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Hírlevél 2022. április 05.  

 

  

  

A tartalomból: 

Események, a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

• FELHÍVÁS Tisztelt Civil Szervezeti Képviselők, Érdeklődők! 

• a BGA Zrt. tájékoztatása kedvezményezettek részére 

• Pályázati lehetőségek 
 

  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 
FELHÍVÁS 

  

Tisztelt Civil Szervezeti Képviselők, Érdeklődők! 
  
  

Civil Vezetők Klubja 

  

Fontos célunk a civil közösségi együttműködés fenntartása, a praktikus ismeretátadás. A 

járványhelyzet miatt online fórumokkal igyekeztünk pótolni a kötetlen személyes 

találkozásokat, és jellemzően a civil vezetők kapcsolódtak be a másfél órás 

beszélgetésekbe, sok kérdésnek és véleménynek is időt hagyva. A civil vezetők klubját, 

jelenléti részvétellel, több járásban is szeretnénk megszervezni, ha lehetővé válik a 

számunkra. Eddig bátorító visszajelzésekkel gyarapodtunk, és készülünk a személyes 

találkozásokra, amit tematikus formában, rendszeresen szeretnénk megszervezni 

megyeszerte. 
  

Szükségesnek tartjuk a személyes részvételen alapuló Civil Vezetők Klubjának 

megszervezését, előre tervezhetően, de nem zárjuk ki a lehetőségét, hogy egy-egy 

internetes fórumot is megrendezünk. 
  

A civil közösségi együttműködést a személyes részvétel mellett is támogatjuk a civil 

vezetők között, jó példáját is adva a civil összefogásoknak. A civil vezetők közösségi 

alkalmai hasznos tapasztalatszerzéssel bővítheti a civil vezetők aktuális 

szerepvállalásait, praktikus tanácsadásokkal együtt. Az együttműködő civil szervezetek, 

információs irodák, civil házak, szakmai intézmények bevonása további előnyös 

együttműködéseket jelenthet a későbbiekben, további szolgáltatásaink megismerése, 

igénylése érdekében. A megszokott rendben valósulhat meg a jelentkezés, űrlapos 

adatgyűjtéssel, időpontokra megjelölten. 
 
2022. április 25-én, (hétfőn) 17:00 óra 
 
6720 Szeged, Klauzál tér 7. (Civil Központ Iroda) 
  

Regisztráció:  

 

https://forms.gle/wdmKsSEkvmxuXBCw9


Tájékoztatás  

  

Tisztelt Kedvezményezett! 
  

A támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

rendelkezéseire tekintettel tájékoztatjuk, hogy a  központi költségvetés terhére nyújtott 

költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő: 
2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban a támogatott 

tevékenység időtartama 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, és ezzel egyidejűleg a 

beszámolási határideje 2022. július 30. napjára, illetve a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 

(FCA) pályázati kiírás keretében nyújtott támogatások esetében a támogatói okiratban 

meghatározottak szerint, 
2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban a támogatott 

tevékenység időtartama 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik, és ezzel egyidejűleg a 

beszámolási határideje 2023. január 30. napjára, illetve a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 

(FCA) pályázati kiírás, továbbá a kistelepülési üzletek (KTÜ) támogatása felhívás keretében 

nyújtott támogatások esetében a támogatói okiratban meghatározottak szerint módosul. 

Bővebben:  

   

Pályázatok 

  

2022-ben is hétszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az 

önkéntes mentőszervezetek támogatására. 
Ebből az összegből hatszázmillió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek, százmillió pedig a 

mentőszervezetek fejlesztésére fordítható. 

https://bgazrt.hu/tajekoztatas-kedvezmenyezettek-reszere/


Bővebben:  

 

    

Az UN ESC O pál yázatot hirdetAz UNESCO pályázatot hirdet  
a „Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj – Fiatal kutatók kapacitásának és 

hozzájárulásának megerősítése a Selyemutakhoz” címmel, mellyel a fiatal kutatókat 

kívánják ösztönözni a Selyemutak közös örökségének további tanulmányozására. 

Bővebben:  

   

  

  

  

  

„Helyben, rendben” című pályázat 

  

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 
A helyi közösségek szerepe a fiatalok fizikai és mentális egészségének megőrzésében 
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben a fiatalok fizikai és mentális egészségének 

védelmét szem előtt tartva a következő tevékenységekre lehet pályázni: 

bővebben:  

   

  

 “Kerékpárral 7 határon át” program pályázati felhívása 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3219109794984639
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3219111591651126
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3211573039071648


  

Még 20 napig benyújtható! 
A hazai és határon túli egyesületek, alapítványok, önkormányzatok vagy intézményeik 2022. április 

25-éig nyújthatják be pályázataikat a KTI Közlekedéstudományi Intézet honlapján. 

bővebben:  

   

  

  

  

 

  

Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület 
Iroda: 6720 Szeged, Klauzál tér 7. 
honlap: www.recic.hu/csongrad 
email: civilcsongrad@gmail.com 
Tel.: +3662258559; +36202859355; +36204056422 

  

 

 

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott a 

Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére. 
 

Keressenek minket bizalommal! 
 

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az 

oldalainkra juthat, elérhetőségeinkhez. 
  

 

     

    

 

 

    

       

  

   

   

 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3219938561568429
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w/videos
https://business.google.com/posts/l/16766489646292958866
http://recic.hu/csongrad

