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Csongrád Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. 

Ezen határidő figyelem-

be vétele miatt a hírleve-

leinket minden hónap 5. 

napja után küldjük meg 

a civil szervezetek szá-

mára. 
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Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! 

Kedves Munkatársak! 

2018. 08. 01. óta helyettes államtitkárként, a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős állami vezetőként 

foglakozom többek között a civil szervezeteket érintő feladatokkal. 

2018 nyara óta ugyanis a terület az Emberi Erőforrások Minisztériumából a Miniszterelnökségre került át. 

Elismerve és nagyra becsülve a területtel korábban foglalkozó állami vezetők (Soltész Miklós államtitkár úr, 

Fülöp Attila államtitkár úr) munkáját, úgy látjuk, a változás egy világos jelzés abba az irányba, hogy a civil 

terület egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, a területen dolgozó szakemberek munkája egyre inkább 

felértékelődik. 

Ezt támasztják alá azok a számok is, amelyek a terület állami támogatásáról szólnak, 2010 és 2016 között, 

mintegy 67%-kal növekedve, 144 milliárd forintról 240 milliárd forintra. A Nemzeti Együttműködési Alap 

teljes keretösszege pedig a 2012-2014 közötti 3,38 milliárd forintról 2019-re immár 5,9 milliárd forintra nő. 

2018. október 16. – november 30. között került sor arra az országjárásra, amelynek során mind a 19 megyé-

ben és Budapesten minimum egy, de néhány esetben több helyszínen is tájékoztató rendezvényeket tartottunk 

együttműködve a megyei önkormányzatokkal és a civil információs centrumokkal. Több mint 1500 civil 

szervezet képviseletében jelentek meg résztvevők a tájékoztatókon a mellékelt táblázat szerinti bontásban. 

A kollégáimmal csupa jó híreket tudtunk megosztani a rendezvényeken összességében megjelent, több mint 

2100 emberrel: 

2019 januárjában kerül sor az új NEA pályázati kiírások megjelentetésére, így december megmarad az 

ünnepnek és a családi együttlétnek. 

Bevezetjük az egyszerűsített támogatási pályázati lehetőséget, amely jogosultsági alapon, beérkezési 

sorrendben 200.000 forinttal támogatja a kis és közepes civil szervezeteket. 

A korábbi szakmai és működési pályázat helyett egy összevont pályázat lesz így egyszerűbb, pályázó-

barát módon lehet eljárni. 

A normatív kiegészítő pályázat során a korábbi összeg duplájára, a gyűjtött adomány után már 5% 

helyett 10%-ra lehet pályázni úgy, hogy már 100 ezer Ft adomány gyűjtése elég ahhoz, hogy a 

civil szervezetek pályázhassanak erre a pályázati formára.  

Ezúton is köszönöm a rendezvényeken megjelenteknek a részvételt, és a civil információs centrumoknak a 

szervezést. Bízom benne, hogy az információk hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetek, eredményesen tud-

janak pályázni és eredményesen tudják folytatni közösségépítő tevékenységüket. 

Tisztelt Hírlevél Olvasók! 

Engedjék meg, hogy végül mindannyiuknak áldott, békés ünnepeket kívánjak családjuk és szeretteik köré-

ben! 

Üdvözlettel: 

 
    Szalay-Bobrovniczky Vince 

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 

                                            Miniszterelnökség 
 

CIC-18-0006 

Köszöntő 
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Oldal 2 CSONGRÁD MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

„CIVIL INFO - NEA 2019" országos tájékoztató rendezvénysorozat részvételi adatai 

 

 

Megye/főváros Címbirtokos szervezet Rendezvény helye, ideje Résztvevők 

száma (fő) 
Részt vevő civil 

szerveztek száma    

(civil szervezet) 

Bács-Kiskun FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület Kecskemét, 2018.11.13. 125 100 

Baranya Nevelők Háza Egyesület Pécs, 2018.11.20. 85 56 

Békés CETERA Egyesület Békéscsaba, 2018.11.13. 174 163 

Borsod-Abaúj-Zemplén Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület Miskolc, 2018.11.07. 108 75 

Budapest Századvég Politikai Iskola Alapítvány Budapest, 2018.11.09. 128 101 

Századvég Politikai Iskola Alapítvány, HÁLÓ 

Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület 
Budapest, 2018.11.30. 86 65 

Csongrád Kurca Vidéke Polgári Egyesület Szeged, 2018.11.13. 89 72 

Fejér Echo Innovációs Műhely Székesfehérvár, 2018.10.17. 77 70 

Győr-Moson-Sopron Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Győr, 2018.10.16. 64 46 

Hajdú-Bihar Civilek a Fiatalokért Egyesület Debrecen, 2018.11.06. 148 128 

Heves Egri Norma Alapítvány Eger, 2018.11.07. 42 30 

Jász-Nagykun-Szolnok CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgá-

lat 
Szolnok, 2018.11.06. 90 73 

Komárom-Esztergom Majki Népfőiskolai Társaság Tatabánya, 2018.10.16. 125 110 

Nógrád A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány Salgótarján, 2018.11.07. 60 42 

