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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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Kecskeméti Retro Fesztivál / Valentin Napi 

Különkiadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. február 16-án szombaton 18:00 órai kezdettel 
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok 

 6000 Kecskemét, Olimpia u.1/a 
Forrás és elérhetőség: 
/www.viagogo.com/hu/Festival-Tickets/International-Festivals/Kecskemeti-Retro-

CIC-19-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 
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NEA PÁLYÁZATOK 2019 : Egyszerűbb a 

pályázat a civileknek 

2019 folyamán kettőszázezer forintos egyszerűsített 

támogatást vezet be a Nemzeti Együttműködési Alap ( NEA). 

A kisebb civil szervezetek,  a  közösségért helyi szinten tenni akaró 
egyesületek, alapítványok által benyújtott pályázatok a feltételnek 
megfelelve a keret kimerüléséig gyakorlatilag automatikusan évi 

kettőszázezer forint támogatást nyerhetnek  el. 

A nagyobb civil szervezeteknél összevonják a korábbi működési-, és 

szakmai célú támogatást   . 

Az egyszerűsített támogatásra csak a nem országos hatáskörű szervezetek 
pályázhatnak, amelyeket két évre visszamenőleg  rendelkeznek  számviteli 

beszámolóval, és éves bevételük nem éri el az  ötmillió forintot. 

2019-ben egyesítik az eddig külön létező szakmai és működési célú 
pályázatokat. A 2019 évi pályázat kerete megközelíti majd a hatmilliárd 

forintot. 

Az elnyerhető támogatási összeg a legtöbb szervezet esetében 4 000 000 
Ft, szociális területen tevékenykedő szervezetek esetében pedig még ennél 
is magasabb, összesen 5 000 000 Ft. 

 

Az eddigiekhez képest néhány komolyabb változás is lesz a civil pályázatok 
menetében és lebonyolításában, ezért már érdemes most készülni a 
pályázatok minél korábbi beadására. Emellett minden eddiginél 
lényegesebb az elbírálásnál a pályázat kidolgozottsága, szakmai 

részletessége és pénzügyi megalapozottsága. 

Egy lezárt üzleti év is elég a pályázat benyújtásához. Emellett az adott 
szervezetnek nem lehet köztartozása és rendelkeznie kell legutolsó évi 

(2017.) üzleti beszámolóval. 

Forrás és elérhetőség: 
 
https://palyazatmenedzser.hu/2018/10/17/nea-palyazatok-2019-egyszerubb-lesz-
a-palyazat-a-civileknek/ 

http://civil.info.hu/nemzeti-egyuttmukodesi-alapnapok-2019-; 
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PÁLYÁZATOK 

Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.  

Pályázat kiírás kódja: NEA-19-EG  

Pályázat benyújtási időszak (kollégiumonként eltérően jelen kiírás 4. pontja szerint):  

2019. február 22. - 2019. március 29.  

A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti 

összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért 

kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a 

továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek 

számára, kizárólag az alapcél szerinti tevékenységeikhez kapcsolódó költségeinek a fedezésére  

A pályázat célja ::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 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.  

Forrás és elérhetőség: 

http://civil.info.hu/documents/10179/23731/NEA_palyazat_NEA-TF-19-EG%20_kiiras.pdf 

 

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 

támogatás 2019.  

Pályázati kiírás kódja: NEA-TF-19-Ö  

Pályázat benyújtási időszak (kollégiumonként eltérően jelen kiírás 4. pontja szerint):  

2019. január 16. - 2019. február 20.  

A Társadalmi felelősségvállalás kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek 

számára, működésük vagy szakmai programjuk és működési költségeik támogatására  

A pályázat célja NEA-TF-19-Ö-M esetében: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek 

társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való 

hozzájárulás révén. NEA-TF-19-Ö-V esetében: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek 

nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, 

családsegítés, polgári védelem, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos 

helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem 

területén működő civil szervezetek támogatása.  

 

Forrás és elérhetőség: 

http://civil.info.hu/documents/10179/23731/NEA_palyazat_NEA-TF-19-O-M_kiiras.pdf 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 lát majd a pályázó, ha 2019. januárjában 

belép az EPER-be ? 

 

Válasz:  

Mivel az egyszerűsített és összevont kategóriák 

esetében a pályázatok beadási időszaka eltérő 

lesz, ezért a Pályázó az EPER- be belépve vagy 

csak az összevont kiírás kategóriáit ( működé-

sit és vegyeset), vagy csak az egyszerűsített ki-

írás kategóriáját látja minden kollégium te-

kintetében.  
 

 

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

