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Emlékeztető
Ezúton is felhívjuk minden civil szervezet figyelmét, hogy az éves beszámoló és
közhasznúsági jelentés beadásának határideje 2013. május 31. A dokumentumok
letölthetőek a következő oldalról.
http://www.civil.info.hu/intezze-el;jsessionid=bf7d8c3b949b6cda2460010a7174
A beadás kizárólag papír alapon történhet!

Információs napok
„Az új Civil Törvény változásai” címmel a Tolna Megyei Civil Információs Centrum jogi
témájú előadássorozatot indított. Az információs napok nagy érdeklődés mellett,
Szekszárd kivételével minden járási székhelyen megtartásra kerültek. Az előadásokat Dr.
Horváth Kálmán Ügyvéd Úr tartotta, ahol a megjelent egyesületi vezetőknek lehetőségük
volt az egyesületek számára fontos jogi kérdések feltételére.
Tekintettel a nyári szabadságolások közeledtére információs napot legközelebb
szeptemberben fog szervezni az iroda. Azonban még a nyári időszak beköszönte előtt
egy rendhagyó szakmai napot szervezünk Bátaszéken. A rendezvény apropója, hogy a
Tolna Megyei Civil Információs Centrum adatbázisában alig vannak a Bátaszék-AlsónánaBáta térségből regisztrált szervezetek. A tervezett szakmai nappal a Bátaszék és
környéke civil szervezeteit szeretnénk megszólítani, meghívott vendégeink között vannak
az érintett települések polgármesterei, civil referensei. A szakmai nap időpontja:
Bátaszék 2013. május 27. (hétfő) 16.30 - Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal
(7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)
Továbbra is várjuk a civil szervezetek javaslatait a jövőbeni információs nap témáira,
melynek segítségével állítanánk össze a következő információs nap sorozatok témáit.

Pályázati kiírás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága
PÁLYÁZATOT HIRDET a 2013. évi Sportkeretre (Szabadidő és Diáksport keret) szekszárdi
székhelyű sportegyesületek és civil szervezetek számára. Rendelkezésre álló összeg:
6.000.000 Ft, pályázni szervezetenként 50.000-500.000 Ft-ig lehet.
Beadási határidő: 2013. május 29. (szerda)
További információ és adatlap:
http://www.szekszard.hu/fooldal_szabadido/palyazatok/sport_keret
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Továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága
PÁLYÁZATOT HIRDET a 2013. évi Ifjúsági Keretre szekszárdi székhelyű ifjúsági
egyesületek és civil szervezetek ifjúsági rendezvények szervezésének pénzügyi
támogatására. Rendelkezésre álló összeg: 2.200.000 Ft, pályázni szervezetenként
20.000-200.000 Ft-ig lehet.
Beadási határidő: 2013. május 29. (szerda) 12 óra
További információ és adatlap:
http://www.szekszard.hu/fooldal_szabadido/palyazatok/ifjusagi_keret
FELHÍVJÜK A PÁLYÁZNI KÍVÁNT SZERVEZETEK KÉPVISELŐIT, HOGY A
PÁLYÁZATOKON CSAK ÉRVÉNYES CIC REGISZTRÁCIÓS SZÁMMAL LEHET RÉSZT
VENNI, ÍGY AKI MÉG NEM RENDELKEZIK REGISZTRÁCIÓS SZÁMMAL, ŐK A
PÁLYÁZAT BEADÁSA ELŐTT AZ IRODÁNKBAN REGISZTRÁLHATNAK.

Tanácsadás
Tájékoztatjuk partnereinket, hogy irodánkban minden szerdán 15-16 órától „Hogyan,
kivel,” – c. szervezetfejlesztési tanácsadást tart Csík Attiláné szervezetfejlesztési
tanácsadónk.
Várjuk a szervezetek képviselőit!

Képzés
Lezárult a Tolna Megyei Információs Centrum újabb képzési programja.
Az „Adománygyűjtés protokollja” című szervezetfejlesztési és a „Adó- és pénzügyi
kérdések a gyakorlatban” című pénzügyi témájú képzések Szekszárdon kerültek
megrendezésre, nagy sikerrel. A két képzésen részt vevő közel 50 személy a képzések
után vehette át a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt.
A képzetteknek gratulálunk!
Képzéseket irodánk továbbra is folyamatosan szervez, több témakörben is, melyek igény
esetén a járási székhelyeken is megtartásra kerülnek, azonban ezen képzések feltétele,
hogy előzetes regisztrációhoz kötött és minimum 8 fő részvétele szükséges. Következő
témánk (terveink szerint még júniusban) egy informatikai témájú 4-6 órás képzés, ahol a
részt vevők az egyre gyakoribb on-line pályázati felületek működésével, illetve a NAV és
egyéb elektronikus adatbekérő felületek kitöltésével kapcsolatban kapnak majd hasznos
tanácsokat. Ezen képzés időpontja még szervezés alatt áll, a civil szervezeteket a
konkrét időpontról értesíteni fogjuk.

____________________________________________________
Tolnai Civil – a Tolna Megyei Civil Információs Centrum hírlevele
Megjelenik havonta, elektronikusan. Lapzárta: minden hónap 20. napján.
Felelős szerkesztő: Horváth Mária irodavezető
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 6.,
E-mail: cic@tolna.net

TOLNAI CIVIL
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum hírlevele
II. évfolyam, 5. szám 2013. május
__________________________________________________________________________________

Bemutatkozik a Nemzetközi Visegrádi Alap
A közép-európai együttműködés céljából létrehozott Visegrádi Csoport országai által
immár 10 éve működtetett Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a
Visegrádi országok, de azon túl a közelebbi és távolabbi szomszéd országok közötti
szorosabb együttműködést. Az Alap az általános gyakorlattól eltérően igen vonzó
lehetőségeket kínál: részbeni előfinanszírozást, egy-egy projekt költségeinek 70%-ának
fedezését (nyomdai és kiadói, tolmácsolási és fordítási, tervezési és gyártási, az utazási
és elszállásolási költségek, szakértői és művészek díjazások stb.); kiszámítható,
tervezhető pályázati menetrendet (állandó pályázati és elbírálási határidőket); „egyéb”
többletkiadások elszámolását (5%).
Támogatási programok (pályázatok):
1. kis támogatások (6.000 Euro-ig)
2. általános támogatások (6.001 Euro-nál magasabb összeg)
3. Visegrádi Stratégiai Támogatások
KIK PÁLYÁZHATNAK?
Az Alap támogatásaira (az állami költségvetésből közvetlenül finanszírozott
intézményeken, szervezetek kívül) gyakorlatilag mindenki pályázhat: nem-kormányzati
szervezetek, iskolák, kulturális és kutató intézetek, helyi és regionális önkormányzatok,
magánszemélyek, sőt a magánvállalatok.

a Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati lehetőségeiről bővebb tájékoztató előadást tart:
BEKE Mihály András, az Alap magyarországi megbízottja
helyszín: Tolna Megyei Civil Információs Centrum (7100 Szekszárd, Béla tér 6.)
időpont: 2013. június 11. (kedd) 15 óra
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