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Veszélyhelyzeti szabályok
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 17-től hatályba lépett a veszélyhelyzet során a személy- és

Rendezvényeinkről aktuálisan
kiküldött
meghívóinkból tájékozódhatnak,
vagy keressenek bennünket
bizalommal a
budapesticivil@budapesticivil.hu
email címen.

vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020.
(XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendeletben foglaltak lényegében
megegyeznek a koronavírus-járvány első hulláma idején, 2020. áprilisában hozott intézkedésekkel.
A veszélyhelyzet ideje alatt a jogi személyekre (jogi személyeknek és a nem jogi személy szervezeteknek)
továbbra is főszabályként a Ptk. szabályai az irányadóak, azonban ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy az
egyszemélyes jogi személy tagja a veszélyhelyzet idején alkalmazandó kijárási korlátozások, illetve a védelmi

A Budapesti Civil Közösségi
Szolgáltató Központ
programjai a Nemzeti
Együttműködési Alap, a
Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt és a Miniszterelnökség
támogatásával valósulnak
meg a CIC-KP-1-2020/1000005 azonosítószámú
pályázati projekt keretében.

intézkedések betartása mellet akadályozott a döntéshozatalban, abban az esetben a Korm. rendelet szabályait
kell alkalmazni.

Pályázat
NEAG-KP-1-2021

További információkért
látogassanak el
honlapunkra, legfrissebb
híreinket pedig Facebookoldalunkon találják.
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Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyeknek az elmúlt 2 gazdasági évben (2018 és 2019) az
éves összes árbevétele nem haladta meg az 5.000.000 Ft-ot, és helyi vagy területi működési hatókörű a
tevékenysége. A pályázati támogatást a szervezet az alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó
közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja. A támogatási
összegre (maximum 300.000 Ft) a pályázatok beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó keret kimerüléséig
jogosult a formai szempontból érvényes pályázat.
Határidő: 2020. december 11., 12.00 óra.
Bővebben...

InnoMax Díj
Az Invitech ICT Services Kft. 2020-ban már tizenegyedik alkalommal hirdeti meg az InnoMax pályázatot, hogy
segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek saját, információtechnológiai
eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz, ötleteikhez keresnek támogatót.
A korábbi négy témakör (Fenntarthatóság, környezetvédelem / Oktatás, köznevelés / Egészségügy, /

Információk

Felzárkóztatás, esélyegyenlőség) idén egy nagyon is aktuális kategóriával, a Digitális távoktatást támogató
eszközpályázattal bővült ki. Ebben az új kategóriában olyan eszközigényre vonatkozó pályázatokat várnak,

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

amelyek a digitális oktatáshoz való felzárkózás megkönnyítését vagy kialakítását szolgálják.
(Meghosszabbított) benyújtási határidő: 2020. november 30.
Bővebben

Gyakran ismételt kérdések

Aktuális pályázatok

Önkormányzati civil
referensek elérhetőségei

Lehetőség

Foglalkoztatási programok
Morgan Stanley Pro Bono Program

A Morgan Stanley felelősségvállalási rendszere keretében egy kiválasztott nonprofit szervezet IT programját

Jogszabályok, hasznos
linkek

szeretné a szakértelem felajánlással segíteni annak hatékonyságának javítása és társadalmi hasznosságának
növelése érdekében, az applikáció fejlesztés területén. A több körös kiválasztási folyamat révén várhatóan egy
civil szervezet applikációfejlesztésre vonatkozó elképzelését támogatja a program, külsős és Morgan Stanley
fejlesztők illetve programozók bevonása révén. Azon szervezetek pályáznak eséllyel, akik kellően átgondolt,

GDPR

előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott mobil applikáció fejlesztési ötletet kívánnak
benyújtani, és akik kellő kapacitással rendelkeznek a teljes fejlesztési folyamat végigviteléhez.
Határidő: 2020. november 30.
Bővebben...
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Elérhetőségeink
Keressenek minket
a Facebook-on
(Civil Közösségi Szoláltató Központ
- Budapest) is!
Munkatársak:
Holló Eszter Vanda
Horváth Noémi
Pintér György
Szilágyiné Pusztai Júlia
Cím:
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Telefon:
+36 1 479 5297
+36 1 479 5295
+36 1 398 8794
Mobil:
+36 20
+36 20
+36 20

445
492
492

4105
7871
7855

Email:
budapesticivil@budapesticivil.hu

Az elismerésre a Miniszterelnökség által közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot. A díj 1 magyarországi,
vagy határon túli civil szervezetnek adományozható, melynek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége
példaértékű, továbbá 1 természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek ilyen irányú tevékenységét
elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas színvonalú működéséhez. A
javaslattételt, majd az elbírálásokat követően a díj átadására 2021. február 1-én, a civilek napja alkalmából
kerül majd sor. A díjazottak emlékérmet kapnak, valamint 1.500.000 Ft értékű pénzjutalomban is részesülnek.
A vonatkozó előterjesztés benyújtásának határideje: 2020. december 7., 23:59
Bővebben...

Weboldalunk
Kövessen Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés
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