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CIVIL INFO-NEA 2022.
ORSZÁGOS RENDEZVÉNY

KECSKEMÉTEN SZEPTEMBER 22-ÉN

Több mint egymilliárd forint  támogatás
érkezett  a  megyénkben  működő  civil
szervezetekhez 2021-ben, és a benyújtott,
illetve nyertes civil pályázatok terén is az
országos  élmezőnyben  található
megyénk. 
A  civil  területet  érintő  aktualitásokról  tartott
előadást  Szalay-Bobrovniczky  Vince,  a
Miniszterelnökség  Civil  és  Társadalmi
Kapcsolatokért  Felelős  Helyettes
Államtitkárságának helyettes államtitkára.

Tavaly  a  járvány  miatti  lezárások
korlátozták  a  civil  programok szervezését,
most  a  kormány  a  növekvő  fertőzöttség
ellenére sem kíván újabb zárást, ezért bátran
tervezhetnek  a  civil  szervezetek  az
elkövetkező időszakra.
Sosem  látott  nagyságú  forrás  szerepel  az
alapban,  a  tavalyi  9,3  milliárd idén  10,8
milliárdra  emelkedett  és  megemelték  az
egyszerűsített  pályázatok  keretét  300
ezerről 350 ezer forintra.
A  helyettes  államtitkár  hozzátette,  hogy  ha

MEGJELENTEK A NEA 2022
PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK

Értesítjük  a  civil  szervezeteket,
hogy  2021.  október  04-én
megjelentek  a  Miniszterelnökség
által biztosított forrásból a Nemzeti
Együttműködési  Alap  pályázati
kiírásai. 
2022. évben közel 11 milliárd forint keret áll
rendelkezésre.
A"Civil  szervezetek  működésének
biztosítására  vagy  szakmai  programjának
megvalósítására  és  működésének
biztosítására  fordírható  összevont támogatás
2022" című pályázat kiírás tekintetében 

a beadási időszak:
2021. október 04. 10:00 órától 

 2021. november 03. 14:00 óra között .
 

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek
egyszerűsített  támogatása 2022.” című
pályázati kiírás tekintetében

beadási időszaka:
 2021. október 18. 8:00  órától

 2021. november 17. 14:00 óra között.
A  pályázatokat  a  NIR-en  keresztül  lehet
benyújtani.
A  pályázati  kiíráshoz  kapcsolódó
dokumentumok letölthetők:



elutasítanák  az  egyszerűsített  pályázatot,
a pályázó akkor is 150 ezer forintot kap a
benyújtásba  fektetett  munka
ellentételezésére.
Tájékoztatott arról, hogy a Falusi Civil Alapra, és
a  Városi  Civil  Alapra idén   mindkettőre  5-5
milliárd forintot  biztosítottak a pályázóknak.

Olvass tovább 

https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/
index.html , valamint a www.bgazrt.hu oldalakon.
 
Kérdés,  információ  esetén  bizalommal kereshetik
irodáinkat , vagy tájékozódhatnak a BGA Alapkezelő
Zrt  06/1/896-0620  telefonszámán,  illetve  a
nea@bgazrt.hu e-mail címén.

 
Olvass Tovább 

CIVIL KÖZPONT HÍREI

Civil Közösségi
Szolgáltató Központok
Országos találkozója

Békéscsaba
2021. 09.29.-10.01-ig

Három napos rendezvény 
keretében tartották meg a Civil 
Közösségi Szolgáltató 
Központok Országos 
Találkozóját Békéscsabán a 
házigazda Békés Megyei Civil 
Központ szervezésében.  Az 
eseményre húsz megyéből 
érkeztek a civil szervezetek 
képviselői.
Az országos találkozó célja, 
hogy felhívja a figyelmet a civil 
szervezetek társadalomban 
betöltött szerepének 
fontosságára, valamint segítséget
nyújtson működésükben. A 
szakmai értekezletek mellett 
szabadidős programok több 
helyszínen zajlottak. 
Kiemelkedő esemény volt az 
"Év civil kolbásza" címért 

Bács-Kiskun Megyei
Civil Központ

szervezésében járási
szintű tájékoztató

fórumokra meghívó 

A 2021. szeptember 22-én 
megtartott " Civil Info-NEA 
2022" országos roadshow-t 
követően a Főnix Kultúrális és 
Ifjúsági Egyesület, mint a Bács-
Kiskun Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ 
címbirtokosa  október 
hónapban is folytatja a   járási 
civil információs rendezvényét, 
mely   online fórumok keretében
és a településeken megjelölt 
helyszíneken történik.
A rendezvény témája: a NEA 
2022. pályázatok , a NEA 2021. 
pályázatok elszámolásai, 
beszámoló készítése, civileket 
érintő aktualitások.
Az online fórumok időpontja: 
2021.10.13-án 10:00 - 14:00 - és
18:00 órai időpontokban
 

Nemzetiségi táborok 2022.
évi  költségvetési

támogatása

Magyarország Kormánya 
számos módon segíti a 
hazánkban élő őshonos 
nemzetiségeket identitásuk, 
nyelvük és kultúrájuk 
megőrzésében, melyben kiemelt 
jelentőségűek a nemzetiségi 
kulturális támogatások.
A Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkársága 
megbízásából a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. pályázatot 
hirdet a bolgár, a görög, a 
horvát, a lengyel, a német, az 
örmény, a román, a ruszin, a 
szerb, a szlovák, a szlovén és az 
ukrán nemzetiségek táborok 
2022. évi költségvetési 
támogatására.
A pályázati kiírás célja a fenti 
nemzetiségek körébe tartozó 
nappali tagozatos, általános és 
középiskolai tanulók 
részvételével történő táborok, 
erdei iskolák megvalósítása.
A pályázatokat 

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/
https://www.baon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tobb-mint-egymilliard-forint-palyazati-forrast-nyertek-a-civilek


rendezett kolbászgyúrás, melyen
a Bács-Kiksun Megyei és 
Csongrád -Csanád Megyei Civil 
Központ munkatársainak csapata
nyerte el  a II. helyezést.

