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Emlékeztető
Eseményeink
2018. január 22., 17:00
Pályázati fórum:
NEA 2018 szakmai
pályázatok
Helyszín:
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Polgármesteri Hivatal
Budapest, Üllői út 400.
400.)
(1184 Budapest,

NEA-18
Közelednek a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak 2018. évre vonatkozó, NEA-18-M jelű „Civil szervezetek
működési célú támogatása 2018." című pályázatok beadási határidői. A pályázatok célja a civil társadalom erősítése, a
civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás
révén. A szakmai célú, NEA-18-SZ jelű pályázatok összeállítására további két hét áll a szervezetek rendelkezésére.
A kollégiumokra lebontott beadási határidőket az alábbi táblázatban, összesítve olvashatják:

2018. február 3., 11:00
XIII. kerületi Civil
Szervezetek Napja
Cégkapu tájékoztató fórum
Helyszín:
Radnóti Miklós Művelődési
Központ
(1133 Budapest, Kárpát u.
23.)

2017. február 13., 17:00
Jogi fórum:
Alapító okirat és jogszerű
működés a PTK, illetve a
Civil törvény aktuális
szabályozása szerint, a
közhasznúság
visszaszerzése
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)

A pályázatokat az EPER felületen keresztül lehet benyújtani, a kiírásról, továbbá a részletes pályázati tudnivalókról a
www.civil.info.hu
www.civil.info.hu,, valamint az http://www.emet.gov.hu/ oldalakon tájékozódhatnak.

Fontos
Általános tájékoztató e-kapcsolattartásról

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy új menüpontokkal lett kiegészítve, illetve folyamatosan frissül az OBH
honlapján megtalálható E-PER 2018 akciógomb, ahol többek között részletes tájékoztatást kaphatnak a 2018. január
1-én, vagy azt követően induló minden peres és nemperes eljárásban elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezet
ügyintézéseivel kapcsolatos kérdésekről, valamint a Cégkapu használatának tudnivalóiról.

Rendezvényeinkre és
személyes
tanácsadásainkra a
cic@szazadveg.hu
email címen lehet
bejelentkezni, a
szervezet és a
képviselő nevének
megadásával.
A képzéseinken, mini
képzéssorozatainkon
és workshopjainkon
limitált létszámú

érdeklődőt tudunk
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fogadni,
a regisztrálás
tényéről válasz emailt
küldünk.
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A személyes
tanácsadásainkon fél
órás időközökben,
előzetes időpontegyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.

A Budapesti Civil
Információs
Centrum
tevékenysége és
programjai az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
támogatásával
valósulnak meg a
CIC-17-0005
azonosító számú
pályázat keretében

Részletes információk...

Közfoglalkoztatás
Szeretettel hívjuk fel a civil szervezetek figyelmét, hogy a közfoglalkoztatás rendszeréről, aktualitásairól, jó

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
oldalunkra.
Facebook oldalunkra.

gyakorlatokról és statisztikai adatokról a http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu honlapon tájékozódhatnak, ahol
megtalálható a vonatkozó jogszabályok, dokumentumok gyűjteménye, valamint figyelmükbe ajánljuk a gyakran
ismételt kérdéseket is.
A 2018. évi közfoglalkoztatási programok támogatásáról bővebben az alábbi linkre kattintva tájékozódhatnak.
(Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály)

Pályázat
Roma kulturális események megvalósításának támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a
Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. A
pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül a cigány nyelvek (romani és beás)
ápolása

és

fejlesztése,

a

roma

hagyományok

megőrzése,

korszerű

újraértelmezése,

átadása

fiatalabb

korosztályoknak, a roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése
valamint a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése. A pályázat elektronikus úton
nyújtható be az EPER felületen keresztül.
Benyújtási határidő: 2018. január 15., 23:59
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Európai együttműködési projektek támogatása
A pályázat célja az európai kulturális és kreatív ágazatok transznacionális és nemzetközi működési kapacitásának
megerősítése, a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának fellendítése például új üzleti modellek
kipróbálásával és a más ágazatokba begyűrűző hatás ösztönzésével; a közönségépítés támogatása a közönség
megszólításának új, innovatív módszereivel és a kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés megkönnyítése az
Unión belül és kívül, különös hangsúlyt fektetve a gyermekekre, a fiatalokra, a fogyatékossággal élő személyekre és
az alulreprezentált csoportokra.
- 1. kategória, kisléptékű együttműködési projektek (mely esetben a kért uniós támogatás nem lehet több
200 000 EUR-nál),
- 2. kategória, nagyszabású együttműködési projektek ( mely esetben a kért uniós támogatás nem lehet több
2 000 000 EUR-nál).
Benyújtási határidő: 2018. január 18.

