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a NEA egyszerűsített támogatására a pályázatok
2021. október 18. 08:00  órától nyújthatók be

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

2021. október 18. 8:00 – 2021. november 17. 14:00 között időszakban
lehet pályázatot benyújtani.

 
A támogatásra pályázhatnak azok a 2019. december 31-ig bejegyzett helyi vagy területi
hatókörű egyesületek vagy alapítványok, amelyek  az utolsó két lezárt üzleti évről ( 2019.
és 2020.) szóló számviteli beszámolóval igazolt összes éves bevétele mindkét évben
kevesebb, mint 5 millió forint ( a Magyar Falu Program támogatásai nem tartoznak bele).
 
A keret kimerüléséig, jogosultsági alapon, beérkezési sorrendben az érvényes támogatási
igények kielégíthetőek.
A pályázati kiírások elérhetőek: https://bgazrt.hu/uj-felhuvasok-a-nemzeti-egyuttmukodési-
alap-kereteben

CIVIL KÖZPONT HÍREI
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" Együtt újra " címet
viselő fotópályázata

amely során a fiatalok
szemével és kameráin
keresztül kívánták bemutatni 
az elmult hónapokban végre
ujjáéledő közösségi életet.
Összesen 81 fotó érkezett be
a nyilvános fotópályázatra.
A szakmai zsűri értékelte,majd
kiválasztotta a húsz legjobb
alkotást, valamint a verseny
első három helyezettjét.
A húsz első alkotás között
van a Bács-Kiskun megyét
képviselő Török Leonetta
Klára a Jánoshalmi Méta
Téma közösségi ifjúsági
szervezet tagja, aki a
"Határtalan játék" című
alkotással került a
kiválasztottak közé.
A húsz legjobb pályamunkából
álló vándorkiállítás 2021.
10.12-től  2022.03.23-ig tart 
különböző megyeszékhelyen
egy hétig, ami ingyenesen
látogatható.
Kecskeméten 2022. 01. 05-
01.11-ig lesz látható a
kiállítás ,melynek helyszíne
még szervezés alatt
áll, melyről időben
tájékozttajuk Önöket.

Megjelent a civil
szervezeteket segítő
 Okos Füzetek 1. és

2. száma 
Az Okos Füzetek több
témában is hasznos
ismerteteket tartalmaznak,
melyek a civil szervezetek
életét segítik.
az Okos füzetek a CIP
portálon érhetőek el a
Dokumentumtárban: https://
civil.info.hu/kezdolap/
dokumentumtar/index.html
 

Olvass tovább

" Ön választ, mi segítünk ".

Az aktuális fordulóban
2021.november 12-ig lehet

jelentkezni a program weboldalán
keresztül.

 
A tizedik fordulóban a Tesco
további mintegy 180 pályázatot
fog támogatni összesen 42 millió
forinttal. A
legkreatívabb,leginnovatívabb
pályázat ezúttal is 400.000
forintos különdíjban részesül.
A beérkezett pályázatokataz
Effekteam Egyesület független
szakértői bírálják el és választják ki,
hogy mely kezdeményezések
juthatnak tovább az áruházi
szavazási szakaszba.Ekkor már a
Tesco vásárlói fognak dönteni, akik
2022. január 17. és február 13.
között voksaikkal dönthetnek arról,
hogy melyik kezdeményezés kapja
a 400.000 , a 200.000, valamint a
100.000 forintos támogatást.
A független szakértők szakmai
szempontok alapján egy pályázót
további 400.000 forint különdíjra
javasolnak,amelynek nyertesét a
Tesco a szavazási időszak
elindulásával egyidőben hirdeti ki.
A jelentkezés, valamint a korábbi
győztes pályázatokkal kapcsolatos
információk a
www.tesco.hu/közösség alatt
olvashatók

 

Olvass tovább

 
FELHÍVÁS

Az Év Bács-Kiskun Megyei
Önkéntese Díjakra

Roma Ifjúsági Konferencia 2021
2021. november 08.

