
 

 

Főnix Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület 

Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka 

Gy. u. 79. 

Telefon: 36-76-777-517 

2020. november 05. 

VII. évfolyam 11. szám 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

Tisztelettel megkérjük Önö-

ket, hogy minden hónap 5. 

napjáig szíveskedjenek eljut-

tatni számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. Ezen 

határidő figyelembe vétele 

miatt a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja után 

küldjük meg a civil szerveze-

tek számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő ese-

mények 

1 

Pályázati információ 

 

2 

Közérdekű hírek 
 

3 

Hasznos információ 4 

ONLINE 

ADVENTI CIVIL BÖRZE 
2020.november 23-tól december 23-ig 

 

2020-ban a járványhelyzet nem teszi lehetővé a hagyományos 

adventi vásárok megtartását. Emiatt sok civil szervezetnek nem lesz 

lehetősége a már szokásos adventi adománygyűjtő kampányaik 

fizikai megvalósítására. A Miniszterelnökség a Civil Központok 

országos hálózatával együttműködve teret és lehetőséget szeretne 

biztosítani megyénként 2-3  civil szervezet karácsonyi időszakban 

zajló adománygyűjtéséhez egy új, rendhagyó módon, az online térbe 

„költözve” az Adventi Civil Börze megszervezésével.  

Nevezési feltételek:  

Az Adventi Civil Börzére olyan Magyarországon bejegyzett, valódi 

értékeket képviselő, aktív civil szervezet nevezhet, melynek 

rendelkeznie kell saját honlappal, ugyanakkor vállalja, hogy az 

adományokért cserébe (lehetőleg a szervezet tagjai, önkéntesei, 

munkavállalói által, bármilyen technikával előállított) 

ajándéktárgyat küld az adományozók részére (hasonlóan a 

hagyományos adventi vásárokon árusított kézműves 

ajándéktárgyakhoz). A nevező szervezetnek rendelkeznie kell 

magyarországi bankszámlával és a Civil Információs Portálon való 

regisztrációt követően saját profillal. A nevező szervezetek 

tevékenységi területe nincs meghatározva. A regisztrációra a https://

civil.info.hu/ oldalon a Civil szervezet kereső résznél, a Szervezeti 

regisztráció gombra kattintva van lehetőség, vagy közvetlenül az 

alábbi linken: https://civil.info.hu/regisztracio/index .  

CIC-KP-1-2020/1-000001 

Közérdekű események: 
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 NEA2021 PÁLYÁZAT 

 

KOLLÉGIUMONKÉNT RENDSZEREZETT PÁLYÁZATI 

KIÍRÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 
 

Közösségi környezet kollégium 

 

egyszerűsített: NEAG-KP-1-2021 kiírás és útmutató: 

NEAG-KP-1-2021 pályázati kiírás 

NEAG-KP-1-2021 pályázati útmutató 
összevont: NEAO-KP-1-2021/1 és NEAO-KP-1-2021/2 kiírás és útmutató: 

NEAO-KP-1-2021-1_2 pályázati kiírás 

NEAO-KP-1-2021-1_2 pályázati útmutató 

normatív: NEAN-KP-1-2020 kiírás és útmutató: 

NEAN-KP-1-2020 pályázati kiírás 

NEAN-KP-1-2020 pályázati útmutató 

 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 

 

egyszerűsített: NEAG-KP-1-2021 kiírás és útmutató: 

NEAG-KP-1-2021 pályázati kiírás 

NEAG-KP-1-2021 pályázati útmutató 
összevont: NEAO-KP-1-2021/3 és NEAO-KP-1-2021/4 kiírás és útmutató: 

NEAO-KP-1-2021-3_4 pályázati kiírás 

NEAO-KP-1-2021-3_4 pályázati útmutató 
normatív: NEAN-KP-1-2020 kiírás és útmutató: 

NEAN-KP-1-2020 pályázati kiírás 

NEAN-KP-1-2020 pályázati útmutató 

 

