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CIVIL FÓRUM A CIC-BEN
A civil szervezetek részéről a mai napig gyakran felmerülő kérdések, és a Szekszárdi
Törvényszékhez, illetve a NAV Tolna Megyei Irodájához beérkező gyakori kérdések miatt
a Tolna Megyei Civil Információs Centrum közös civil fórumot szervez két témában:
A program témái:
1. „Civil szervezetek közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vételének jelenlegi helyzete
tolna megyében” – tájékoztatót tart Dr. Apari Szabolcs bírósági titkár
2. „SZJA 1% igénylése és fogadása” – tájékoztatót tart Dr. Polgárné Dr. Nedók Márta a
NAV Tolna Megyei Adóigazgatóságának Eljárási Osztályvezetője
A programok időpontjai:
2014. december 2. kedd 14.00 (1. előadás); 15.00 (2. előadás)
A program helyszíne:
Tolna Megyei Civil Információs Centrum konferencia terme
7100 Szekszárd, Béla tér 6.
Az előadások után lehetőség nyílik kérdéseket is feltenni az előadóknak!
Minden civil vezető megjelenésére számítunk!

NEA 2015
A civil szervezetek számára minden év vége a NEA kollégiumok pályázati kiírásai miatt is
fontos. Idén novemberben is több szervezet keresett minket, hogy mit tudunk a NEA új
kiírásairól, lesz e, a CIC által tartott szokásos pályázati tájékoztató? A válasz az, hogy
lesz, de az idei évben – ahogyan azt az illetékes minisztériumtól megtudtuk – kis
csúszásban van a kiírás, így az a szokásos november közepei időpont helyett idén
decemberben lesz csak kiírva, reményeink szerint még az ünnepek előtt. Beadás
várhatóan 2015. január vége. Amint hivatalossá válnak a dátumok és a kiírás, mi azonnal
szervezni kezdjük a már-már hagyományosnak nevezhető CIC tájékoztató napokat,
melyekkel terveink szerint minden járási székhelyen megjelenünk majd. Amennyiben a
kiírás sokat csúszik, vagy nagyon közel lesz az ünnepi időszakhoz, akkor a tájékoztató
napok 2015. január elejére kerülnek át. Ebben az esetben is ellátogatunk minden járási
központba még decemberben, de akkor témáink a mindennapi civil élet köré fognak
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kötődni. A nagy érdeklődésre való tekintettel a NEA kiírásokról e-mailben is kiértesítünk
minden nálunk regisztrált szervezetet.

ELINDUL A FAIR PÁLYÁZATKITÖLTŐ RENDSZER
Novemberben indul a 2014-2020-as uniós pályázati források elérését lehetővé tevő
informatikai rendszer, a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR)
azaz a pályázati elektronikus ügyintézés felülete - jelentette be Csepreghy Nándor, a
Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára.
Az egységes informatikai rendszer segít majd abban, hogy egyetlen, személyre szabott
felület segítségével tudják a pályázók kezelni a pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó
különböző feladatokat. A rendszer legnagyobb újítása, hogy összeköttetésben áll néhány
közhiteles adatbázissal - NAV, Cégbíróság, Földhivatal - így ezek segítségével
automatikusan tudja lekérni a pályázó elektronikusan a szükséges dokumentumokat.
A rendszer átalakításának másik fontos célja az volt, hogy igazságos pályázati rendszer
működjön, így a FAIR minden regisztrált felhasználó számára egy időben teszi lehetővé a
pályázást a kitöltőprogram segítségével. A pályázók adott esetben egy elutasítást
követően tisztában vannak a döntés pontos okával.

MEGJELENTEK A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK ELSŐ
FELHÍVÁSAI
2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló
Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az
új, 2014-20-as fejlesztési időszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új
kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.
A kormány foglalkoztatási célkitűzéséhez kapcsolódóan Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését segítő pályázatának
célja az atipikus foglalkoztatási formák és a rugalmas munkaszervezés elterjesztése, a
munka és a magánélet összehangolása, valamint a kisgyermeket nevelő nők
foglalkoztatásának növelése. A felhívás 4 milliárd forint forráskerettel jelent meg.
Szintén e célkitűzést szem előtt tartva jelent meg a GINOP ifjúsági Garanciaprogram 36
milliárd forintosa keretösszeggel, amelynek lényege, hogy képzési lehetőséget
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biztosítson, vagy a munka-erőpiaci beilleszkedéséhez segítséget nyújtson azon 15-25 év
közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak, illetve nem dolgoznak. A program célja,
hogy speciális, személyre szóló segítséget kaphassanak a rászoruló fiatalok.
A kormány kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis-, és középvállalkozások gazdasági
szerepének erősítésére, ennek érdekében a fiatalok vállalkozóvá válását 4 milliárd
forinttal támogatja, a kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésére és
eszközbeszerzésére 8,5 milliárd forintot nyitott meg, a kereskedelem fejlesztésére és a
piacnyitás támogatására pedig 1,5 milliárd áll rendelkezésre.
A GINOP fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázata maximum 100 százalékos
támogatási intenzitással a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás
indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú
végzettségű pályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok felkészítését támogatja saját
vállalkozásuk indításában, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és
készségfejlesztéssel, valamint a vállalkozásuk induló költségeihez nyújtott pénzügyi
támogatással.
A kormány az egészségügyi ágazat tekintetében célul tűzte ki az egészségügyi humán
erőforrás hiányának enyhítését és motivációjának fokozását. Az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2,5 milliárd forint keretösszegű kiemelt felhívásának
alapvető célja, hogy lehetőséget adjon az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó ápoló
és asszisztens szakképesítésű, de további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi
szakdolgozók képzettségének fejlesztésére, OKJ-s ápolói képesítés megszerzése céljából.
A szintén EFOP keretében meghirdetett 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatást nyújtó kiemelt felhívás a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő
szerepének javítása érdekében képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal járul hozzá az
óvoda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs
képességének erősítéséhez, kiemelt figyelemmel a hátránycsökkentő szerep eredményes
megvalósítására.
A felhívásokkal kapcsolatos további információkról a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
elérhetőségein érdeklődhet (http://palyazat.gov.hu/telefonos_ugyfelszolgalat).
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