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VI. évfolyam 11. 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 

Pályázati információ 
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Közérdekű hírek 3 

  

 

KEMENCÉS GASZTRONÓMIAI 

FESZTIVÁL 

KISKŐRÖS FŐTERÉN 

2019 NOVEMBER 9. 

 

A város kemencéjében Márton-naphoz kötődően sok-sok finomság készül a Kemencés 
Gasztronómiai Fesztiválon, Kiskőrös főterén 2019. november 9-én, ahová barátsággal 
hívnak mindenkit. Amint őseink ezen a napon kérték Isten áldását az esztendő 
újboraira, úgy Önnek arra is lehetősége nyílik arra, hogy saját készítésű házi borát 
megáldják ünnepélyes keretek között. Hogy ne maradjon a torka száraz, s a Márton-
napi újborokat az azt megillető edénybe, s abból a legméltóbb helyre tölthesse, hozza 
magával kedvenc borospoharát! Találkozzunk a Petőfi téren! Koccintsuk zamatos 
kiskőrösi újborokkal!  

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kemences-gasztronomiai-fesztival.html  

ORSZÁGOS 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ NAPOK 

2019 KECSKEMÉT 

NOVEMBER 16-17. 

 

Idén is lesz Országos Természetgyógyász 
Napok 2019. november 16-17. 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.  

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-termeszetgyogyasz-napok-szakkiallitas-vasar-
kecskemet.html  

CIC-19-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kemences-gasztronomiai-fesztival.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-termeszetgyogyasz-napok-szakkiallitas-vasar-kecskemet.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-termeszetgyogyasz-napok-szakkiallitas-vasar-kecskemet.html
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Új felhívások a Nemzeti 

Együttműködési Alap keretében 

 

 

 

 

 

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek 
a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési 
Alap Kollégiumainak a 2020. évre vonatkozó „Civil szervezetek működé-
sének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és mű-
ködésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című és 
a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 
2020.” című pályázati kiírásai. 

A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a 
hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kap-
csolódó költségeinek biztosítása, civil társadalom erősítése, a civil szer-
vezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez 
való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támoga-
tása révén. 

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. látja el. 

A pályázatok beadási időszakai: 

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjá-
nak megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 
támogatás 2020.” című kiírások tekintetében kollégiumonként eltérő 
időpontokban: 2019. október 1. – 2019. november 8. között. 

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 
2020.” című pályázati kiírás tekintetében kollégiumonként eltérő idő-
pontokban: 2019. november 11.- 2019. december 20. között. 

A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani. 

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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November 12. a Szociális Munka Vilánapja 

Magyarországon 2017. január elsején (2016. évi CLXXX.) életbe 

lépett törvény szerint ez a nap munkaszüneti nap a szociális 

tevékenységet végzők számára 

Ezen a napon ráirányítjuk a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év minden 

napján segítik, gondozzák segítségre szoruló honfitársainkat. A kormány minden 

eszközzel igyekszik elismerni azt a munkát, amelyet a szociális,  a gyermekjóléti és 

a gyermekvédelmi szolgálatokban dolgozó munkatársak felkészülten, 

elkötelezetten és magas szakmai színvonalon végeznek. Ők ma fáradhatatlan és 

nélkülözhetetlen munkásai annak, hogy a magyar társadalom  befogadó, 

összetartó és a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris közösség legyen. Ma 

nekik mondunk köszönetet. 

Forrás:https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert

-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/november-12-a-szocialis-munka-

napja  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„Ön választ, mi segítünk” 
A TESCO-GLOBAL Zrt. az Effekteam Egyesület közreműködésével (a továbbiakban 

közreműködő) hetedik alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát, 

melynek célja a helyi közösségek támogatása. A program a vásárlók bevonásával, és az 

alábbi feltételekkel zajlik:  

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA: A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai 

vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló 

programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):  

A PÁLYÁZÓK KÖRE: egyesületek, alapítványok, , ha bejegyzett székhelye Magyarországon 

van.  

A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:  

pályázati projektek benyújtása: 2019. október 7. és november 11. között;  

pályázati projektek kiválasztása: 2019. november 18. és december 13. között;  

vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre: 2020. január 20. és február 16. 

között;  

vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2020. március elején.  

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE: Pályázatot 2019. november 11-én (12:00-ig) a 

http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet 

benyújtani.  

https://tesco.hu/img/tescoce_ychwh_hu/ychwh/downloads/P%C3%A1ly%C3%A1zati%

20felh%C3%ADv%C3%A1s%20%C3%A9s%20%C3%BAtmutat%C3%B3%2C%20r%C3%

A9szv%C3%A9teli%20felt%C3%A9telek%207_fordul%C3%B3.pdf  

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/november-12-a-szocialis-munka-napja
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/november-12-a-szocialis-munka-napja
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/november-12-a-szocialis-munka-napja
https://tesco.hu/img/tescoce_ychwh_hu/ychwh/downloads/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20%C3%A9s%20%C3%BAtmutat%C3%B3%2C%20r%C3%A9szv%C3%A9teli%20felt%C3%A9telek%207_fordul%C3%B3.pdf
https://tesco.hu/img/tescoce_ychwh_hu/ychwh/downloads/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20%C3%A9s%20%C3%BAtmutat%C3%B3%2C%20r%C3%A9szv%C3%A9teli%20felt%C3%A9telek%207_fordul%C3%B3.pdf
https://tesco.hu/img/tescoce_ychwh_hu/ychwh/downloads/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20%C3%A9s%20%C3%BAtmutat%C3%B3%2C%20r%C3%A9szv%C3%A9teli%20felt%C3%A9telek%207_fordul%C3%B3.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 8:00-12:00 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 

 

 

 

 

 

EGYHÁZI TÁMOGATÁSOK, NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSAOK 

Fontos! Megváltozott az ÁSZF! 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. Hazai egyházi és nemzetiségi támogatások igazgatósá-
ga értesít minden érdekeltet, hogy a BGA Zrt. Általános Szerződési Feltételei 2019. szeptember 19-
ei dátummal módosultak. 

Különösen felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét arra, hogy az ÁSZF módosítások hatálya az 
ÁSZF hatálybalépését követő jogügyletekre, továbbá a felfüggesztett támogatások, illetve a ka-
matmentesség esetében (ÁSZF 9.4. pont) minden folyamatban lévő támogatásra is kiterjed. 

Forrás és elérhetőség: https://bgazrt.hu/fontos-megvaltozott-az-aszf/  

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
https://bgazrt.hu/fontos-megvaltozott-az-aszf/