Bővebben...

DÍJ
Civil Díj 2018
Harmadik alkalommal írja ki Civil Díj pályázatát a NIOK Alapítvány a Civil Iránytű Alapítvánnyal együttműködve.
Céljuk, hogy minél szélesebb körben ismertté tegyék a legjobb hazai civil szervezeteket és legsikeresebb
projektjeiket, ezáltal segítve a legjobbak 1% és egyéb adománygyűjtő kampányait. A pályázaton bármely,
Magyarországon működő civil szervezet vagy civil jellegű nonprofit gazdasági társaság indulhat. A legjobb civil akció
és új szervezet kategóriában magánszemélyek csoportja bejegyzett szervezet nélkül is beadhat pályázatot. A
pályázaton azon projektek, programok nevezhetők, amelyek jelenleg is futnak, vagy 2017 során zárultak le.
határidő: 2018. január 15.
A pályázati anyagot az online pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani, határidő:
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Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj

Az Európai Parlament és a Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány pályázatának célja olyan projektek támogatása,
amelyek az európai és nemzetközi megértést népszerűsítik, valamint elősegítik az európai identitás és integráció
közös érzésének fejlődését, és példaként szolgálnak az európai fiatalok számára. A legjobb projekt 7500, a második

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

helyezett 5000 a harmadik pedig 2500 eurós díjat kap. A nemzeti pályázatok nyertesei részt vehetnek egy aacheni
(Németország) utazáson, az első három díjazott pedig meghívást kap az Európai Parlamentbe.
Benyújtási határidő: 2018. január 29.
A pályázatról bővebben...

Lehetőség
Budapest100: Nyissunk a térre!

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) szervezésében 2018. május 5-6-án nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a
Budapest100 program, mely egy rendhagyó, az egész várost megmozgató esemény. Igazi civil ünnep, kialakult

Gyakran ismételt
kérdések

hagyományokkal és komoly rajongótáborral. Az idei témák Budapest terei és a téren található épületek, valamint az
ott élő lakóközösségek lesznek. Az épületek idén is életkortól függetlenül csatlakozhatnak, új szempont mindemellett
a szomszédságok hangsúlyozása, hiszen a téren könnyű összeismerkedni egy padon ücsörögve. Az alkalom minél
gördülékenyebb lebonyolításához (az alakuló találkozóktól egészen a rendezvény megvalósításáig) több feladatkörre is
keres önkénteseket a KÉK csapata. Ha szeretnének csatlakozni a Budapest100 szervező brigádjához, az alábbi kérdőív

Aktuális pályázatok

kitöltésével jelentkezhetnek 2018. január 15
15-ig.
-ig.

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei
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Jogszabályok,
hasznos linkek
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Valódi történetek a filmvásznon! A világ közel 30 országából 50 különleges, fesztiváldíjas, Magyarországon először
vetített alkotást tekinthetnek meg a dokumentumfilmek, filmek, filmfesztiválok kedvelői, az emberi sorsok, problémák
és a társadalmi kérdések iránt nyitott nézők.

Elérhetőségeink

Időpont: 2018. január 23-28.
Helyszín: Cinema City Aréna (1087 Budapest, Kerepesi út 9.)

Keressenek minket
a Facebook-on
(Civil Információs Centrum Budapest) is!

Bővebben...
XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja
A Radnóti Miklós Művelődési Központ (RaM Colosseum) ad otthont idén is a XIII. kerületi civil napnak, ahol a
szervezetek a folyosókon elhelyezett standoknál prospektusok, képek, tablók, kisebb tárgyak, segítségével mutatják

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Mészáros Orsolya

be saját tevékenységüket. Közülük többen interaktív workshopot is tartanak: erőszint felmérés virtuális evezéssel,
érzékelési feladatok szimulációs szemüvegen át, valamint ügyességi- és társasjátékokban próbálhatják ki magukat az
érdeklődők. A civil szolgáltatók ingyenes egészségügyi mérésekkel, tanácsadással várják a kerületi lakosokat, a
művészeti tevékenységet folytató szervezetek pedig gálaműsorral örvendeztetik meg a nagyérdeműt.

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

Délelőtt 11:00-től „Miben segít még a Cégkapun keresztüli regisztráció a szervezeteknek?” címmel tájékoztató fórum
keretén belül ismerkedhetnek a Cégkapu rejtelmeivel.
A részvétel ingyenes!

Telefon
Telefon::
+36 1 479 5297
Mobil:
+36 20 453 1800
Email
Email::
cic@szazadveg.hu

Időpont: 2018. február 3., 10:00-17:00
Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Központ (1133 Budapest, Kárpát u. 23.)
Bővebben...

Weboldalunk

Facebookon!
Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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