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ, a Phiren
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z Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese
címmel a Nők a Nemzet Jövőjéért
Egyesület és a fenntartásában működő
Bács-Kiskun Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Ház
munkatársai az idei évben is meghirdetik az
elismerés felhívását.
Az önkéntesség december 5-ei világnapjához
kapcsolódóan megrendezett díjátadó
ünnepség célja, hogy elismerjük az
önkéntes tevékenységet végzők
lelkesedését és fáradozását, valamint
hozzájáruljunk ahhoz, hogy az
önkéntesség társadalmi megítélése
még kedvezőbb legyen.
Az ünnepségen Az Év Bács-Kiskun
Megyei Önkéntese és Az Év Ifjú Bács-
Kiskun Megyei Önkéntese címmel két
díjat adnak át.
A jelölések leadásának határideje:2021.
november 21., vasárnap
A jelöléseket a Bács-Kiskun Megyei
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
elektronikus címére, az
eselyteremtes.bacs@gmail.com e-mail
címre várják.
További információ a +36 20 310 18 50-es
telefonszámon kérhető.
Pályázni a kitöltendő adatlap beküldésével
lehet. A részletes tájékoztató és a jelölési
adatlap a honlapunkon az alábbi linkre
kattintva megtalálható.
 
http://www.recic.hu/bacs/
hirek/felh%C3%ADv%C3%A1s-az-%
C3%A9v-b%C3%A1cs-kiskun-megyei-
%C3%B6nk%C3%A9ntese-dijakra/
 

Amenca és a Nemzeti Ifjúsági Tanács közös
együttműködésében az idei évben első
alkalommal rendezi meg közös Roma Ifjúsági
Konferenciáját. 
A konferencia fő célja a roma fiatalok közéleti
részvételének erősítése, társadalmi
szerepvállalásuk növelése a nemzetközi és hazai
ifjúsággal közvetve-közvetlenül foglalkozó
szervezetek, az ifjúságszakmai aktorok és az
ifjúságpolitika fókuszában.
A résztvevők elsősorban roma és nem roma fiatalok,
roma és ifjúsági szervezetek vezetői, képviselői és
önkéntesei. Másodsorban pedig roma és/vagy a
társadalmi integráció területe iránt érdeklődő roma
és nem roma fiatalok és szakemberek. 
A konferencia lehetőséget teremt, hogy a fiatalok
betekintést kapjanak az őket érintő ifjúsági és roma
stratégiákba és azokról döntéshozókkal
egyeztessenek.
Az esemény helyszíne : Budapesti Európai
Ifjúsági Központ, Budapest                                 
 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.  
Minden résztvevő számára az étkezés és a
rendezvény programelemein való részvétel
ingyenesen biztosított.
A rendezvényt megelőző nap a távolról érkezők
számára szállást tudunk biztosítani a Budapesti
Európai Ifjúsági Központban bizonyos létszámlimit
mellett.
Az eseményre az alábbi linken keresztül lehet
regisztrálni: https://forms.gle/rvico15EEMKDXjNV9
Programterv, további részletek és kapcsolódó
Facebook esemény: 

https://www.facebook.com/
events/1293693711091788

 
 

 

MEGYEI HÍREK

Átadásra került a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal új mobilizált
kormányablaka Kecskeméten

A hatékonyabb, gyorsabb ügyintézést szem előtt tartva, 2021. szeptember 27. napjától
szolgálatba állt a megye második mobilizált kormányablaka a megye lakosai számára,
elsőként a Kecskeméti Járás területén.

mailto:eselyteremtes.bacs@gmail.com
http://www.recic.hu/bacs/hirek/felh%C3%ADv%C3%A1s-az-%C3%A9v-b%C3%A1cs-kiskun-megyei-%C3%B6nk%C3%A9ntese-dijakra/
https://www.google.com/maps/search/Zivatar+utca+1-3?entry=gmail&source=g
https://forms.gle/rvico15EEMKDXjNV9
https://www.facebook.com/events/1293693711091788


Az átadott busz egy harmadik generációs kormányablakbusz, amelyet az eddigi
tapasztalatok alapján, rengeteg munkával alakítottak ki úgy, hogy ez a busz a lehető
legkényelmesebben szolgálja ki az ügyfeleket, figyelembe véve a legapróbb részleteket is.
A meglévő kormányablakbusz  jól teljesít, bevált, csak az idén eddig közel háromezer
ügyfelet fogadtak benne.  Jók a lakossági visszajelzések, amelyeknek figyelembevételével 
bővült a szolgáltatás, így már két Mobilizált Kormányablak teljesített szolgálatot a megyében.
Szeptember 27. és október 1. között  a Bajai járásba látogatott el a kormányablakbusz,
valamint a Kecskeméti járás területén először teljesített szolgálatot az új, mobilizált
kormányablak, amelyek az év során a megye valamennyi járásába eljutnak majd.
A következő hónapok menetrendje elérhető a kormanyablak.hu oldalon, ezen belül az
Informacio/Mobilizált Kormányablak/menetrend  alatt.

