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Főnix Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület 

Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. 

u. 79. 

Telefon: 36-76-777-517 

2020. szeptember 05. 

VII. évfolyam 9. 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden hó-

nap 5. napjáig szívesked-

jenek eljuttatni számunk-

ra a tárgyhavi programja-

ikat, melyeket feltöltünk a 

hírleveleink elejére, egy 

keretbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt a 

hírleveleinket minden hó-

nap 5. napja után küldjük 

meg a civil szervezetek 

számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő események 1 

Pályázati információ 
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Közérdekű hírek 
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 A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatokért Felelős Helyettes 

Államtitkársága munkatársai 

 

2020 szeptember 09-én szerdán 09:00—11:00  

CIVIL INFO—NEA 2021 címmel 

ORSZÁGOS TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYT 
tartanak 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ( Deák F.tér 3.) 

előadótermében 

 

A rendezvényen résztvevő személyek: 

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár 

Dr. Kecskés Péter főosztályvezető 

Dr. Kisida Tamás jogi referens 

Furka Ágnes osztályvezető 

valamint 

Mák Kornél Bkm.Önkormányzat közgyűlési alelnök 

Dr. Kerényi János országgyűlési képviselő 

 
A Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület, mint a Bács-Kiskun Megyei 

Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa tisztelettel 

meghívja a civil szervezetek tisztségviselői, tagjait, érdeklődőket a 

rendezvényre. 
 

CIC-KP-1-2020/1-000001 

KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK: 
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Alig 2 hónap múlva, 2020. október elején újra el-

indul a magyar sláger pályázat a 

Civil szervezetek működési célú támoga-

tása és szakmai program támogatása  

NEA 2021  

pályázat, 

melynek segítségével a hazai egyesületek és alapítvá-

nyok több millió forint vissza NEM térítendő támogatás-

ra pályázhatnak.  

 

Ajánljuk alapítványok és egyesületek figyelmébe az or-

szág bármely pontján, falvakban vagy városokban egy-

aránt!  

  

A pályázat kiírója: a Bethlen Gábor Alap-

kezelő Zrt.  

 

Jó hír a pályázóknak, hogy az októbertől elinduló pályá-

zatok keretösszege továbbra is magas lesz.  

Ez az összeg 7-8 milliárd forint.  

 

Fontos tudni, hogy olyan civil szervezetek (alapítványok, 

egyesületek, szövetségek) is részesülhetnek a pályázati 

forrásból, akik csak tavaly, tehát 2019-ben kezdték meg 

munkájukat. 

Az elnyerhető támogatás összege csak működési költ-

ségekre 3 000 000 Ft, a vegyes finanszírozású pályázat 

pl. működés+programok esetében pedig még ennél is 

magasabb, akár 4 000 000 Ft. 

https://napitender.hu/civil-szervezetek-mukodesi-es-szakmai-program-celu-
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NEA pályázatok megvalósítási időszak 

határidő hosszabbítás 

 

A Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi „Civil 
szervezetek működésének biztosítására vagy 
szakmai programjának megvalósítására és 
működésének biztosítására fordítható összevont 
támogatás 2020.” című (NEA-20-O) és a „Helyi és 
területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített 
támogatása 2020.” című (NEA-20-EG) pályázati 
kiírásainak módosulása kapcsán a megvalósítási 
időszak 2021. szeptember 30-ig meghosszabbításra 
került, így a beszámoló benyújtási véghatárideje 2021. 

október 30-ra módosult. 

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a módosított 
megvalósítási időszak alatt a támogatói okiratban 
foglaltakhoz képest változás áll be, azt a tudomására 
jutástól számított 8 napon belül köteles írásban jelezni a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, és szükség esetén a 
támogatói okirat módosítását kezdeményezni. 

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a megvalósítási 
időszak végét megelőzően a pályázati programban 
foglaltak maradéktalanul megvalósulnak, úgy a 
beszámolási kötelezettségének korábban is eleget 
tehet. 

A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további 
információt a 06-1-896-0620 telefonszámon – hétfő, 

szerda, péntek: 09:00-12:00 óra között; kedd, csütörtök: 
13:00-16:00 óra között, illetve a nea@bgazrt.hu e-mail 

címen – kaphatnak. 

https://bgazrt.hu/nea-palyazatok-megvalositasi-idoszak-hatarido-hosszabbitas/ 

mailto:nea@bgazrt.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Kérdés:  

Felnőttképzés bejelentési kötelezettsége - hogyan érinti az új szabá-

lyozás a civil szervezeteket? 

 

Válasz:  

Szeptember elsejétől lép életbe az új szabályozás, amely alap-

ján minden képzési, oktatási tevékenység bejelentés vagy engedély kö-

teles lesz a 2013. évi LXXVII. sz. felnőttképzési törvény szerint. Az 

új szabályozás pedig a civil szektort sem hagyja érintetlenül. Azt 

azonban, hogy milyen szinten érinti őket, milyen kötelezettségei lesz-

nek a szervezeteknek és hogy hogyan kell eljárni, azt még sok kérdés 

övezi.   

Forrás: 
https://vamagyarorszag.hu/2020/07/02/valtozasok-a-felnottkepzesi-torvenyben/  

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
https://vamagyarorszag.hu/2020/07/02/valtozasok-a-felnottkepzesi-torvenyben/

