatkozó, NEA-18-M jelű „Civil szervezetek működési célú támogatása 2018." című

pályázatai. A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, apályázatai. A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a

civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.
  

A jelen kiírásban összesen 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre, melyet a civil szervezetek az alapcéljuk szerintiA jelen kiírásban összesen 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre, melyet a civil szervezetek az alapcéljuk szerinti

tevékenységeik feltételeinek biztosítására használhatnak majd fel 2018. április 1. és 2019. március 31. között. Atevékenységeik feltételeinek biztosítására használhatnak majd fel 2018. április 1. és 2019. március 31. között. A

pályázatokat harminc napon belül - kollégiumoktól függően - a 2018. január 15. és 18. közötti határidő lejártáig kellpályázatokat harminc napon belül - kollégiumoktól függően - a 2018. január 15. és 18. közötti határidő lejártáig kell

benyújtani, a legkisebb pályázható összeg 100 ezer, a legmagasabb pedig 3 millió forint lehet. Egy pályázó csak egybenyújtani, a legkisebb pályázható összeg 100 ezer, a legmagasabb pedig 3 millió forint lehet. Egy pályázó csak egy

pályázatot nyújthat be és megmaradt az a korábbi feltétel is, amely szerint a támogatási összeg tíz százalékát apályázatot nyújthat be és megmaradt az a korábbi feltétel is, amely szerint a támogatási összeg tíz százalékát a

szervezeteknek saját erőből kell finanszírozniuk. A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításávalszervezeteknek saját erőből kell finanszírozniuk. A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával

kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
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programjai azprogramjai az
Emberi ErőforrásokEmberi Erőforrások
Minisztériuma és azMinisztériuma és az
Emberi ErőforrásEmberi Erőforrás
TámogatáskezelőTámogatáskezelő
támogatásávaltámogatásával
valósulnak meg avalósulnak meg a
CIC-17-0005CIC-17-0005
azonosító számúazonosító számú
pályázat keretébenpályázat keretében

    

További információkértTovábbi információkért
látogassanak ellátogassanak el
honlapunkrahonlapunkra  vagy vagy 
Facebook oldalunkraFacebook oldalunkra..

InformációkInformációk

Gyakran ismételtGyakran ismételt
kérdésekkérdések

  

  

Aktuális pályázatokAktuális pályázatok
  

  

Önkormányzati civilÖnkormányzati civil
referensekreferensek
elérhetőségeielérhetőségei

  

  

A pályázatokat az A pályázatokat az EPER felületenEPER felületen keresztül lehet benyújtani, a kiírásról továbbá a részletes feltételekről pedig a keresztül lehet benyújtani, a kiírásról továbbá a részletes feltételekről pedig a

www.civil.info.huwww.civil.info.hu, valamint az , valamint az http://www.emet.gov.hu/http://www.emet.gov.hu/ oldalakon tájékozódhatnak. oldalakon tájékozódhatnak.

  

ProgramokProgramok

Fény ünnepeFény ünnepe
  

Tánccal, zenével, meghitt és kreatív programokkal, öt érzékszervre ható élményprogrammal várnak kicsiket ésTánccal, zenével, meghitt és kreatív programokkal, öt érzékszervre ható élményprogrammal várnak kicsiket és

nagyokat.nagyokat.
  

Belépő: adomány, mellyel a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkáját lehet támogatniBelépő: adomány, mellyel a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkáját lehet támogatni
  

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényesítése ésA Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényesítése és

támogatása. Célja, hogy a felnőtt társadalom minél szélesebb körben vállaljon felelősséget, és tegyen a gyerekektámogatása. Célja, hogy a felnőtt társadalom minél szélesebb körben vállaljon felelősséget, és tegyen a gyerekek

kiegyensúlyozott fejlődéséért.kiegyensúlyozott fejlődéséért.
  

Időpont: Időpont: 2017. december 17., 16:00-20:002017. december 17., 16:00-20:00
  

Helyszín: Helyszín: Magnet Közösségi HázMagnet Közösségi Ház (1062 Budapest, Andrássy út 98.) (1062 Budapest, Andrássy út 98.)
  

RészeletekRészeletek
  

  

Karácsonyi élmény, amivel nem lehet tévedniKarácsonyi élmény, amivel nem lehet tévedni
  

Ha karácsony, akkor meglepetés. A Fesztiválzenekar idén sem szokványos koncerttel ünnepel december 26-án,Ha karácsony, akkor meglepetés. A Fesztiválzenekar idén sem szokványos koncerttel ünnepel december 26-án,

ugyanis a közönség döntheti el, milyen darabok hangozzanak el az ünnepi hangversenyen, maguk állíthatják össze azugyanis a közönség döntheti el, milyen darabok hangozzanak el az ünnepi hangversenyen, maguk állíthatják össze az

este programját egy ízekkel teli zenei étlapról.este programját egy ízekkel teli zenei étlapról.
  

A Budapesti Fesztivál Zenekar talán az egyetlen szimfonikus zenekar a világon, melynek zenészei egyszerre játszanakA Budapesti Fesztivál Zenekar talán az egyetlen szimfonikus zenekar a világon, melynek zenészei egyszerre játszanak

nagyzenekari darabokat, kortárs és barokk kamaraműveket, jazzt és népzenét, énekelni, sőt némelyek táncolni isnagyzenekari darabokat, kortárs és barokk kamaraműveket, jazzt és népzenét, énekelni, sőt némelyek táncolni is

tudnak, és bármikor zenét csiholnak elő néhány festékes vödörből vagy akár egy gyűszűből! Vezényel és varázsol:tudnak, és bármikor zenét csiholnak elő néhány festékes vödörből vagy akár egy gyűszűből! Vezényel és varázsol:

Fischer IvánFischer Iván
  

Időpont: Időpont: 2017. december 26.2017. december 26.
  

Helyszín: Helyszín: Budapest Kongresszusi KözpontBudapest Kongresszusi Központ (1123 Budapest, Jagelló út 1-3.) (1123 Budapest, Jagelló út 1-3.)
  

További információ és jegyvásárlás...További információ és jegyvásárlás...
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KözfoglalkoztatásKözfoglalkoztatás
  

  

Jogszabályok,Jogszabályok,
hasznos linkekhasznos linkek

    

CégkapuCégkapu
    

Elérhetőségeink Elérhetőségeink 
MunkatársakMunkatársak::

  Bálint EszterBálint Eszter
  Mészáros OrsolyaMészáros Orsolya

  
CímCím::

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

    TelefonTelefon::
  +36 1 479 5297+36 1 479 5297

  Mobil:Mobil:
  +36 20 453 1800+36 20 453 1800

  EmailEmail::
  cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu

    

MINDEN KEDVES PARTNERÜNKNEK ÉS CIVIL TÁRSUNKNAK BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKETMINDEN KEDVES PARTNERÜNKNEK ÉS CIVIL TÁRSUNKNAK BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

  
  

WeboldalunkWeboldalunk  

Kövessen minket FacebookonKövessen minket Facebookon!!

 Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat. Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.                          
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Leiratkozás a hírlevélrőlLeiratkozás a hírlevélről
  

                                                                                  
    

  
  

  

This email was sent to This email was sent to <<Email Address>><<Email Address>>  
why did I get this?why did I get this?        unsubscribe from this listunsubscribe from this list        update subscription preferencesupdate subscription preferences  
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