ARANY MINŐSÍTÉST KAPOTT A KISKŐRÖSI SZLOVÁK TÁNCEGYÜTTES

A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete 2009-ben rendezte meg első alkalommal a Vo víre
tanca – Táncforgatag Magyarországi Szlovák Hagyományőrző Csoportok és Táncegyüttesek
Országos Minősítő Seregszemléjét.
A  2021.évi minősítő seregszemlén mindhárom zsűritag kiemelte a kiskőrösiek igényes és szép
színpadi megjelenését.
A kiskőrösi Szivárvány Szlovák Táncegyüttes arany minősítést kapott a Szarvason megrendezett Vo
víre tanca – Táncforgatag elnevezésű Magyarországi Szlovák Hagyományőrző Csoportok és
Néptáncegyüttesek Országos Minősítő Seregszemléjén. A nemrégiben Nemzetiségünkért díjjal
kitüntetett együttes kiskőrösi táncokat mutatott be „Ahogy nagyanyáinktól hallottuk” címmel. 
A három tagú zsűri kiemelte az igényes, szép színpadi megjelenést, és biztatták az együttest, hogy a
későbbiekben is emeljék be táncaikba a helyi szokásokat, hagyományokat.
 

Olvass tovább !

PÁLYÁZAT NÉPTÁNCEGYÜTTESEK SZÁMÁRA
2021. OKTÓBER 15 - NOVEMBER 10-IG

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása,
színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési
lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-
medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő

http://kormanyablak.hu/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura


nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség
bemutatásának elősegítése.
Pályázók köre:
Hazai és határon túli, néptáncegyütteseket fenntartó közművelődési
intézmények, költségvetési szervek, önkormányzatok (települési
önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési
intézménye), egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok.
A támogatás keretösszege: 800.000,- Ft
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül lehet 2021.
november 10-ig.
 
További tudnivalók az alábbi linken találhatók:
https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/hbp-211110/#1

 " OTTHONOM ERDÉLY "
ESSZÉ - RAJZ - FOTÓPÁLYÁZAT

 

.A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázati felhívása az " Otthonom Erdély "
témakörében irodalmi, grafikai és fotóalkotások beküldésére. 
A pályázat célja: reprezentatív és értékes alkotások szülessenek a következő témákban:
Szülőföld -  Közösség -  Identitás -  Értékeink - természeti és szellemi -  Kötődéseink.
Pályázhat: minden erdélyi magyar középiskolás (14-18 életévek között), önállóan elkészített
pályamunkával.
A pályázat részletei:
Nevezési díj: nincs.
Csak az életkori kereteknek megfelelő egyéni pályázó munkáját fogadjuk el.
A pályamunkákat jpg/pdf formátumban kell beküldeni a kapcsolattartó személynek a
következő kategóriákban:
Irodalom: (kis)esszé, publicisztika – terjedelem 5000-10000 karakter között
Grafika, rajz: a témakörbe illeszkedő – pályázóként maximum 2 munka
Fotó: a témakörbe illeszkedő természet-, tájfotó, városi- és épületfotó, portréfotó, sportfotó,
művészfotó – pályázóként maximum 3 alkotás
A zsűrizés előtt és alatt a pályázók neve titkos.
A beérkezett munkákat 3 (irodalmi, képzőművészeti és fotóművészeti) szakmai zsűri bírálja
el és dönt a díjak odaítéléséről. A zsűrik tagja a MCSZESZ képviselője is.
A legjobbnak ítélt munkák felkerülnek az erre a célra kialakítandó internetes oldalra és a
MCSZESZ fészbuk oldalára.
Díjazás: kategóriánként kerül kiosztásra 
A pályamunkák benyújtása:
Villámposta: civilkv@gmail.com
Határidő: 2021. november 13.
Eredményhirdetés: 2021. december 11.
További információk: http://civilportal.ro/otthonom-erdely-essze-rajz-fotopalyazat/
 

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
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Leiratkozás - unsubscribe

https://www.facebook.com/civilbacs
https://listamester.hu/lmui/faces/forms/UnsubscribeLink.jsp?m=5m31i53kthqnua593y&e=axq70leoedmg1v&g=xuk1lez1l22aw8
https://listamester.hu/lmui/faces/StartPage.jsp?f=LMlablecKep

