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 Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület  
6721 Szeged, Vadász utca 5. 1/2.  

Iroda :          6720 Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám:  +36 62 258 559 ;+36 20 285 9355  

E-mail:           civilcsongrad@gmail.com 
weboldal:      www.recic.hu/csongrad 

facebook:     www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  
 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

vagy PNG és Word 

formátumban) melye-

ket feltöltünk a hírle-

veleink elejére, egy ke-

retbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt 

a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja 

után küldjük meg a 

civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból 

       Közelgő események 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címlap, közelgő ese-

mények 

 
1. 

Pályázati információk 

 

2. 

 

Közérdekű hírek 
 

3. 

 

Hasznos információk 

 

4. 
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NEA pályázatok megvalósítási időszak  

határidő hosszabbítás 
 

A Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi „Civil szervezetek működésének 

biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésé-

nek 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-igmeghosszabbításra került, 

így a beszámoló benyújtási véghatárideje 2021. október 30-ra módosult. 

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a módosított megvalósítási időszak 

alatt a támogatói okiratban foglaltakhoz képest változás áll be, azt a tudo-

mására jutástól számított 8 napon belül köteles írásban jelezni a Bethlen Gá-

bor Alapkezelő Zrt.-nek, és szükség esetén a támogatói okirat módosítását 

kezdeményezni.  

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a megvalósítási időszak végét megelő-

zően a pályázati programban foglaltak maradéktalanul megvalósulnak, 

úgy a beszámolási kötelezettségének korábban is eleget tehet. 

A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további információt: 

a 06-1-896-0620 telefonszámon  

hétfő, szerda, péntek: 09:00-12:00 óra között;  

kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra között,  

illetve a nea@bgazrt.hu e-mail címen kaphatnak. 

forrás: https://bgazrt.hu/nea-palyazatok-megvalositasi-idoszak-hatarido-

hosszabbitas/ 
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Előzetes regisztrációra már a Meghívó elolvasása után is van lehetősége, a megadott e-mail címen: 

civilcsongrad@gmail.com 

mailto:civilcsongrad@gmail.com


Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ  

Oldal 4      Csongrád-Csanád Megyei Civil Központ 

KÉREM, 
Like-ja, köves-se odalunkat a facebookon 

Köszönjük! 

Cégkapu tárhely szolgáltatás 
A Cégkapu tárhely létrehozásával, valamint az adminisztrációs teendőkkel kapcsolatos valamennyi információ a 

Kormányzati Portálon található.    

bővebben és forrás: https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes 

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html
https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes

