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Rendezvényeink
2019. március 12., 18:00
Pályázati fórum:
NEA 2018 pályázatok elszámolása
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)
2019. március 14., 18:00
Pályázati fórum:
NEA 2018 pályázatok elszámolása
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.
8-10.))
2019. március 26., 17:00
Pénzügyi fórum:
Éves beszámoló
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.
8-10.))
2019. április 2., 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 programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

NEA-19 Egyszerűsített támogatások
Eddig kevesebb, mint 800 pályázat érkezett be a Nemzeti Együttműködési Alap egyszerűsített támogatásaira, ezért biztatunk
minden olyan helyi vagy területi hatókörű egyesületet, alapítványt, szövetséget, hogy éljenek a lehetőséggel, ugyanis a
támogatás jogosultsági alapon, beérkezési sorrendben a támogatási keret kimerüléséig biztosítandó! A rendelkezésre álló
forrás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján 998.640.000 Ft, ami
kollégiumonként 199.728.000 Ft támogatási keretet jelent.
A pályázatok végső benyújtásának határideje kollégiumok szerint:

Kollégium elnevezése

Benyújtási határidő

Közösségi Környezet

2019.03.27.

Mobilitás és Alkalmazkodás

2019.03.28.

Nemzeti Összetartozás

2019.03.29.

Társadalmi Felelősségvállalás

2019.03.30.

Új Nemzedékek Jövőjéért

2019.03.31.

Bővebben...
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Budapesti Civil Információs Centrum munkatársaihoz!

NEA-18 elszámolás
Tisztelettel hívjuk fel a civil szervezetek figyelmét arra, hogy a 2018-as NEA pályázatok projektidőszaka a végéhez közeledik!
A támogatási szerződés, illetve támogatói okirat értelmében minden kedvezményezettnek számot kell adni a támogatás
felhasználásáról szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában 2019. április 30-ig. Március 31-ig azonban még van
lehetőség a költségvetések módosítására, a pályázatok finomhangolására. A sikeres lezárás és az elszámolások gördülékeny

A Budapesti Civil
Információs Centrum
programjai a Nemzeti
Együttműködési Alap, a
Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt és a Miniszterelnökség
támogatásával valósulnak
meg a CIC-19-0005
azonosítószámú pályázati
projekt keretében.

benyújtása érdekében javasoljuk, hogy tekintsék át 2018-as működési illetve szakmai pályázataikat, ugyanis a pénzügyi
elszámolást az aláírt támogatási szerződés megkötésekor érvényes - vagy ha módosítás történt, az adott támogatási
szerződéshez benyújtott költségvetési módosítási kérelmek közül az utoljára elfogadott kérelemben szereplő - költségvetési
soroknak és tételeknek megfelelően kell elkészíteni.
Centrumunk a témában 2019. március 12-én és 14-én információs fórumokat is szervez, a részletekért keresse a
"Rendezvényeink" fület hírlevelünk bal oldalán!
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Pályázat
Kerékpárral 7 határon át

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019-ben is hirdet egyedi költségvetési támogatási lehetőséget a környezettudatos
szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításához. A pályázatra olyan civil szervezetek,
települési önkormányzatok, valamint települési önkormányzati tulajdonban álló intézmények nyújthatnak be támogatási
igényt, akiknek célja, hogy programjaikkal lehetőséget biztosítsanak a határmenti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak
jobb megismertetésére, népszerűsítésére és elősegítsék a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést. A programsorozat
lényege a motorizált közlekedés részarányának csökkentése, a nem motorizált közlekedési módok támogatása, a szabadidő
hasznos eltöltésének elősegítése, valamint a határmenti együttműködés keretében a szomszédos országokkal fenntartott
kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése.
Benyújtási határidő: 2019. március 12.
Bővebben...

Lehetőség
pályázat
Egészségügyi Szűrőbusz - közösségi pályázat
A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel az egészségmegőrzésre nevelő és szemléletformáló életmód
programok megvalósulásának támogatása, ennek keretében fontosnak tartja felhívni a lakosság figyelmét a megelőzésre, így a
preventív szűrések jelentőségére is. Ennek érdekében az alapítvány 2 db szűrőbusszal történő kitelepülés formájában ingyenes
lakossági szűrések igénybevételére biztosít lehetőséget Magyarország területén. A pályázatra olyan fesztiválszervezők, civil
szervezetek, önkormányzatok jelentkezését várják, akik valamilyen nyilvános lakossági rendezvényt szerveznek, elsősorban
olyan témában, melynek fő üzenete az egészség megőrzése, valamint az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás. A
szűrőbuszokat a 2019. február 15. és december 31. közötti időszakban, hétköznap és hétvégén is lehet igényelni, így
a pályázatok benyújtásának határideje is folyamatosan zajlik.
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Kezdeményezés
Fogadj örökbe egy zöldterületet!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (Budapest, III. kerület) pályázatot hirdet „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” címmel a
kerületben működő civil szervezetek részére. A pályázat útján elnyert pénzösszeg (max. 200.000 Ft) kizárólag a civil szervezet
működési

