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Új felhívás a Magyar Falu Program 



Falusi Civil Alap keretében
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított 
forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil 
közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

Read
more 

Civil Központ hírei

Továbbra is a Civil 
Marketing Kft. megtévesztő 
megkereséseire 
figyelmeztetünk!
Az elmúlt napokban ismételten több 
bejelentés érkezett az Országos Bírósági 
Hivatalhoz, mely szerint: 
-    a Civil Marketing Kft. telefonon keresi meg
a civil szervezeteket azzal az indokkal, hogy 
ők vizsgálják felül, javítják ki az éves 
beszámolót, VAGY
-    a Civil Marketing Kft. az OBH-ra 
hivatkozva keresi meg a civil szervezeteket 
azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében az éves 
beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, 
valamint szükség szerint javítják. 
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy 
az OBH és a bíróságok, sem a Civil Marketing 
Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal
nem kötöttek együttműködési megállapodást 
a beszámolók ellenőrzésére és 
felülvizsgálatára! 
Az OBH feladata kizárólag a beszámolók 
közzététele és nyilvántartása, tartalmában, 
érdemében nem vizsgálja azokat, valamint a 
civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét 
sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs 
hatásköre. 



Megyei hírek

Több, mint 100 millió 
forint érkezett a Kiskőrösi
Járásba

Mint minden év elején, így 
2021-ben is aktuális lesz az 
adóbevallás, amelyet a NAV 
díjmentesen elkészít 
számunkra. Ilyenkor kell 
nyilatkozni arról is, hogy az 
adó 1 %-át melyik egyháznak
és civil szervezetnek ajánljuk 
fel. Ez utóbbival kapcsolatban
Molnár Elvirával, a Bács-
Kiskun Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ 
vezetőjével készült interjút 
olvashatják.

Read more 

IV. Civil Véradás
A Civil Közösségi Szolgáltató 
Központok országos hálózata 
akciót hirdet, amelynek 
keretében az ország minden 
megyéjében véradó napokat 
szerveznek, hogy felhívják a 
figyelmet a segítségnyújtás 
fontosságára.
A járvány teremtette új 
helyzetben kiemelten 



fontossá vált a véradás 
folyamatosságának 
biztosítása.
 
NYEREMÉNYJÁTÉK a 
résztvevők között, további 
információk a Civil Központ 
FB oldalán.

Read more 

2020. évi NEA 
pályázatok 
határidő 
módosulása
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.

Read more 

Bács-Kiskun Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
civilbacs@gmail.com
78/415-165
76/777-517
www.recic.hu
www.facebook.com/civilbacs

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