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Megjelentek a 
Városi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások

eredményei
Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Városi Civil Alap keretében „civil 
közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásainak 
eredményei.
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
VCA-KP-1-2021 – Városi Civil Alap – Döntési lista (pdf)
A támogatói okirat kibocsátásához a következő mellékleteket szükséges 
benyújtani postai úton:
a) kék színű tollal, cégszerűen aláírt általános nyilatkozat, amely NIR-ből letölthető;
b) 1 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű megítélt támogatási összeg esetén beszedési 
megbízásra felhatalmazó levél;
c) a kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy 
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintája vagy az
aláírásminta hitelesített másolata;
d) tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, ha a beruházással érintett ingatlan nem a 
kedvezményezett tulajdonában van.
A fenti dokumentumokat az alábbi levelezési címre kell megküldeni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága
1253 Budapest, Pf. 36.
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot!
 

Olvass
tovább! 

CIVIL KÖZPONT HÍREI

https://bgazrt.hu/megjelentek-a-varosi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei/
https://bgazrt.hu/megjelentek-a-varosi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei/


2021. CIVIL DÍJ
DÍJÁTADÓ  ÜNNEPSÉG

Tájékoztatjuk a civil szervezeteket, hogy a 
korábban meghirdetett " Kétszer ad, ki 
gyorsan ad"  elnevezésű 2021. évi Civil 
Díj  pályázatainak beadási határideje 2021. 
augusztus 15. vasárnap 23:59 óra.

A díjátadó ünnepség időpontja:
2021. augusztus 31. kedd 09:00 óra
Helyszín : Bajor Étterem és Vendégház

Kecskemét Szent László krt. 19.
A díjátadó ünnepségen megnyitó beszédet 
mond  Szalay-Bobroviczky Vince  
Minisztelelnökség civil és társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 
Úr.  
Minden pályázatot benyújtó civil szervezetet 
szeretettel várunk a díjátadó ünnepségre. 

Olvass tovább 

" CIVIL INFO NEA-2022." 
országos tájékoztató rendezvény

2021. szeptember 22.
szerda 09:00 órakor 

 

A Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület,
mint  a  Bács-Kiskun  Megyei  Civil
Közösségi  Szolgáltató  Központ
címbirtokosa  tájékoztatja  a civil
szervezetek  tisztségviselőit  és tagjait,
hogy  a  Miniszterelnökség  Civil  és
Társadalmi  Kapcsolatokért  Felelős
Helyettes  Államtitkársága  munkatársai
„CIVIL  INFO  –  NEA  2022”  című
országos  tájékoztató  rendezvényt
tartanak Kecskeméten .
A rendezvény  09:00–11:00  óráig  tart ,
regisztráció 08:00 órától a helyszínen.
A  rendezvény  helyszíne: Megyeháza,
Földszinti  előadóterem  (6000
Kecskemét, Deák tér 3.)
 

Olvass Tovább 

MEGYEI HÍREK

FÉLEGYHÁZI NAPOK
2021. augusztus 14-22.

Idén augusztus 19. és 22. 
között tölti meg programokkal
és nyüzsgéssel a várost a 
Félegyházi Napok. A 
rendezvénysorozat több 
helyszínen várja a látogatókat
változatos programokkal, 
esténként élő 
nagykoncertekkel, kitelepült 

KAFF 2021 - 
XV. Kecskeméti
Animációs Film

Fesztivál kihelyezett
vetítése Lajosmizsén

2021. augusztus 11-12
Lajosmizse Város Művelődési 

2021. augusztus 21.
 
II. BENKE LACI BÁCSI

EMLÉKVERSENY



kézműves sátrakkal, 
vendéglátó egységekkel, 
borutcával, vidámparkkal.
A Félegyházi Napokhoz 
számos egyéb program is 
kapcsolódik városszerte: 
szabdtéri képzőművész 
kiállítás-futóverseny-táncgála-
bajusz fesztivál-MEZGÉ 
bemutató 
gyerekprogramokkal és 
megkóstolható Féelgyháza 
tortája is.

Olvass tovább 

Háza és Könyvtára
6050 Lajosmizse, Szabadság 
tér 12. várja látogatóit a 3 
óra időtartamú nyilvános film 
vetítésekre.
Vetítési program:
augusztus 11. (szerda) 
Rövidfilm I. program.
augusztus 12. (csütörtök) 
Rövidfilm II program, 
Televíziós filmek program.
Belépés díjtalan!
A vetítéseken lehetőség van 
közönség szavazatok 
leadására.
A díjátadási ünnepség 
augusztus 14, szombat este 
19 órakor lesz a Hírös Agóra 
színháztermében, ahol a 
közönség által kiválasztott 
film alkotóját jutalmazzák.

 

Olvass tovább 

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei
KISKŐRÖSI IRODA:
6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig
KECSKEMÉTI IRODA:
6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: civil.kecskemet@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig
BÁCSALMÁS: +36-20/292-9414

Leiratkozás - unsubscribe

https://listamester.hu/lmui/faces/forms/UnsubscribeLink.jsp?m=ply00ymx&e=lbp7ueo9c5fskl&g=erb1re01q2m9ux
https://www.programturizmus.hu/megye-bacs-kiskun.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-lajosmizse-programok.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-felegyhazi-napok.html
https://www.facebook.com/civilbacs
https://listamester.hu/lmui/faces/StartPage.jsp?f=LMlablecKep
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