területén,

közterületen

fekvő

zöldfelületek

rendbetételére,

kialakítására

és

megtisztítására,

ezen

belül

növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett
terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8. (péntek), 12:00
Bővebben...

Passzold vissza tesó!

A Jane Goodall Intézet az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet Egyesület segítségével közös kampányt indított, melynek
lényege, hogy a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobiltelefonokat újrahasznosítás céljából
összegyűjtse. A mobilok, laptopok, gps-ek, táblagépek előállításához szükséges koltán ércet ugyanis Afrikában bányásszák többnyire illegálisan - olyan veszélyeztetett fajok természetes élőhelyén, mint a pl. gorillák és csimpánzok, felemésztve ezzel
erdeiket. A Passzold vissza tesó! elnevezésű kezdeményezés ezt a folyamatot szeretné megfékezni, így a kampány kiötlői arra
kérnek mindenkit, hogy nézzenek körül otthonukban, vegyék elő, keressenek egy e célból létesített gyűjtőpontot, és dobják be
a már nem használt mobilokat a kihelyezett dobozokba. Az összegyűlt használt telefonokat az Inter-Metal Recycling Kft fogja
újrahasznosításra átvenni, ahol a készülékek egy zárt láncolaton keresztül kerülnek feldolgozásra, vagyis nem fogja tudni senki
eltulajdonítani, vagy a bennük lévő adatokat megszerezni.

Bővebben...
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Az Új Nemzedék Központ márciusi képzései
A tavasz beköszöntével útnak indulnak az Új Nemzedék Központ soron következő felnőttképzési programjai, melyeket ezúton
szeretnénk az Önök és az Önök partnereinek figyelmébe ajánlani! Ismét lehet jelentkezni az „Önkéntesek a szervezetben –
Felkészítés önkéntesek fogadására” és a „Fiatalok pályaorientációjának támogatása” címet viselő képzésekre. A 3 napos (30
órás) képzési ciklusok nyitottak és ingyenesek minden érdeklődő számára, azonban regisztrációhoz kötöttek!
Bővebben...

Önkéntes menedzsment képzés
Két napos képzést szervez az Önkéntes Központ Alapítvány azon civil szervezetek, vagy állami, egyházi, önkormányzati
fenntartású intézmények számára, akik már együttműködnek önkéntesekkel vagy tervezik az önkéntesek fogadását. A kurzus
célja, hogy segítse a társadalomban jelenlévő szervezetek, szerveződések és egyének önkéntességgel kapcsolatos
ismereteinek fejlesztését, továbbá, hogy az önkéntesekkel foglalkozó civil és állami szervezetek felkészülten foglalkozhassanak
önkéntesekkel, az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba. A képzés lehetőséget nyújt
az önkéntesekkel való programszerű együttműködéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez, a civil szervezetek képviselőit
képessé teszi a saját szervezetük, mint önkéntes programot befogadó szervezet jellemzőinek meghatározására és önkéntes
program-fejlesztési terv kidolgozására.
A képzés időpontja: 2019. március 27-28.
21.
Jelentkezési határidő: 2019. március 21.

Bővebben...

Környezetvédelem
Példaértékű állatbarát csomagolás

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

Becslések szerint évente egymillió vízi madár és nagyjából százezer tengeri teknős és tengeri emlős hal meg a műanyagokba
gabalyodás miatt. Egy floridai központú sörgyár, a Saltwater Brewery most nagy lépést tett ahhoz, hogy legalább az ő
termékeikkel járó szemét ne okozzon problémát a vízben élő állatoknak. Egy olyan csomagolást készítettek a hatos kiszerelésű
söreikhez, ami ehető, így ahelyett, hogy megöli az állatokat, táplálékul szolgál számukra. Ráadásul 100 %-ban bio és
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újrahasznosított anyagokból készült, így például búzából és árpából, amit nem is kell külön beszerezni,
mert a sörfőzésből
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megmaradnak. A gyártó célja az, hogy minden műanyag csomagolását erre a megoldásra cserélje le, még ha ez nagyobb
költséget is jelent. A Saltwater Brewery munkatársai remélik, hogy ezzel példát mutatnak, és más gyártók is csatlakoznak a
kezdeményezésükhöz.
Bővebben...