Nemzeti összetartozás kollégium 

 

egyszerűsített: NEAG-KP-1-2021 kiírás és útmutató: 

NEAG-KP-1-2021 pályázati kiírás 

NEAG-KP-1-2021 pályázati útmutató 

összevont: NEAO-KP-1-2021/7 és NEAO-KP-1-2021/8 kiírás és útmutató 

NEAO-KP-1-2021-7_8 pályázati kiírás 

NEAO-KP-1-2021-7_8 pályázati útmutató 

normatív: NEAN-KP-1-2020 kiírás és útmutató: 

NEAN-KP-1-2020 pályázati kiírás 

NEAN-KP-1-2020 pályázati útmutató 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAO-KP-1-2021-1_2_Palyazati%20kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAO-KP-1-2021-1_2_Palyazati%20utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAN-KP-1-2020_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAN-KP-1-2020_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAO-KP-1-2021-3_4_Palyazati%20kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAO-KP-1-2021-3_4_Palyazati%20utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAN-KP-1-2020_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAN-KP-1-2020_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAO-KP-1-2021-7_8_Palyazati%20kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAO-KP-1-2021-7_8_Palyazati%20utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAN-KP-1-2020_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAN-KP-1-2020_palyazati_utmutato.pdf


 

„ 

Oldal 3 Bács-Kiskun Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

 

 

 

 

 

Nemzeti összetartozás kollégium 

 

egyszerűsített: NEAG-KP-1-2021 kiírás és útmutató: 

NEAG-KP-1-2021 pályázati kiírás 

NEAG-KP-1-2021 pályázati útmutató 

összevont: NEAO-KP-1-2021/9 és NEAO-KP-1-2021/10 kiírás és útmutató: 

NEAO-KP-1-2021-9_10 pályázati kiírás 

NEAO-KP-1-2021-9_10 pályázati útmuta 

normatív: NEAN-KP-1-2020 kiírás és útmutató: 

NEAN-KP-1-2020 pályázati kiírás 

NEAN-KP-1-2020 pályázati útmutató 

 

 „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek 

részére 2020.” című, NEAN-KP-1-2020 jelű pályázat   beadási időszaka:  

2020. október 12. 10:00 – 2020. november 11. 12:00  

 

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 

2021.” című, NEAO-KP-1-2021 jelű és a „, NEAG-KP-1-2021 jelű  pályázatok beadási időszakai:  

2020. október 12. 10:00 – 2020. november 11. 12:00 között.  

 

Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.” című 

pályázati kiírás tekintetében:  

2020. november 12. 8:00 – 2020. december 11. 12:00 között.  

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAO-KP-1-2021-9_10_Palyazati%20kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAO-KP-1-2021-9_10_Palyazati%20utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAN-KP-1-2020_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAN-KP-1-2020_palyazati_utmutato.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Nemzeti Együttműködési Alap -  GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK 
 

Kérdés: Elfelejtett jelszó esetén hogyan történik a belépési kódok (felhasználónév, jelszó) igénylése?  

 

Válasz: A belépési kódokat a nea@bgazrt.hu e-mail címen keresztül lehet igényelni a következő adatok megadásával: 

szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, képviselő neve. Az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges a NIR-

ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező képviselő erre vonatkozó kérelmét, aláírásával ellátva.  

 

Kérdés: Azon pályázók esetében, akik korábban már regisztráltak a NIR-be, szükséges-e ismételten regisztrálni?  

 

Válasz: Ha a pályázó már rendelkezik NIR regisztrációval, nem szükséges újra regisztrálnia, azonban ha a regisztráci-

ót követően változott a pályázó valamely NIR-ben rögzített adata, akkor azokat aktualizálni szükséges.  

 

Kérdés: Az alapítás dátuma adatmezőbe mit szükséges beírni?  

 

Válasz:A szervezetet bejegyző jogerős végzés dátumát szükséges beírni. Ez az adat a www.birosag.hu oldalon a szer-

vezet adatainál a "Legelső adatállapot" menüpontban is megtalálható.  

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

