
  

2020. OKTÓBER 09.  

VII. évfolyam . 15. szám 

Csongrád-Csanád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
(Civil Központ) 

CIC-KP-1-2020/1-000006  

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

Iroda :          6722 Szeged, Klauzál tér 7. 
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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. 
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NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP  

ÉS CIVIL TÁMOGATÁSOK 

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében 

 

Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szerve-

zetek részére 2020.” című, NEAN-KP-1-2020 jelű pályázat célja a civil szervezetek 

működésének támogatása.  

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 

2021.” című, NEAO-KP-1-2021 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szerveze-

tek egyszerűsített támogatása 2021.” című, NEAG-KP-1-2021 jelű pályázat  

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 

2021.” című kiírás  

Figyelem! A pályázatokat a NIR-en keresztül (Nemzetpolitikai Informatikai 

Rendszeren) lehet benyújtani.!!! 

bővebben és forrás: 

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-3 
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AZ ONLINE TANÁCSADÁS: 

 

20.10.27.  (kedd) 9:00* 

(jelentkezési határidő: 2020.10.26. 15:00 óra)  

2020.10.27.  (kedd) 17:00*  

(jelentkezési határidő: 2020.10.26. 15:00 óra) 

2020.10.28.  (szerda) 9:00  

(jelentkezési határidő: 2020.10.27. 15:00 óra) 

 

Kérem, jelezze vissza a regisztrációban, az alábbi adatokat a zökke-

nőmentes kapcsolatépítés érdekében a civilcsongrad@gmail.com e-mail 

címen a jelentkezési határidőig!  

1. a szervezet neve,  

2. a Tanácsadáson a szervezetet képviselő magán személy neve 

3. online vagy személyes tanácsadás megjelölésével illetve a pontos 

időpont megjelölésével 

4. illetve a pontos időpont megjelölésével 

Köszönjük! 
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Regisztráljon MOST, a megadott e-mail címen: civilcsongrad@gmail.com 
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Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ  
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Magyar Falu Program, PÁLYÁZATI DÖNTÉSEK 

 

Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében meghirdetett 

kiírások eredményei 

 

 Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu

 Program Falusi Civil Alap keretében 2020. évben meghirdetett „civil kö-

 zösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályá-

 zati kiírásainak eredményei, melyek a kormany.hu oldalon és oldalunkon i s 

 elérhetők. 

 

 LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: 

 Magyar Falu Program – döntési lista – FCA-KP-1-2020 (pdf)  

 bővebben és forrás: 

 https://bgazrt.hu/megjelentek-a-magyar-falu-program.  

 

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

Köszönjük! 

https://kormany.hu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbgazrt.hu%2Fmegjelentek-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei%2F%3Ffbclid%3DIwAR1j2FGEY-8vdm3y7yduQKoepLKsAT21oHTH-p_oVfCsGJu6GfY696VHAb8&h=AT0107sJohh7k-34Yogko95LsZtwn


Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 

III. Civil Véradás 

Köszönetnyilvánítás 
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 Szeretném megköszönni a tegnapi napon a Szegedi Regionális Vérellátó Központban megjele

 nő Véradóknak, hogy önzetlenül segítettek és szó szerit vérüket adták a közösségért!  

 Azoknak is köszönöm, akik megpróbálták, de rajtuk kívülálló okokból nem sikerült 

 ezen a napom vért adniuk, a szándék a fontos! 

 

 

 

 

 

 

 Természetesen a Szegedi Regionális Vérellátó Központ munkatársainak is köszönöm 

 az odaadó, türelmes munkáját és nem csak a mai napon. 

 

 Valamint itt szeretném hálámat kifejezni a DÉLMAGYARORSZÁG napilap nyomta

 tott és online sajtó, a Rádió 88, a Rádió7, a Szegedma munkatársainak és a Szegedi 

 SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola igazgatójának, Molnár Zoltánnak, hogy a III. 

 Civil véradás eseményét közhírré tették, ezzel is elősegítve, annak sikerességét! 

 

 Végül, de nem utolsó sorban említeném meg a Mátrix Közhasznú Alapítvány 

 (www.matrixalapitvany.hu) által működtetett Szeretetcsoki (www.szeretetcsoki.hu) 

 támogatását, akik édesebbé tették a Véradók számára a tegnapi napot! 

 

 A legtöbb főt delegáló civil szervezet  

 

 a Kész-tető Ifjúsági Kulturális Egyesület,  

 az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány,  

 a Fénysugár Medicina a Megváltozott Munkaképességűekért Egyesület lett. 

 

 Az ajándékutalványokat 20. 000; 15.000 és 10. 000 Ft értékben leghamarabb, 2020. 

 október 15-én (csütörtökön) tudják átvenni, Szegeden a Klauzál tér 7. szám alatti Iro

 dánkban. 

 
 Az 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány nyertesei: 
 Erzsébet Endrész  

 Marcell Pintér 

 Évi Halász  
 Gratulálunk, a nyerteseknek! 
 bővebben: https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/2809973079231648 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matrixalapitvany.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1kASiw7Xu4_m5DbjeYHlpp5TDNAxdK3VB_m-Q4AmVwfW2yVrltghHUsvs&h=AT1Z-4nOeX1H7TikeZyaZ_i8-NIPdf_J_VkyAH64ONdA3jlxbZRbWCm4fgyM9BSp-teqxDZIDSywa0yIr_-PVw3z8Ft8T2XdcyeMrM-tZ7ZFxO-_D
http://www.szeretetcsoki.hu/?fbclid=IwAR3i2i4viout40SJvHmT-Fkix69rAUFDcIn4z8OH2VYt-QbM61ZjWY5UvYc
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/2809973079231648