Olvass tovább 

Olvass tovább 

MEGYEI HÍREK

EuroSkills Graz 2021 - négy magyar aranyérem a Profik
Bajnokságán

Szép magyar sikerekkel zárult a EuroSkills Graz 2021 verseny, a szakmák Európa-bajnoksága. A 31
országból érkező,  közel  400 versenyző mérte  össze szakmai tudását  a  három versenynapon, 2021.
szeptember  23-a  és  25-e  között. Magyarország  hetedik  alkalommal  vett  részt  a „Szakmák  Európa-
bajnokságán”, a EuroSkills versenyen, amelyen 21 versenyszámban 26 versenyző képviselte hazánkat.
Kiválósági érmet szerzett két Bács-Kiskun megyei versenyző:
A bajai Kató Szabolcs Áron virágkötő és
a kiskunfélegyházi Kövér Dániel mechatronikus.
Forrás: https://www.bkmkik.hu/hu/aktualis-hirek/szakkepzesi-hirek
 

https://bgazrt.hu/nemzetisegi-taborok-2022-evi-tamogatasa/
https://behir.hu/20-megyebol-erkeztek-civil-szervezetek-kepviseloi-a-fiumebe


Kiváló Polgárőr Kitűzőt kaptak a Kiskőrösi Járáshoz tartozó
egyesületek polgárőrei

Rendvédelmi napot tartott a Kiskőrösi Rendőrkapitányság  október 01-én Kiskőrösön, a 
Szabadidő Parkban. Az eseményen a Kiskőrösi Járáshoz tartozó egyesületek polgárőrei 
közül 33 fő Kiváló Polgárőr elismerésben részesült. A jelvényeket Dr. Fekecs Dénes, a 
Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöke adta át.
Forrás: https://www.bacskiskun.hu/hirek/kivalo-polgaror-kituzot-kaptak-a-polgarorok
 

Újra pöfög a kisvasút Tiszakécskén

Újra közlekedik a tiszakécskei kisvasút. Az október 1-jén megrendezett ünnepélyes 
átadással egyidőben indult utolsó próbaútjára a közkedvelt kiránduló vonat, hogy a 
hétvégén már menetrendszerűen fogadja a látogatókat. Idén augusztusban volt 50 éve, 
hogy először szállította utasait a Tiszakécskei Úttörővasút, aminek megépítését 1970-ben 
határozta el a községi tanács. 
2009-ben a kisvasút forgalma leállt. 2020-ban elkezdték a felújítását, aminek következtében a korábbi 
1,2 km vonalhossz 1,6 km-re nőtt. A korábbi vonalból 600 métert felújítottak, és 1 km-en új vonal 
épült.
A kisvasút – amely egész évben közlekedik – a Tisza-parti megállótól a Találkozások Házig szállítja 
utasait, érintve a Játszótér, a kilátó és a Sportcentrum megállókat.
forrás: https://www.bacskiskun.hu/hirek/ujra-pofog-a-kisvasut-tiszakecsken

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2021
MOTTÓJA: " IRÁNYTŰ AZ ÉLHETŐ JÖVŐHÖZ"



A Magyar Tudományos Akadémia által szervezett országos rendezvénysorozat 
2021. november 03-tól 30-ig tart.

 
Bács- Kiskun megyében az idén 22. alkalommal rendezi meg a Neumann János Egyetem tudományos
konferenciáját 2021. november 26-án pénteken AGTECO KONFERENCIA 2021  címmel .
Az  évtizedes  hagyományokkal  rendelkező konferencia,  a  mezőgazdaság,  a  műszaki  és  a
gazdaságtudomány területek latin neveiből képzett elnevezéssel olyan nemzetközi rendezvényt jelöl,
amely - ahogyan eddig is - a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozathoz kapcsolódik.

A konferencia helyszíne a Neumann János Egyetem, Kecskemét, Izsáki út 5.
Fókuszban  a  környezetünkben  zajló  folyamatok  megértése,  azok  várható  következményeinek
felmérése,  befolyásolása,  melyekre  csak  a  tudományos  tények  és  összefüggések  ismeretében
vállalkozhatunk.
Előadást tart Prof. Dr. Kovács Árpád, mérnök, közgazdász, Előadásának címe: "Helyreálló gazdaság
- fenntartható költségvetés".
Második  plenáris  előadó Prof.  Dr.  Illés  Béla  professzor, Előadásának  címe: „Digitalizáció
és logisztika, Logisztika 4.0".
Harmadik  plenáris  előadó  Lakatos  Tibor  András tartósítóipari  mérnök -  kertészmérnök ,
előadásának  címe:  "Évente  kétszer  szüret  Brazíliában".

Az ingyenesen látogatható konferenciára akár résztvevőnek, akár előadónak is lehet még jelentkezni,
különböző szekciókba az "agteco.uni-neumann.hu/regisztracio"oldalon.
forrás: https://gtk.uni-neumann.hu/agteco-konferencia-2021

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=y6a195hk2hinaazslu&e=qeg7qj7rrmqpzh&g=y8f1ke41j2k7aj
https://gtk.uni-neumann.hu/agteco-konferencia-2021
https://www.facebook.com/civilbacs
https://listamester.hu/lmui/faces/StartPage.jsp?f=LMlablecKep
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