
 

 

Főnix Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület 

Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka 

Gy. u. 79. 

Telefon: 36-76-777-517 

2020. október 05. 

VII. évfolyam 10. 

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 ese-

mények 

1 

Pályázati információ 
 

2 

Közérdekű hírek 
 

3 

Hasznos információ 4 

A koronavírus járvány második hullámának közeledtével 

ismét igen fontossá vált a véradás folyamatosságának 

biztosítása, ezért az Országos Vérellátó Szolgálattal 

együttműködésben  

Lehetőség van előzetes regisztrációra 

a www.ovsz.hu honlapon.  
 

Egyszerre 5 fő tartózkodhat a donor előtérben, a 

biztonsági előírásokat betartva / előzetes tájékoztató, 

kézfertőtlenítés, hőmérsékletmérés, szájmaszk használata/.   

CIC-KP-1-2020/1-000001 

KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK: 

http://www.ovsz.hu/
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A 2020. októberében az alábbi pályáza-A 2020. októberében az alábbi pályáza-
tok benyújtására lesz lehetősége a civil tok benyújtására lesz lehetősége a civil 

szervezeteknek:szervezeteknek:  
 

egyszerűsített VAGY összevont pályázat    
benyú jtható  a NEA 2021. e vi fórra sa terhe re  
és 

normatív pa lya zat  benyú jtható  a NEA 2020. e vi  

fórra sa terhe re. 
A pa lya zati kií ra sók megjelene se 2020. okto ber ko ze-
pén várható. A pályázati kiírásók egyszerre jelen-
nek majd meg, de a kóra bbi e vek gyakórlata szerint 
egyszerűsített pályázat beadására várhatóan csak 
az összevont pályázatok beadási határidejét köve-
tően kerül majd sór (min. 30 nappal később). A 
póntós beada si hata ridó ket a pa lya zati kií ra sók tartal-
mazza k majd. 
Pályázati kiírások elérhetőségePályázati kiírások elérhetősége  
A Nemzeti Egyú ttmú kó de si Alap (NEA) pa lya zati kií ra sai 
ele rhetó ek a Civil Infórma ció s Pórta lón, az ala bbi linken:  
https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/
index.html  
illetve a Bethlen Ga bór Alapkezeló  Zrt. hónlapja n : https://
bgazrt.hu/tamogatasok/nemzeti-egyuttmukodesi-alap  

 

https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html
https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html
https://bgazrt.hu/tamogatasok/nemzeti-egyuttmukodesi-alap/
https://bgazrt.hu/tamogatasok/nemzeti-egyuttmukodesi-alap/
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A Bács-Kiskun Megyei Civil Közösségi Szolgáltató 

Központ  

online interaktív képzést indít   
a 2020. október 12-én megjelenő  

NEA 2021 pályázati kiírással kapcsolatban. 
 

Az online képzésen való részvétel minden esetben 

visszaigazolással történik, ezért a megküldött tájékoztatóban 

felsorolt jelentkezési határidők betartását kérjük. 

Személyes konzultáció igény esetén kérjük  jelezze a 

civil.kecskemet@gmail.com e-mail címen, vagy a 76/777-517 

telefonon,  a jelentkező civil szervezet nevének és a résztvevő 

magánszemély nevének ,elérhetőségének megadása mellett. 

 

A képzés tematikája: 
1./ NIR-regisztráció 

2./ Pályázat benyújtása 

 

Jelentkezés : civil.bacs@gmail.com e-mail címen  a 

jelentkező civil szervezet nevének és a résztvevő 

magánszemély nevének megadása mellett.   

 

Képzések időpontja: 
2020. szeptember 30.  15:00  

2020. október 01.  10:00  

2020. október 02.  08:00 

2020. október 05.  11:00 

2020. október 06.  13:00 

2020. október 07.  17:00 

2020. október 08.  18:00 

2020. október 09.  08:30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ 

 
Kérdés: A NIR rendszerben hogyan kell regisztrálni ? 
 
Válasz:  
A NIR rendszert csak regisztrált felhasználók tudják használni, a rendszer első használatát 
megelőzően regisztrációt kell lefolytatni az alábbiak szerint. 
 
A régi pályázók az aktív felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak belépni a felületre.  
A teljesen új pályázóknak a NIR regisztrációs felületén kell megadniuk a rendszer haszná-
latához szükséges adataikat az alábbiak szerint: 
 
Figyelem: A regisztráció ideje alatt nincs lehetőség az adatok mentésére, így a regisztráci-
ót csak akkor kezdje el, ha biztosítani tudja az összes mező (legalább valamennyi mező) 
kitöltését. A regisztráció viszonylag időigényes, ugyanakkor a kitöltött adatokat a pályázati 
adatlapok kitöltése során már nem kell újra megadniuk. 
 
Indítsa el az internetes böngészőt, majd a címsorban adja meg a https://nir.bgazrt.hu lin-
ket. Ezt követően megjelenik a képernyőn a NIR felület 
 

 

 

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

