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NEA 2020 eredmények
Megjelentek

2020. február 13.,
14:30–18:00
Jogi személyes
szaktanácsadás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

A fórumokra
jelentkezni a
cic@szazadveg.hu
email címen
lehetséges.

a

Miniszterelnökség

által

biztosított

forrásból

a

Nemzeti

Együttműködési

Alap Kollégiumainak a 2020. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy
szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont
támogatás

2020.”

című

pályázati

kiírásainak

eredményei,

melyek

a http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok oldalon érhetők el.
Bővebben...

Pályázat
Zöld Forrás 2020

A
programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

A Budapesti Civil
Információs Centrum
programjai a Nemzeti
Együttműködési Alap,
a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt és a
Miniszterelnökség
támogatásával
valósulnak meg
a CIC-20-0005
azonosítószámú
pályázati projekt

A pályázat célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének
biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Program szakmai programjainak eredményes és hatékony
megvalósításában.

A

Zöld

Forrásból

a

támogatás

igénybevételére

jogosultak

az

alábbi

célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes

keretében.
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1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;

További
információkért
látogassanak el
honlapunkra,
legfrissebb híreinket
pedig Facebookoldalunk

2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
3. az erőforrás-takarékosság és a - hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.
A pályázat beadási határideje: 2020. február 18.
Bővebben...

Díj
Európai Nyelvi Díj
Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy
hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek
minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén. A
program hazai lebonyolításáért felelős Tempus Közalapítvány várja azon nyelvoktatásban érdekelt
intézményi pályázók jelentkezését, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelő nyelvoktatási
program(ok)nak adnak otthont: legyen átfogó, képviseljen többletértéket nemzeti szinten,
biztosítsa a tanulók és/vagy tanárok tartós motivációját, legyen újszerű és kreatív, rendelkezzen
európai dimenzióval, legyen kiterjeszthető, továbbadható, illetve illeszkedjen a Közös Európai
Referenciakeret szemléletéhez.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 28.

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

Bővebben...

Vodafone Digitális Díj
A Vodafone Magyarország Alapítvány idén is meghirdeti a 15 millió forint összdíjazású Vodafone
Digitális Díjat, mellyel célja, hogy olyan kész innovációkat találjon és jutalmazzon, amik a
társadalmi jót, a felzárkózást segítik elő. A Vodafone Digitális Díjjal a Vodafone Magyarország
Alapítvány mindenki számára elérhetővé kívánja tenni a digitalizáció nyújtotta előnyöket, illetve
kiemelt figyelmet kívánnak fordítani arra is, hogy a digitális innovatív megoldások környezeti
szempontból hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz. E gondolat mentén határozták meg a

Gyakran ismételt
kérdések

Vodafone Digitális Díj kategóriáit is, melyeket három, korunk kihívásaival összefüggő kategóriában
– Digitális Esélyegyenlőség, Digitális Társadalom, Bolygónk és Fenntarthatóság – várják.
Benyújtási határidő: 2020. március 6.

Aktuális pályázatok

Önkormányzati civil
referensek

elérhetőségei
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Foglalkoztatási
programok

Jogszabályok,
hasznos linkek

Bővebben...

GDPR

Lehetőség
Cégkapu

IKEA- Veled közösen
Összesen 1011 jelölés érkezett az ország különböző területeiről az IKEA idei, Veled közösen
kampányának keretében, amit az áruházlánc immár hetedik alkalommal rendez meg. A projekt
lényege,

hogy

olyan

nonprofit

szervezeteket

támogasson

lakberendezési

termékeivel,

akik rászoruló embereken segítenek. Az IKEA Family Klubtagok február végéig szavazhatnak és
dönthetnek arról, hogy mely szervezetek kerüljenek a döntőbe.

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

Szavazni 2020. február 20-ig lehetséges!
Bővebben...

KRESZ-teszt
Negyedszer indított KRESZ-versenyt a DUE Médiahálózat és a Generali a Biztonságért Alapítvány.
A játék egy ingyenes online teszttel startolt, melynek első fordulóját bárki kitöltheti május elejéig,

Munkatársak:
Bálint Eszter Vanda
Mráz-Horváth Edina

a döntőbe azonban csak a 14-24 évesek juthatnak tovább. A szervezők két nyertest hirdetnek
majd, egyikük térítésmentesen szerezhet autós jogosítványt, a másikuk pedig egy robogót kap. A
játék egyben preventív jellegű, célja, hogy a fiatalok minél nagyobb jártasságot szerezzenek a

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

közlekedési szabályokban, és nagyobb figyelmet szenteljenek a biztonságos közlekedésnek.

Telefon:
+36 1 479 5297
Mobil:
+36 20 445 41 05
+36 20 241 65 87
Email:
cic@szazadveg.hu
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Programok
A Zero Waste az elviteles vendéglátás jövője?
Vajon a zero waste csak egy divat hullám, üzleti fogás vagy belső meggyőződés? Tényleg minden
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zöld megoldás drágább? Ha csak én csinálok valamit attól még megmenekülhet
a RSS
Translate
Föld? Ellentétesnek tűnhet az elviteles csomagolás és a hulladékmentesség, de mégis van
megoldás. A Boomerang Cupshare az első magyar betétdíjas kávéspohár rendszer szakmai
kerekasztal beszélgetést szervez, ahol együtt keresik a választ a kávés- és környezetvédelmi
szakmával és vendégeikkel, hogy mit tehetünk hogy ne klíma szorongók hanem felkészült, tudatos
és felelősségteljes fogyasztók és üzemeltetők legyünk.
Időpont: 2020. február 8., 13:00-13:40
Helyszín: Millenáris Park B Pavilon (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.)
Bővebben...

Rare-Marathon Ötletverseny és Ritka Betegségek Világnapja rendezvény
A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Szövetsége (RIROSZ) 57 tagszervezetével és a
Semmelweis Egyetemmel karöltve szeretettel vár minden érdeklődőt a Ritka Betegek Világnapja
alkalmából rendezett programjaira, melynek idei fő témája az esélyegyenlőség és méltányosság
lesz. Az esemény célja, hogy olyan fórumot teremtsen, ahol az érintett érdekcsoportok közösen
tudják megvitatni a ritka betegségekkel élők helyzetét, terveit. A két napos program keretében
idén először kerül megrendezésre a Rare-Marathon, ami elsősorban a fiatal szakemberek számára
tartogat érdekes programelemeket.

Rare-Marathon Ötletverseny:
Időpont: 2020. február 28. 09:00 - 29. 15:00
Helyszín: Vajdahunyad-vár,
Mezőgazdasági Múzeum, Vadászterem (1146 Budapest, Vajdahunyad sétány)

Ritka Betegek Világnapja rendezvényei:
Időpont: 2020. február 29. 10:00-17:00
Helyszín: Vajdahunyad-vár,
Mezőgazdasági Múzeum, Főépület (1146 Budapest, Vajdahunyad sétány)
Bővebben...

Weboldalunk
Kövessen Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés

Leiratkozás a hírlevélről
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