
 

 

 

 

 

  

II. évfolyam 13. szám 

CKSZKP1-2021/1-000006 

Hírlevél 2021. szeptember 
 

  

    A Tartalomból: 

Szeptemberi események a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében: 

  

  "Civil Érték és Közösségi Díj" 2021. a beérkezett pályázatok díjazása 
  

  V. Civil Véradás, az „Édes Véradás"  
  

  MEGHÍVÓ a „CIVIL INFO – NEA 2022”című országos tájékoztató rendezvényre                                                                                                                 

FIGYELEM! Regisztráció és Védettségi igazolvány szükséges! 
  

  "Civil Érték és Közösségi Díj" 2021. az oklevelek, díjak kiosztása 

              FIGYELEM! Regisztráció és Védettségi igazolvány szükséges! 

 

 

  Megjelent a pályázati kiírás a nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására. 

  

 Tájékoztató rendezvény Szegeden, az ifjúsági szakma érintettjei számára 
  

 

  

Civil nyomda, ha kell egy kreatív kéz... 

 

NAV 1% igénylése és fogadása és Kérelem az 1%-os rendelkezők nevéről, címéről 

 

 
 

  

  

  

 

"Civil Érték és Közösségi Díj" 

2021. 
 

Emlékeztető: 

  

A pályázat beküldési határideje:  
  

2021. 09. 05.  
  

(vasárnap) 

  

23:59 

  
 

  

 

Tovább olvasom: 
Részletek és pályázati adatlap  

  

 

V. Civil Véradás 
 

  

 

Tovább olvasom:  

  

  

  

      MEGHÍVÓ       
 

Figyelem!  
  

A rendezvényen való megjelenéshez 

előzetes regisztráció és védettségi 

igazolvány bemutatása szükséges! 

  

A regisztrációt a Regisztrációs Űrlap 

kitöltésével a linkre  kattintva tudja 

megtenni: 

  

https://forms.gle/y8t2nN7NWf1URpjP6 
 

"Civil Érték és 

Közösségi Díj" 

2021. oklevelek, 

díjak kiosztása 
 

A  „CIVIL INFO – NEA 2022”   

című országos tájékoztató rendezvény keretében. 

  

A pályázatot beküldő, nyertes civil 

szervezeteket, a rendezvény után egy szerény 

állófogadáson vendégeljük meg.„CIVIL INFO – NEA 2022” 
 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3054702674758686
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3054702674758686
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3059280264300927
https://forms.gle/y8t2nN7NWf1URpjP6


 

  

 

Tovább olvasom:  

  

 

  

 

  

 

Tovább olvasom:  

  

 

Pályázati kiírás 

nemzetiségi civil 

szervezetek 2022. évi 

tevékenységének 

támogatására 
 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a 

horvát, a lengyel, a német, az örmény, a 

román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a 

szlovén és az ukrán nemzetiségi civil 

szervezetek 2022. évi költségvetési 

támogatására. 

A Miniszterelnökség Egyházi és 

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkársága megbízásából a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a 

bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a 

német, az örmény, a román, a ruszin, a 

szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán 

nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi 

költségvetési támogatására. 

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó 

nemzetiségi civil szervezetek 

működésének, tevékenységének 

támogatása a nemzetiségek 

önazonosságának megőrzése és az 

anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és 

tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, 

továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti 

célok megvalósítása érdekében.  

Az elnyerhető támogatás összegének alsó 

határa 300.000 Forint, felső határa 

5.000.000 Forint. 

A pályázatokat a Nemzetpolitikai 

Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül 

lehet benyújtani. 
 

  

 

Tovább olvasom:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató rendezvény 

az ifjúsági szakma 

érintettjei számára 
 

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati 

Társaság 2021. szeptember 14-én, 

Szegeden rendezi meg Fiatalok a 

településeken - az EU ifjúsági stratégiája 

helyben című tájékoztató rendezvényét az 

ifjúsági szakma érintettjei számára. 

  

A programok egy országos 

rendezvénysorozat keretében valósulnak 

meg, amelynek célja, hogy tájékoztatást 

biztosítson az Európai Unió Tanácsa által 

elfogadott ifjúsági stratégia helyi szintű 

megvalósításához. 

  

A programok egy országos 

rendezvénysorozat keretében valósulnak 

meg, amelynek célja, hogy tájékoztatást 

biztosítson az Európai Unió Tanácsa által 

elfogadott ifjúsági stratégia helyi szintű 

megvalósításához. 

Forráslehetőségek, szakmai-módszertani 

támogatási lehetőségek és jó gyakorlatok 

bemutatása útján utat mutat a beazonosított 

fejlesztési irányokba történő elmozdulásra. 
 

  

 

Tovább olvasom:  

  

  

  

http://recic.hu/csongrad/hirek/civil-info-nea-2022-cim%C5%B1-orsz%C3%A1gos-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-rendezv%C3%A9ny/
http://recic.hu/csongrad/hirek/civil-info-nea-2022-cim%C5%B1-orsz%C3%A1gos-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-rendezv%C3%A9ny/
http://recic.hu/csongrad/hirek/p%C3%A1ly%C3%A1zati-kiir%C3%A1s-nemzetis%C3%A9gi-civil-szervezetek-2022-%C3%A9vi-tev%C3%A9kenys%C3%A9g%C3%A9nek-t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1ra/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3055617534667200


CIVIL NYOMDA 

  

Elérhetőség:  
http://civilnyomda@gmail.com ÉS a "Tovább olvasom" gombra kattintva a weboldalra jut. 

Tovább olvasom:  

   

  

  

http://civilnyomda@gmail.com/
https://civil-nyomda.webnode.hu/


NAV 1% igénylése és fogadása 
  

és Kérelem az 1%-os rendelkezők nevéről, címéről 
  

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:SZEPTEMBER 30.  
  

Az szja 1+1 % irányuló kérelmet elektronikus úton 2021. szeptember 30-áig lehet benyújtani. 

  

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapján a regisztrált (felajánlásra jogosult) 2021. évi civil kedvezményezettek listája megtekinthető és 

letölthető. A kimutatás a 2021. évben felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adószámát, nevét, és székhelyét tartalmazza. 

  

A felajánlás kiutalásának feltétele az is, hogy a kedvezményezett a kiutalás időpontjában is megfeleljen a kedvezményezetti feltételeknek és 

rendelkezzen érvényes regisztrációval. 

  

A felajánlásokból való részesedésből határozattal kizárt kedvezményezettek a kizárás évében nem jogosultak az szja 1%-os felajánlásokra, és 

a regisztrációs listában sem szerepelhetnek. 

  

EGYREG adatlapon kell előzetesen regisztrálni azon szervezeteknek, akik még nem kaptak 1%-os felajánlást, de a következő adóévben 

jogosultak igényelni azt. A határidő jogvesztő, mulasztása esetén az 1 %- felajánlás igénylése a következő adóévtől lehetséges. 

 

Szja 1%! Letölthető a civilszervezetek 21EGYREG-adatlapja  
 

Már letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról a 21EGYREG jelű adatlap, amit azoknak a civilszervezeteknek kell 

beadniuk, akik 2022-től igényt tartanak magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Szja_1___Letoltheto_a20210901.html 
  

  

Tovább olvasom:  

   

  

 

  

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az oldalainkra 

juthat. 
  

 

 

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott a 

Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére. 
 

 

   

 

   

 

   

 

     

  

   

   

 
 

https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Szja_1___Letoltheto_a20210901.html
http://recic.hu/csongrad/media/1655/hirlev%C3%A9l-21egyreg.pdf
https://www.facebook.com/civilcsongrad
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w
https://csongrad-csanad-megyei-civil.business.site/
http://recic.hu/csongrad

