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2018. JANUÁR 8. 

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. 

Ezen határidő figyelem-

be vétele miatt a hírle-

veleinket minden hónap 

5. napja után küldjük 

meg a civil szervezetek 

számára. 

A tartalomból: 

Címlap 1 

Pályázatok:  

NEA pályázat 

2 

EMMI pályázat 3 

  

ALMA BULI TOMPÁN 

Szeretettel várnak minden érdeklődőt Tompán a 
Művelődési Házban az Alma Együttes koncertjére., a 
Kék Szivárvány Egyesület szervezésében. 

Részletes programleírás a  Tompai Kékszivárvány 
facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/tompai.kek.szivarvany/ 

 
 

 

 

 

19. Bartina teljesítmény túra 

Gyere velünk hívó szóval várják a természetkedvelőket a  
19. teljesítménytúrára a bajai  természetjárók. 

A túra során megtekinthetők a  szekszárdi dombság szépségei.  (Bükkös-erdő,  
Sötétvölgyi-gyermektábor,  Bati– kereszt kilátó). 

Jelentkezni lehet a : https://ifu.hu honlapon. 

A szervezők a túra alatt zsíros kenyérrel és forralt borral kedveskednek a 
résztvevőknek.. 

 

 
Lakiteleki Tűzoltózenekar Újévi koncertje Tiszakécskén 

Szeretettel várnak minden érdeklődőt 
2018. január 14-én 17 órakor 
Tiszakécskén az Arany János Művelődési 
Központban, ahol a Lakiteleki 
Tűzoltózenekar ad ÚJÉVI KONCERTET. 

Vezényel Szőke Ferenc 

 

CIC-17-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 

LEADER helyi felhívások 

 

 

 

 

Megjelentek a civil szervezetek 2018. évi NEA működési célú 

támogatásáról szóló pályázatok! 

NEA MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATOK 

 

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében –  

„Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.” 
  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból 

megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évre vonatkozó 

működési pályázati kiírása (NEA-18-M). Ezzel lehetőség nyílik a civil 

szervezetek 2018. évi működésének támogatására. 

  

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A működési kiírás egységes 

szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelenik meg minden 

kollégium tekintetében. A pályázatok beadási határideje – attól 

függően, hogy ki melyik kollégiumhoz pályázik - 2018. január 15-18. 

A támogatási időszak egységesen: 2018. április 1. – 2019. március 31. 

Az elnyerhető támogatási összeg felső határa: 3.000.000 Ft. 

 

A pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához 

önrészként a támogatási összeg legalább 10%-át saját forrásként 

szükséges vállalni. A szükséges saját forrás biztosítása történhet 

természetben (különösen közérdekű önkéntes munka formájában, 

dologi feltételek vagy szolgáltatások ellentételezés nélküli 

biztosításának igazolásával), és/vagy pénzben, pénzforrásban vagy 

pénzeszközben. 

 



„ 
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Roma kulturális események megvalósításának, 

kulturális tartalmak és termékek elérhetővé 

tételének támogatására pályázat 

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 felhívás kódja: ROM-RKT-18A támogatási igénylés 

benyújtásának határideje: 2018. január 15. 23:59 óra 

A felhívás elektronikus úton nyújtható be az alábbi 

f e l ü l e t e n : 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázat beadásához előzetes regisztráció szükséges. 

 

Az alábbiakban elérhető a felhívás és az útmutató.  

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/roma_kultura4/ 
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MÁR FACEBOOKON 

IS ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.C

OM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 4. 

Fsz. / 1. 

Telefon: 20/270-0327 

Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 

75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-16:00 

Kérdés:  
A 2017-ben létrejött civil szerveze-

teknek nincs 2016. évi beszámolója, 

ez esetben hogyan nyújthatnak be 

pályázatot?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válasz:  
Az utolsó üzleti évről szóló beszá-

moló elkészítése és letétbe helyezése 

feltétele a pályázat benyújtásának. 

Továbbá az a szervezet nyújthat be 

pályázatot, akit a pályázat benyúj-

tását megelőző év december 31-ig, 

jogerősen nyilvántartásba vett a 

bíróság. A fenti esetben tehát csak 

úgy nyújthat be pályázatot 2017-

ben jogerősen nyilvántartásba vett 

szervezet, ha rendelkezik 2017. évre 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 2. 

I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-20/295-5935 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 
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