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Információs napok
„Az új Civil Törvény változásai” címmel lezárult a Tolna Megyei Civil Információs Centrum
2013 I. félévére tervezett információs nap sorozata. Nagy örömünkre szolgál, hogy
ebben a félévben is a tervezett témákkal körbe tudtuk járni a megye járási központjait,
mindenhova kétszer is eljutva. Érdeklődés mindenhol mutatkozott a meghirdetett témák
iránt, így hasznos tanácsokat tudtunk adni a rendezvényeinkre ellátogató civil
szervezetek képviselőinek.
Tekintettel a nyári szabadságolások közeledtére információs napot legközelebb
szeptemberben fog szervezni az iroda. Azonban terveink között szerepel egy, az
informatikára épülő szakmai nap megtartása. Ezt az újonnan a székházunkban alakult
NYITOK Tanulási Központ közreműködésével tudjuk megvalósítani. Az Ő informatikai
eszköz beszerzéseik teszik lehetővé, hogy 10-12 ember részesülni tudjon a
programokban. A beszerzések azonban Tőlünk függetlenek, így az időpontok
meghatározására a későbbiekben fog sor kerülni. Tervezett témáink: alap számítógép
felhasználó ismeretek bővítése, online pályázati felületek hasznos tudnivalói, NAV
adatlapok kitöltése. A program meghívóját hamarosan küldjük.
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 Civil Keretre szekszárdi székhelyű civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok, közalapítványok) számára. Rendelkezésre álló összeg:
6.000.000 Ft, pályázni szervezetenként 50.000-200.000 Ft-ig lehet.
Beadási határidő: 2013. július 23. (kedd)
További információ és adatlap:
http://www.szekszard.hu/fooldal_szabadido/palyazatok/civil_szervezetek_tamogatasa
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.
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Bemutatkozott a Nemzetközi Visegrádi Alap
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum irodájában tartott bemutatót a Nemzetközi
Visegrádi Alap a pályázati lehetőségekről. 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 bemutatkozó anyag irodánkban átvehető, vagy e-mailen igényelhető!

Civil Szervezetek Kézikönyve
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. november hónapban rendelkezésünkre
bocsájtotta a Civil Szervezetek Kézikönyvét, mely tartalmazza a jogszabályok
magyarázatát, nemcsak civil szervezeteknek. A szerzők közt neves szakemberek
találhatók, a kötetet szerkesztette Dr. Latorcai Csaba, Szablics Bálint. A Kiadvány készítői
azt tűzték ki célul, hogy a civil szervezetekhez (egyesületek, alapítványok) kapcsolódó
legfontosabb szabályokat ismertessék.
A könyv az Információs Centrum Béla téri irodájában civil szervezetek részére
kölcsönözhető.
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