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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 

2019. MÁRCIUS 05. 

VI. ÉVFOLYAM 3. 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 
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Hasznos információk a 

beszámolóról:  
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34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál -  
Szecesszió = Megújulás, új utakon 

2019. március 11. – április 1. 
A rendezvénysorozat mottója: szecesszió=megújulás, új utakon.  
A 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztiválon új találkozások, új élmények, új utak 
nyílnak meg előttünk. A programok közül kitüntető figyelmet érdemel, hogy 
a világhírű angol King’s Singers énekegyüttes egyedül Kecskeméten ad 
magyarországi látogatása alkalmával koncertet a fesztivál nyitó napján. 
Kiállítások, színházi előadások, zenés, táncos produkciók varázsolják el majd 
újra a közönséget ezekben a napokban.   
A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál részletes programjáról a kedves közönség  a 
programfüzetből tájékozódhat.  
 
Forrás és elérhetőség: 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kecskemeti-

tavaszi-fesztival.html 

CIC-19-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 
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ZÁRUL A  2018 ÉVI NEA  PÁLYÁZATOK  
PROJEKT IDŐSZAKA 

2019. MÁRCIUS 31-ÉN 

 

Felhívjuk a 2018. évben pályázatot benyújtó 
civil szervezetek figyelmét arra, ha a 

pályázat módosítási kérelem benyújtására 
van szükség, akkor a módosítás 

benyújtását a zárásig, legkésőbb 2019. 

március 31. napjáig lehet megtennie. 

 

 

Módosítási kérelem benyújtására 
szerződéskötés előtt is van lehetőség, 

szerződéskötés után pedig a projektidőszak 
végéig lehet módosítani az EPER-ben 

benyújtott kérelem formájában.  

 

Forrás és elérhetőség: http://www.emet.gov.hu 
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PÁLYÁZATOK 

Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása 2019.  

 
Pályázat kiírás kódja: NEA-19-EG  

A pályázók köre: alapítványok, egyesületek, szövetségek 

Döntéshozó: Nemzeti összetartozás kollégium  

A pályázat célja : a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet alapcél szerinti 

közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett 

tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordít.  

A pályázat benyújtásának határideje:      2019.03.29 23:59  

A támogatható tevékenységek: A támogatást a helyi vagy területi 

hatókörű civil szervezet az alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe 

tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó 

költségeinek fedezésére fordíthatja.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 100 %-os 

támogatási előleg formájában  

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100.000 

forint  

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 200.000 

forint  

A pályázat benyújtásának helye:  A pályázatot kizárólag elektronikusan 

EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes 

lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a 

Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.  

 

 

Forrás és elérhetőség: 

http://www.civil.info.hu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

Mikor kell bejelenteni a pályázathoz kapcsoló-

dó, illetve a civil szervezetet érintő változáso-

kat?  

Válasz:  

A projektidőszak alatt változásbejelentés be-

nyújtható az EPER-ben, Módosítási kérelem 

formájában.  

Az egyéb érdemi változásokat 8 napon belül 

kérjük bejelenteni.  
 

 

A Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum kéri a  terü-

lethez tartozó civil szervezeteket, hogy a  szervezetet érintő vál-

tozások ( címváltozás, elérhetőség változás, képviselő változás) 

esetén a  civil.kecskemet@gmail.com e-mail címre -, illetve a 

06-76/777-517 telefonon a változásról szíveskedjenek  tájékoz-

tatást adni a Civil  Információs Centrum által szervezett fóru-

mok, és rendezvényekkel kapcsolatos  tájékoztatás hatékonysá-

ga  miatt..  

Köszönjük.. 

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