Kutatás

Aktuális pályázatok
Zsákállatok a kutatás szolgálatában

Apró, mindössze tenyérméretű tengeri állat, az aszcídiák segíthet felmérni az óceánok műanyag-szennyezettségének mértékét

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

– állítják a Tel-avivi Egyetem kutatói, akik szerint a teremtmény képes kiszűrni az apró részecskéket a vízből, és elraktározni
azokat a lágyszöveteiben. Az izraeli szakemberek szerint az aszcídiák (Ascidiacea) ugyanolyan remekül boldogulnak az ipari
területeket övező szennyezett vizekben, mint az érintetlen óceánban, lehetőséget adva a kutatók számára, hogy
feltérképezzék és elemezzék a vízben lévő hulladékot és annak hatásait a különböző régiókban. A Marine Pollution Bulletin
című folyóiratban publikált tanulmány szerint az aszcídiák evolúciós szempontból rokonságban állnak az emberrel, ami azt

Foglalkoztatási
programok,
közfoglalkoztatás

jelenti, hogy ezeknek az élőlényeknek és a bennük lévő műanyagrészecskéknek a tanulmányozása sokkal hasznosabb lehet,
mint például a halak vagy kagylók vizsgálata.

Jogszabályok,
hasznos linkek

GDPR

Cégkapu

Bővebben...

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

Programok
Tavaszi Orchidea és Bromélia kiállítás és vásár
Ázsia trópusi és szubtrópusi területei a világ leggazdagabb orchidea-élőhelyei. Rendkívüli fajgazdagság jellemző Ázsia erdeire,
amelyek közül nagyon sok ismerős a hazai orchidea-kedvelő közönség előtt is, úgy, mint a Phalaenopsis, Dendrobium vagy a
Cymbidium. Többek között ezeket a fajokat és hibridjeiket is megcsodálhatják a látogatók a Magyar Orchidea Társaság tavaszi

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Homorodi Emese
Mészáros Orsolya
Mráz-Horváth Edina

kiállításán március 21. és 24. között a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ahol a Társaság tagjai legszebb virágzó
orchideáikat mutatják be.
Időpont: 2019. március 21-24.
Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum (1146 Budapest, Vajdahunyad stny.)
Bővebben...

Cím
Cím::
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Telefon
Telefon::
+36 1 479 5297
Mobil:
+36 20 453 1800
Email
Email::
cic@szazadveg.hu

Vintage Piac és otthon design
Stílust váltana? Vagy csak kiegészítőket keres? Ha Ön is a vintage stílus szerelmese, akkor jó helyen jár! A Millenáris park
területén megrendezésre kerülő vintage piacon böngészve egyedi termékeket találhat otthonába: kézzel készült kincsek,
raklap, fa, textil, csipke, minden helyiségbe, skandináv, shabby chic, indusztriális, retro stílusban, és hazai alkotók design
kiegészítői mutatkoznak be Budán, a Makadám Klubban.
A rendezvény mindenki számára ingyenes!
Időpont: 2019. március 24., 10:00-17:00
Helyszín: Makadám Mérnök Klub (1024 Budapest, Lövőház u. 37.)
Bővebben...

Irodalom Éjszakája
Az idei Irodalom Éjszakája is a Cseh Centrum irányításával az EUNIC és a Radnóti Színház szervezésében és Budapest Főváros
támogatásával jön létre március 28-án. A program az elmúlt évben a VI. kerület belső részén zajlott, idén pedig a nagykörút
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és a Hősök tere közötti részen tarják. 23 színész 23 különböző érdekes vagy egyedi helyszínen 23 ország
irodalmából olvas
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az ingyenes rendezvényen, melynek központi témája - a családok évének apropóján - a családi fészek lesz. Olyan helyszínek
kerülnek most is kiválasztásra, amelyek a nagyközönség előtt nem nyitottak, vagy nem szoktak befogadni felolvasásokat és
színházi eseményeket, mint például egy fodrászat vagy egy cég tárgyalóterme. Éppen ez adja majd az este különlegességét. A
pontos programot március 10-e után kereshetik az esemény honlapján.
Időpont: 2019. március 28., 19:00-23:00
Helyszín: Budapest VI. kerület
Bővebben...

Weboldalunk
Facebookon!
Kövessen Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés

Leiratkozás a hírlevélről
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