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A tartalomból: 

Júliusi események: 

• A Civil Központ  online szakmai fogadóórái (Jelentkezés a mellékelt Űrlapon) 

• Civil Érték és Közösség díj 2021. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
• „Konferencia Európa Jövőjéről” 

• Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében 

• Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások eredményei 

• 2021 évi Civil Központ ügyfél adatbázisba való regisztráció érvényesítése 
 

  

  

A Civil Központ  

online szakmai 

fogadóórái 

Regisztráljon most, és biztosítsa 

helyét. június 13-tól, 

(keddenként) 9:00 órakor 

kezdődő, ONLINE szakmai 

fogadóóráinkra! 

  
Szeretettel várjuk! 
Regisztráció: 

Kattintson ide!  

 

Sajtóreggeli 
2021. 06. 24. 

    

  

 

2021. június 24. (csütörtök), 

  

  

  

Pályázati  felhívás! 

Civil Érték és Közösség díj 

2021. 

A Csongrád-Csanád megyei Civil 

Közösségi Szolgáltató Központ pályázati 

felhívással fordul a civil szervezeteihez. 
A pályázatokat a Civil Központ gyűjti, és egy 

többtagú zsűri bírálja el.  

A díjazott civil szervezetek elismerő 

oklevelet, a zsűri által kiválasztott, első 

három civil szervezet e-mellett még, egy-

egy 50.000 Ft értékű 

ajándékutalványtvehet át. 
A pályázati adatlapok idekattintva letölthetők: 
http://recic.hu/csongrad/hirek/p%C3%A1ly%C3

%A1zati-felhiv%C3%A1s/ 
Beküldés határideje: 
2021. szeptember 5. vasárnap, 23 óra 59 perc 
Az állófogadással egybekötött díjátadó ünnepség, 

időpontja: 
2021. szeptember 29. szerda, 10:00 óra 

  

TÁJÉKOZTATÁS

! 

A „Konferencia 

Európa Jövőjéről” 

című 

konferenciáról 

A konferencia lehetőség 

biztosít arra, hogy az 

európai állampolgárok 

megvitassák Európa jövőjét, 

illetve részt vehessenek az 

ezzel kapcsolatos 

eszmecserében. 

Civil szervezetként is 
lehetőség van részt venni a 
programokon az alábbi 
három módon: 
a szervezet megosztja 

ötleteit,  
ellátogat egy hozzá közeli 

eseményre,vagy részt vesz 

egy online eseményen,  
illetve megszervezi a saját 

személyes és/vagy online 

eseményét a Konferencia 

részeként.  
A szükséges információk, 

többek között a különböző 

útmutatók is megtalálhatóak 

a Konferencia többnyelvű 
digitális platformján 

(futurEU.europa.eu) magyar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_4F5r8gt-c7eUMzgUkd22VwaiESoMh4WSTlx7MIYerF9DUg/viewform
http://recic.hu/csongrad/hirek/p%C3%A1ly%C3%A1zati-felhiv%C3%A1s/
http://recic.hu/csongrad/hirek/p%C3%A1ly%C3%A1zati-felhiv%C3%A1s/


 

9:00 órai kezdettel, 
megrendeztük az „Újranyitás a 

Pandémia után” című 

Sajtóreggeli eseményt. 
  

 

Kattintson ide!  

  

 

Kattintson ide!  

 

  

 

 

nyelven is. Az esemény előtt 

regisztráció szükséges  
a platformon, majd 

feltüntethető a saját esemény 

a térképen. 
A részvételhez kötött 

események célkitűzései az 

alábbiak:·Európa jövőjével 

kapcsolatos építő jellegű 

párbeszéd elősegítése... · 

Kattintson ide!  

 

  

   

CIVIL HÍREK 
 

 

 

  

Új felhívások a 

Nemzeti 

Együttműködési 

Alap keretében 

  
Értesítjük a civil szervezeteket, 

hogy 2021. június 28-án 10.00 

órakor megjelentek a 

Miniszterelnökség által 

biztosított forrásból a Nemzeti 

Együttműködési Alap pályázati 

kiírásai. 

Olvass tovább  

 

  

 

 

  

Megjelentek a 

Magyar Falu 

Program Falusi Civil 

Alap keretében 

meghirdetett kiírások 

eredményei 

a Magyar Falu Program Falusi 

Civil Alap keretében 2021. 

évben meghirdetett „civil 

közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása” című 

alprogram pályázati kiírás 

eredményei, melyek a 

kormany.hu oldalon és 

oldalunkon is elérhetők. 

Olvass tovább  

 

  

 

 

  

Civil Központ ügyfél 

adatbázisba való 

regisztráció 

érvényesítése 2021. 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető! 
A megyei civil közösségi 

szolgáltató központ ügyfél 

adatbázisába való regisztrációt 

évente érvényesíteni szükséges a 

sikeres együttműködésünk 

érdekében! 
Ahhoz, hogy a civil 

szervezeteket érintő 

aktualitásokról, jogszabályi 

változásokról, pályázati 

kiírásokról és 

egyébinformációkról értesüljön. 

Olvass tovább  

 

  

   

  

 

  

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az 

oldalainkra juthat. 
  

 

 

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott a 

Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére. 
 

        

    

    

  

  

   

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ5PxuxC8io
http://recic.hu/csongrad/hirek/p%C3%A1ly%C3%A1zati-felhiv%C3%A1s/
https://futureu.europa.eu/?locale=hu
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3016964508532503
http://recic.hu/csongrad/hirek/megjelentek-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-keret%C3%A9ben-meghirdetett-kiir%C3%A1sok-eredm%C3%A9nyei-1/
https://forms.gle/z5W11JDyWJmBQHDDA
https://www.facebook.com/civilcsongrad
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w
https://csongrad-csanad-megyei-civil.business.site/
http://recic.hu/csongrad

