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Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. 

 
Telefon: 36-76-777-517 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

2018. NOVEMBER 05. 

V. ÉVFOLYAM 5 SZÁM 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melye-

ket feltöltünk a hírleve-

leink elejére, egy keret-

be. Ezen határidő figye-

lembe vétele miatt a hír-

leveleinket minden hó-

nap 5. napja után küld-

jük meg a civil szerveze-

tek számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő esemé-
nyek 

1 

Hasznos információk a 

beszámolóról:  
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NKA Pályázati felhívás 3 

  

NEOTON FAMÍLIA + ZOLTÁN ERIKA KONCERT        
2018. NOVEMBER 10. SZOMBAT  17:30 ÓRAKOR 

A Kecskeméti MESSZI ISTVÁN 
SPORTCSARNOKBAN                                                                        

 

Forráshttps://programturizmus.jegy.hu/
program/neoton-familia-zoltan-erika-96123/470089 

 
PÁLYATÉVESZTÉSI TANÁCSADÓ 

KŐHALMI ZOLTÁN ÖNÁLLÓ ESTJE 
2018. november 16. péntek  
18:00 óra és 20:30 órakor 

A Kecskeméti HÍRÖS AGÓRÁBAN 
 

Forrás és elérhetőség: 

https://programturizmus.jegy.hu/program/palyatevesztesi-tanacsado
-kohalmi-zoltan-onallo-estje-97455/479050 

 

WELLNESS– ÉS GYÓGYTURISZTIKA I 
KIÁLLÍTÁS 

Fókuszban  az egészség 
 

Kecskeméten  a Hírös Agorában 
2018. november 17-én 

A kiállítás ingyenes. 
 

Wellness és Gyógyturisztikai Kiállítás és Vásár és Országos Természetgyógyász Napok 
lesz 2018. november 17-18. között Kecskeméten, a Hírős Agóra Kulturális 
Központban. A kiállítás célja, minél szélesebb körben felhívni a figyelmet az 
egészségmegőrzés, a betegség megelőzés fontosságára, a természetgyógyászati 

módszerek megismertetésére szolgáltatások, előadások formájában.  
Forrás és elérhetőség :  

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tourex-spa.html 

CIC-18-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 
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CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

 

 

 

 

EGYSZERŰBB LESZ A PÁLYÁZAT A CIVILEKNEK 
2019-BEN 

 

A kisebb civil szervezeteknek 2019 folyamán kétszázezer 
forintos egyszerűsített támogatást vezet be a Nemzeti 
Együttműködési Alap (NEA). A nagyobbaknál összevonják a 
korábbi működési és szakmai célú támogatást. 

A kisebb szervezetek, a közösségekért helyi szinten tenni akaró 
egyesületek, alapítványok pályázatai a feltételeknek megfelelve a 
keret kimerüléséig gyakorlatilag automatikusan évi kétszázezer 
forint támogatást nyerhetnek el . 

Az egyszerűsített támogatásra csak nem országos hatókörű 
szervezetek pályázhatnak, amelyek két évre visszamenőleg 
rendelkeznek számviteli beszámolóval, és éves bevételük nem éri 
el az ötmillió forintot. 

A nagyobb civil kezdeményezések számára korábban szakmai 
és működési célú pályázat létezett két külön kiírással. Jövőre a 
két támogatási formát egyesítik, és a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően kollégium dönt a pályázat sikeréről. 

Forrás és elérhetőség: 

https://palyazatmenedzser.hu/2018/10/17/nea-palyazatok-2019-

egyszerubb-lesz-a-palyazat-a-civileknek/ 

 

 

 



JJ  

 

„ 

Oldal 3 BÁCS-KISKUN MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

PÁLYÁZAT 

 

 

PÁLYÁZAT A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL, NONPROFIT ÉS 

EGYHÁZI SZERVEZETEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK CSALÁDOKAT SEGÍTŐ 

TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA 

Támogatás összege: 250.000,- Ft  - 2.000.000,- Ft 

 

 

Forrás és elérhetőségek: 

https://palyazatmenedzser.hu/2018/10/17/palyazat-szomszedos-orszagokban-mukodo-

civil-nonprofit-es-egyhazi-szervezetek-es-vallalkozasok-csaladokat-segito-

tevekenysegenek-tamogatasara/ 

 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZAT ISKOLÁKNAK, EGÉSZSÉGES ÉTELEK RECEPTJEINEK BEKÜLDÉSÉRE 

Egészséges életmódot népszerűsítő pályázati felhívás általános iskolák számára. 

 

A jelentkező intézmény feladata, hogy minél kreatívabb módon mutassák be , miként lehet 

feldobni egy egyszerű uzsonnát. 

Aki még nagyobb kihívásra is vállalkozik, bemutathatja, hogyan szerette meg, vagy 

szeretette meg osztálytársaival azokat az ételeket, vagy hozzávalókat, amiket korábban nem 

szívesen fogyasztott.  

Olyan ötleteket, recepteket vár a pályázat kiírója, melyek kreatív módon közelítik meg a 

témát. 

Díjazása: 100.000,- Ft—500.000,- Ft vásárlási utalvány 

 

Forrás és elérhetőségek 

https://palyazatmenedzser.hu/2018/10/11/palyazat-iskolaknak-egeszseges-

etelek-receptjeinek-bekuldesere/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasznos információ 

MÁR 

FACEBOOKON IS 

ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK. 

COM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 1/A. Fsz.4. 

Telefon: 76/777-517  

 Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-16:00 

Pénteken 8:00-14:00 óráig 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 

2. I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-78/415-165 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

KÉRDÉS: 

Mit kell tudni általában a pályázati elszámolások-

ról?  

 

A civil szervezetek több forrásból és több helyről részesülhetnek pá-
lyázati támogatásban. Az elszámolások módja annyiféle, ahány pá-
lyáztató létezik.  

Általános tanács, hogy mindig úgy, olyan módon kell elszámolni, 
ahogy azt a pályáztató szeretné. Vitatni lehet, de nem érdemes, mert 
a többség a támogatási szerződésben kiköti, hogy mikor milyen pénz-
ügyi és szakmai beszámolót kér, s mivel a szerződést aláírásra került, 
azzal a feltételeket is elfogadták. Ha a pályáztató külön elszámolási 
útmutatót szerkeszt, akkor annak tanulmányozása és az abban foglal-
tak betartása sikeres elszámoláshoz vezet. A pályázati elszámolás 
technikája nem feltétlenül egyezik meg a könyveléssel, attól teljesen 
eltérő is lehet. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati elszámolás nem a 

könyvelés része és nem a könyvelő feladata. Természetesen nem 

kizárt, ha meg tudnak állapodni a könyvelővel, hogy a pályázati elszá-

molásban vegyen részt. 

 

Forrás: 

https://www.nonprofit.hu/tudastar/palyazati-elszamolasok-modja 

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu

