
 

 

 

 

 

  
II. évfolyam 16. szám CKSZKP1-2021/1-000006 

Rendkívüli Hírlevél 2021. október 20. 

novemberi előzetes 
   

  

  

A tartalomból: 

Novemberi események a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 

  

• Civil szervezetek munkáját támogató kiadványok (ingyenesen letölthetők) 

• Sajtóreggelin való személyes megjelenésre invitáljuk Önt.  

Téma: jövőbeli tervek, jelenleg futó programok, Civil Vezetők Klubja  

• MEGHÍVÓ (online megjelenés) Tájékoztató NEA pályázatokról 2021, 2022  

 

HÍREK, információk 

• FONTOS tudnivalók, a NEA 2020 pályázatokról  

• FONTOS tudnivalók, a NEA 2022 pályázatokról   

• Módosulnak az ÁNYK űrlapok  

• "Magyarország zöld úton jár!” online környezetvédelmi felmérés  

"Mondja el" Ön is, mit gondol a környezetvédelem legfontosabb kérdéseiről! 
 

  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

 

  

 

„Hogyan bírálják el a  
NEA pályázatokat?”  
„ Miben tudnak 
segíteni a Civil Központok?” 
"Ilyen és hasonló kérdésekre  
kapunk választ a  
Civil Kézikönyvből." 

 
http://www.recic.hu/csongrad/media/1

677/civil-k%C3%A9zik%C3%B6nyv-

2021.pdf 

 

A teljes könyv letölthető:  

  

 

  

 

című 1. OKOS FÜZET  

 

A  teljes füzet 

olvasható/letölthető: 

http://www.recic.hu/csongrad/media/1

678/egym%C3%A1st-

er%C5%91sitve-okos-f%C3%BCzet-

1.pdf 

Az "Ajánlás" a füzethez és 

a teljes füzet letölthető:  

  

 

  

 

című 2. OKOS FÜZET 

 
Az "Ajánlás" és a teljes füzet 

olvasható/letölthető: 

 

http://www.recic.hu/csongrad/hirek/ok

os-f%C3%BCzet-2/ 

 

Az "Ajánlás" a füzethez és 

a teljes füzet letölthető:  

    

http://www.recic.hu/csongrad/media/1677/civil-k%C3%A9zik%C3%B6nyv-2021.pdf
http://www.recic.hu/csongrad/media/1677/civil-k%C3%A9zik%C3%B6nyv-2021.pdf
http://www.recic.hu/csongrad/media/1677/civil-k%C3%A9zik%C3%B6nyv-2021.pdf
https://civil.info.hu/media/CIVIL_KEZIKONYV_2021_5041.pdf
http://www.recic.hu/csongrad/media/1678/egym%C3%A1st-er%C5%91sitve-okos-f%C3%BCzet-1.pdf
http://www.recic.hu/csongrad/media/1678/egym%C3%A1st-er%C5%91sitve-okos-f%C3%BCzet-1.pdf
http://www.recic.hu/csongrad/media/1678/egym%C3%A1st-er%C5%91sitve-okos-f%C3%BCzet-1.pdf
http://www.recic.hu/csongrad/media/1678/egym%C3%A1st-er%C5%91sitve-okos-f%C3%BCzet-1.pdf
https://civil.info.hu/kezdolap/dokumentumtar/index.html
https://civil.info.hu/kezdolap/dokumentumtar/index.html
http://www.recic.hu/csongrad/hirek/okos-f%C3%BCzet-2/
http://www.recic.hu/csongrad/hirek/okos-f%C3%BCzet-2/
https://civil.info.hu/kezdolap/dokumentumtar/index.html
https://civil.info.hu/kezdolap/dokumentumtar/index.html


 

  

Sajtóreggelin való 

személyes megjelenésre invitáljuk 

Önt 

Figyelem! Újabb személyes bemutatkozási 

lehetőség 3 szervezet számára 
Sajtóreggeli Szegeden, december 02-án 

(csütörtök), 9:30 óra kezdettel 

 
A találkozó célja, hogy  meghívott civil 

szervezetek a terveikről, elképzeléseikről, 

tapasztalataikról nyilatkozzanak. 

 
Regisztráljon most, és biztosítsa helyét 

következő szegedi Sajtóreggelinken! 

A Regisztrációkat időrendi sorrendben tudjuk 

fogadni! 

  

Sajtóreggeli ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött! 

  
Részletek és Regisztrációs lehetőség a 

"Kattintson ide!" menüpontnál. 

 
Szeretettel várjuk! 
Regisztráció: 
 

 

Kattintson ide!  

 

 

Kattintson ide, ha látni szerenté az előző 

Sajtóreggeliről szóló, összefoglaló 

kisfilmet!  

  

 

  

  

Tisztelt Civil Vezető! 
MEGHÍVÓ 

online Tájékoztatóra 

A Csongrád-Csanád megyei Civil Közösségi 

Szolgáltató Központ tisztelettel meghívja 

Önt, online megjelenéssel a Civil Info 

Tájékoztató, NEA pályázatok 2021, 2022 

című rendezvény előadásaira. 
 
A NEA 2022-es pályázatainak kiírásai 

várhatóan 2022. október 4-én jelennek meg. A 

kiírások megjelenése után lehet benyújtani a 

támogatási kérelmeket.  
  
A Tájékoztató ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött! 
  
Szeretnénk tájékoztatást nyújtani, ezért a 

civil szervezetek 

képviselőinek ONLINE, interaktív 

tanácsadásokat tartunk, a Google-Meet-en 

keresztül. 
  
A részletek és Regisztrációs lehetőség a 

"Kattintson ide!" menüpontnál. 
Szeretettel várjuk! 

Regisztráció: 

Kattintson ide!  

   

   

  

HÍREK, információk 

 

https://forms.gle/v3kaExpvaxrqH1f4A
https://www.youtube.com/watch?v=p5lkXyG6S3o
https://www.youtube.com/watch?v=p5lkXyG6S3o
https://www.youtube.com/watch?v=p5lkXyG6S3o
https://forms.gle/f4B5AnppoVC3e2VP8


 

 

Kattintson ide, határidő hosszabbítás: 

FONTOS tudnivalók, a NEA 2020 pályázatokról   

 

 

 

Kattintson ide, a pályázatok érvényességi feltétele, hogy: 

FONTOS tudnivalók, a NEA 2022 pályázatokról   

 

http://www.recic.hu/csongrad/fontos-inform%C3%A1ci%C3%B3k/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1si-id%C5%91szak-meghosszabb%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l-nea-2020/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3092463214315965


 

 

Módosulnak az ÁNYK űrlapok: 

Módosulnak az ÁNYK űrlapok  

   

  

"Magyarország zöld úton jár!”  
online környezetvédelmi felmérés 

Idekattintva megteheti:   

"Mondja el" Ön is, mit gondol a környezetvédelem legfontosabb kérdéseiről!  

 

KÉRJÜK TÖLTSE KI, A RÖVID KÉRDŐÍVET!  

KÖSZÖNJÜK! 

http://www.recic.hu/csongrad/hirek/m%C3%B3dosulnak-az-%C3%A1nyk-%C5%B1rlapok-a-civil-%C3%A9s-egy%C3%A9b-c%C3%A9gnek-nem-min%C5%91s%C3%BCl%C5%91-szervezetek-nemperes-elj%C3%A1r%C3%A1saiban/
https://zold.kormany.hu/?fbclid=IwAR0WIVAJ5uZWLwgRzdYezBgsnFibYuGgt5YOklneXqNB81pe0plYzLGCSDA


  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton felhívja szíves figyelmüket, hogy, 

azon Kedvezményezettek, akik a 2018. vagy a 2019. évben hozott döntés alapján 

megítélt támogatásukkal nem számoltak el – a 2018. – 2019. évi támogatást megítélő 

kollégiumhoz, ugyanarra az altémára – nem nyújthatnak be új pályázatot. 

A részletekért kattintson a ide!  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
"Fogyatékos emberekért 2021. díjra" 

Részletek: A Nem Adom Fel Alapítvány Szegedi csoportjának pályázati felhívása  

 

    

  

  

  

 

  

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az 

oldalainkra juthat, elérhetőségeinkhez. 
  

 

 

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott a 

Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére. 
 

Keressenek minket bizalommal! 
 

        

    

      

  

   

   

 

http://www.recic.hu/csongrad/hirek/nka-hat%c3%a1rid%c5%91-m%c3%b3dosult-elsz%c3%a1mol%c3%a1si-hat%c3%a1rid%c5%91-minden-%c3%a9rintett-%c3%a9s-akik-nem-sz%c3%a1moltak-el-olvassa-a-cikkben/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3096210467274573
https://www.facebook.com/civilcsongrad
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w/videos
https://business.google.com/posts/l/16766489646292958866
http://recic.hu/csongrad