Pest Isten Szolgálatában Református Missziói Alapít-

vány 
Dunavarsány, 2018.11.09. 51 27 

Somogy Kaposvári Gazdaságfejlesztő és Munkahelyte-

remtő Egyesület 
Kaposvár, 2018.11.20. 124 102 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Hierotheosz Egyesület Vásárosnamény, 2018.11.06. 40 7 

Nyíregyháza, 2018.10.04. 115 55 

Géberjén, 2018.11.15. 45 13 

Kisvárda, 2018.11.15. 70 28 

Tolna Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület Szekszárd, 2018.11.20. 74 42 

Vas Hegypásztor Kör Szombathely, 2018.10.16. 64 62 

Veszprém A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú 

Egyesület 
Veszprém, 2018.10.17. 63 45 

Zala Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület Zalaegerszeg, 2018.10.17. 74 52 

Összesen: 20 címbirtokos 24 helyszín 2121 fő 1564 civil szerve-

zet 
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A Szegedért Alapítvány felhí-

vása a 2019. évi díjakra és tá-

mogatásokra 

 
A Szegedért Alapítvány 2019-ben 30. alkalommal ismeri el díjaival azon személyiségek tevékenységét, akik 

kiemelkednek a város szellemiségének alakításában, tudományos, kulturális, művészeti és társadalmi életének 

gazdagításában, értékei megóvásában, akik hírt és megbecsülést szereznek Szeged városának. 
 

Az alapítvány a következő díjakat adományozza: 

 
A Szegedért Alapítvány fődíja 500 ezer forint pénzjutalommal.  

A fődíj adományozásának célja olyan személyiség életútjának elismerése, akinek eredményei Szeged városá-

nak fejlődését szolgálják, aki a városért múlhatatlant alkot, akinek hírneve a várost gazdagítja. 
 

A Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla díja; a Művészeti Kuratórium Gregor 

József díja; a Társadalmi-Állampolgári Kuratórium Debreczeni Pál díja 250-250 ezer forint pénzjutalommal.  
A kuratóriumi díjak adományozására alapul szolgálhat minden egyedi alkotás, eredmény a következő terüle-

tekről: 

tudományos kutatások és alkalmazásaik, 

publicisztika és közélet, 

a művészetek minden ága, 

olyan elismerésre méltó emberi teljesítmények, amelyek nem sorolhatók e kategóriákba, de méltánylásuk össz-
hangban áll az alapítvány eszméjével. 

 

A fődíj és a kuratóriumi díjak átadására ünnepélyes keretek között 2019. március 12-én kerül sor a Szegedi 
Nemzeti Színházban. 

A Szegedért Alapítvány ügyvezető és szakmai kuratóriumai felkérik a szegedi jogi és magánszemélyeket, 

közösségeket, hogy tegyenek javaslatot az ismertetett alapítványi díjak adományozására.  

Az ajánlásokat (további info itt: https://www.szegedertalapitvany.hu/dijajanlas-palyazat/) papíralapon vagy 

elektronikus formában (az ajánlólapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva, szkennelve) lehet benyújtani 2019. január 
11-éig az alapítvány titkárságához  

(6720 Szeged, Klauzál tér 7. fszt. 13. – Wagner Udvar vagy szegedert.alap@invitel.hu). 

 
A Szegedért Alapítvány pályázatot hirdet 2019. évre a város társadalmának alakításában, tudományos, művé-

szeti, kulturális életének gazdagításában, hagyományainak ápolásában, értékeinek megóvásában kiemelkedően 

tevékenykedő szegedi polgárok és közösségeik részére. 
A pályázattal elnyerhető támogatási formák: 

Egyének, kutató- és alkotócsoportok, művészeti közösségek Szeged város érdekeit 
szolgáló kimagasló tevékenységének támogatása. 

Szeged város rangját, hírnevét emelő rendezvények, konferenciák támogatása. 

A városhoz kapcsolódó művészeti alkotások, kötetek, kiadványok megjelentetésé-
nek támogatása.  

 

Az alapítvány 3 szakmai kuratóriuma egyenként 1 millió forint, összesen 3 millió forint támogatást ítél oda. 
Egy támogatás nem lehet kevesebb 100 ezer forintnál, és nem lehet több 200 ezer forintnál. A kellően megala-

pozott igényeket ennek figyelembevételével kérjük megfogalmazni.  

 
Pályázni papíralapon vagy elektronikus formában (a pályázati űrlapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva, 

szkennelve) kérünk benyújtani az alapítvány titkárságára.  

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be.  
A 2019. január 11-éig beérkező pályázatokat a kuratóriumok 2019. február 28-áig bírálják el, a támogatott 

pályázatok listája nyilvánosságra kerül.  

 
A 2019. január 11. után érkező ajánlásokkal és pályázatokkal a kuratóriumok nem fog-

lalkoznak. 

