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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.

Közérdekű információ
Az önkéntes munka pénzbeli értékének kiszámításához a 350/2011. 4.§ (5)
Kormányrendeletet kell alapul venni. Eszerint 1 órányi önkéntes munka értéka az aktuális
– hivatalosan megállapított – minimálbér 1/160 része. 2013-ban ez 612,5 Ft/óra,
magasabb végzettséget igénylő munka esetén 712,5 Ft/óra.
Ettől csak a különleges készségeket, szaktudást igénylő, magas piaci értéket képviselő
önkéntes tevékenység esetén lehet eltérni (a jóváhagyott költségvetés szerint).
Idén nyáron módosul a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
számú törvény.
A parlament honlapján már olvasható az elfogadott módosító anyag.
Minden érintett fogadószervezetnek érdemes tisztában lenni, az idén július 1-vel hatályba
lépő valózásokkal.
További részletes információk itt olvashatóak:
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=10591
Dokumentumletöltés és egyéb információk elérhetőek a Civil Információs Portálon:
http://www.civil.info.hu
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A kormány elkötelezett a civil szervezetek mellett
A kormány elfogadta azt az előterjesztést, amely a civil szervezetek költségvetési
támogatásainak áttekintését, az eljárások informatikai egységesítését valamint a civil
szervezetek anyagi, illetve természetben elérhető támogatásainak felmérését tűzte ki
célul. 2012-ben összességében 45 milliárd forint támogatásban részesültek a civil
szervezetek, ezen felül pedig több száz millió forint EU-s pályázat állt rendelkezésükre.
Magyarország megújítása elképzelhetetlen a gazdaság szereplői mellett a civil
szervezetek együttműködése nélkül - mondta Latorcai Csaba, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár.
A kormány nem csak aktív, hanem passzív eszközökkel is kívánja ösztönözni a civil
szervezeteket, úgymint adókedvezmények, illetve a személyi jövedelemadó felajánlások
társadalmi kampányának erősítésével. A kormányhatározat célja olyan áttekintés
készítése, mely átfogó képet ad a civil szervezetek, valamint a Kormány számára, a
különböző forrásokból nyújtott támogatásokról, azok mértékéről és tárgyáról.
A kapott adatok összehasonlító elemzésével lehetővé válik a támogatási programok
szakmai összehangolása, a párhuzamos finanszírozások kiszűrése, illetőleg a
leghatékonyabb eljárások fejlesztése, amelyek a civil szervezetek működésének
megkönnyítését célozzák. Az adminisztratív terhek csökkentése - különösen az
informatikai rendszerek fejlesztésével - mind civil, mind állami oldalon megtakarítást
eredményez.

300 millió forint civil szervezetek működésére
Idén első alkalommal pályázhattak civil szervezetek adományok után járó normatív
kiegészítésekre a Nemzeti Együttműködési Alapból. A normatív kiegészítésekre közel 300
millió forint állt rendelkezésre.
A 2013. évben a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) új pályázata jelent meg: az
adományt gyűjtő civil szervezetek normatív kiegészítést igényelhettek. Ezt az új
támogatási formát azok a szervezetek vehették igénybe, amelyek már lezárták 2012.
évüket és számviteli beszámolójuk alapján adományt gyűjtöttek. Ezen adományok 5 %-a
(maximum 250 000 forint) erejéig automatikusan támogatásban részesültek.
Az új támogatási forma bevezetésével a törvényalkotó célja, hogy a társadalom számára
hasznos és értékteremtő civil szervezeteket adománygyűjtésre sarkallja, ugyanakkor
felhívja a társadalom figyelmét az adományozás, mint a támogatás egy kiemelkedően
fontos formájára.
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A rendelkezésre álló közel 300 millió forint normatív kiegészítésekre fel nem használt
részét a korábbi működési pályázat várólistás szervezetei kapják meg. Így összesen
mintegy ezer civil szervezet jut most forráshoz.
A NEA forrásaiból – ezt megelőzően – 2013-ban már 2835 szervezet nyert mintegy 1,6
milliárd forint összegben működési támogatást. Az érintett szervezetek részére a
támogatási összegek kiutalása folyamatos.
További tájékoztatás a NEA hivatalos honlapján: www.civil.kormany.hu/web/nea
(Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)

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! További
információ, partnerszervezetek felkutatása és kapcsolattartás a www.visegradfund.org
oldalon kérhető.
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Kiállítás
A Bárka Művészeti Szalon évszakokhoz igazodó kiállítás sorozatának Nyár című
festménykiállítása a Civil Információs Centrum konferenciatermében tekinthető meg
munkaidőben. A kiállítás augusztus 31-ig látogatható.

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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