 
                                                              Szegedért Alapítvány ügyvezető és szakmai kuratóriumai  
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Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-62/258-559  

E-mail: civilcsongrad@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

 

Elkezdődött a SozialMarie 2019 pályázati időszaka 

  

Idén 15. alkalommal tesszük közzé a SozialMarie Díj felhívását: olyan kitüntetésre érdemes projekteket várunk, melyek 
társadalmi kihívásokra keresnek és emelnek át gyakorlatba innovatív megoldásokat. A részvételi lehetőség nyitott ma-
gánszemélyek, a civil társadalom, az üzleti és az állami szféra számára egyaránt. 
  

A pályázati időszak 2019. Január 22-ig tart, a pályázatokat a www.sozialmarie.org oldalon lehet beadni. 
  

2019. május 1-én a bécsi Díjátadón széles közönség előtt tüntetünk ki 15 projektet a SozialMarie díjjal: az első három nyer-
tes 15.000 euró, 10.000 euró és 5.000 euró díjazásban részesül, míg további 12 díjazott projektenként 2.000 euró elismerést 
kap.  
  

Bővebb információ a 2019. évi SozialMarie kiíráshoz:  
  

Általános információ, pályázati adatlap: www.sozialmarie.org/hu/palyazati-felhivas 

Pályázati feltételek: www.sozialmarie.org/hu/palyazati-feltetelek 

Elbírálás: www.sozialmarie.org/hu/elbiralas 

Gyakran ismételt kérdések: www.sozialmarie.org/hu/gyik 

A SozialMarie díjról: www.sozialmarie.org/hu/a-dijrol 
Szakértői zsűri: www.sozialmarie.org/hu/szakertoi-zsuri 
  

Kövessen minket a Facebookon és a YouTube-on, tudjon meg többet a kiírásról, a korábbi nyertes projektekről és a társadal-
mi innováció kritérium rendszerünkről! 

 
Informatika Határok Nélkül Egyesület 
 
Partnerek kerestetnek! 

 

Terveik között szerepel, hogy az együttműködő szervezetek részére, akiknek nincs még webes felülete, el-

készítenék bemutatkozó oldalukat, tárhellyel együtt, mindennek egy költsége van: a domain név regisztrá-

ciója csak (maximum 3500 Ft, végződés változó), domain hiányában aldomainként az egyesület domainhez 

csatlakozhatnak díjmentesen. 

Webes felületüket még építik, a domain nevük regisztrációja folyamatban van, ihne.hu. Egyesületük 220GB 

VPS tárhellyel rendelkezik, az ilyen célok megvalósítására. Ezen tárhelyen működik : ntitstudio.hu, 

itlovagok.hu, oltonyborze.hu, sztpe.info (Szeged-Tarján Polgárőr Egyesület Intranetes oldala).  

 

További terveik, hogy olyan részről ismertessék meg az informatikai világot, amit nem látnak mindennapja-

inkban, vagy esetleg mindennapjainkban folyamatosan felmerülő probléma, de nem foglalkoznak vele, vagy 

csak felületesen.  

Például ismert a mai világban a Hacker kifejezés, de nem tudjuk pontosan, hogy mit is jelent, miért van-

nak, s kik azok? Van belőle jó és rossz, ami a világban mindenhol előfordul. Lehet bűnöző, lehet progra-

mozó, lehet rendszertesztelő is. Az informatikai bűnözés nem ismert ágának bemutatása sok területre elér, 

csalók, visszaélők. Magyarországon egyre többet hallani médiákból, és lassan-lassan személyes tapasztala-

tokból, hogy visszaélnek cégek, vállalkozások neveivel, pénzt csalnak ki ezzel.  

 

De jó is van az informatikában, a TANULÁS. Azzal kell haladni, ami jelen van. Lehetünk grafikusok, 

designerek, programozók, fejlesztők, mérnökök, ismerjük meg játékosan, lépcsőzetesen azt ami minket kör-

bevesz. Jelen van: TV-k -ben, telefonokban, órákban, tanulásban, marketingekben, médiában, újságokban. 

Sok felületen ott mutatkozik tudás IT területen. 

 

Mottónk: ...Informatika, ahogy még...  

Civil Információs Centrum Csongrád Megye 

Békés ünnepeket és civil prog-

ramokban gazdag új évet 

kívánunk! 

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
http://www.sozialmarie.org
http://www.sozialmarie.org/hu/palyazati-felhivas
http://www.sozialmarie.org/hu/palyazati-feltetelek
http://www.sozialmarie.org/hu/elbiralas
http://www.sozialmarie.org/hu/gyik
http://www.sozialmarie.org/hu/a-dijrol
http://www.sozialmarie.org/hu/szakertoi-zsuri
http://www.facebook.com/SozialMarie.hu
https://www.youtube.com/channel/UCt4J9367ss4ilaxfqlFL_bQ
http://ihne.hu
http://ntitstudio.hu
http://itlovagok.hu
http://oltonyborze.hu
http://sztpe.info

