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CIVIL SZERVEZETEK LÉTESÍTŐ OKIRATÁNAK ÚJ PTK. SZERINTI
MÓDOSÍTÁSA
Mint arra már az előző havi hírlevelünkben is felhívtuk a figyelmet, a civil
szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosításának végső törvényi
határideje 2016. március 15., tehát legkésőbb 2016. március 14. napjáig kell
ezzel összefüggésben változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni a bíróságon.
Mivel mind a Tolna Megyei Civil Információs Centrum, mind a Szekszárdi
Törvényszék szeretne segíteni azoknak a szervezeteknek, akik még nem tették
meg a szükséges változtatásokat alapszabályukban, vagy bármilyen kérdésük
lenne a Szekszárdi Törvényszék és a CIC munkatársaihoz, ezért közös
információs napot tartunk. A szekszárdi tájékoztatón Dr. Galla Éva és Dr.
Bajusz János bírósági titkárok fogják a legfontosabb gyakorlati és elméleti
tudnivalókat megosztani a civil szervezetek képviselőivel, illetve akinek
bármilyen egyéb kérdése lenne, a Bíróság munkatársaihoz alapszabály-változás
ügyben, az a fórumon ezt felteheti.
Az előadás anyagát - szokásunkhoz híven - minden járási székhelyen
ismertetjük. A mostani előadás-sorozat annyiban tér el az eddigiektől, hogy nem
a szekszárdi tájékoztató fogja nyitni a sort, mint ahogyan az eddig megszokott
volt. A Törvényszék szakemberei azonban már előre rendelkezésünkre fogják
bocsátani az előadás anyagát, így naprakész információkkal érkezünk a járási
székhelyekre.
A tájékoztatók tervezett helyszínei és időpontjai:
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A megadott dátumok egyelőre csak tájékoztató jellegűek, a hivatalos
meghívókat hamarosan küldjük!
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A tervezett tájékoztató lesz a CIC idei utolsó információs napja. Minden
helyszínen tanácsadóink is segíteni fogják munkánkat, így akinek bármilyen
kérdése lenne (nem csak a meghirdetett témában), ezeken a fórumokon teheti
fel személyesen.
NEA-16M
Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy megjelent a Nemzeti Együttműködési
Alap 2016. évre vonatkozó működési pályázati kiírása (NEA-16-M).
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő látja el.
A működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelent
meg minden kollégium tekintetében.
A pályázatok beadási határideje – attól függően, hogy ki melyik kollégiumhoz
pályázik – 2016. január 4-7.
A szakmai programok támogatásához a pályázati kiírások meghirdetésére – a
Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése értelmében legalább 30
nappal a működési pályázat meghirdetése után – várhatóan 2015. december 28án kerül sor.
A Pályázati kiírás a CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/PALYAZATOK oldalon érhető el.
A korábbi évekhez hasonlóan a Tolna Megyei Civil Információs Centrum
információs napok keretében kíván a témával foglalkozni és tájékoztatni a
legfontosabb változásokról - előreláthatólag az előző bejegyzésben említett
időpontokban, a bírósági tájékoztatót követően.

CSAKNEM 2500 SZERVEZET REGISZTRÁLT EDDIG A NEGYEDIK
KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATOTT PROGRAMRA
Már 2478 szervezet jelezte részvételi szándékát a 2016 márciusában kezdődő,
negyedik kulturális közfoglalkozási programban – közölte a program budapesti
sajtótájékoztatóján Hoppál Péter államtitkár.
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Eddig a magyarországi települések mintegy feléből, 1404 faluból és városból
jelentkeztek állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek, összesen 5543
fős foglalkoztatási igénnyel – tette hozzá.
Mint emlékeztetett, a 2013-ban kezdődött, első kulturális közfoglalkozási
programban 4000-en tudtak részt venni; a másodikban 4500, a 2015 márciusa
óta zajló harmadikban pedig 6100 fő dolgozik. Eddig a résztvevők 22 százaléka
kapott állásajánlatot, így a teljes közfoglalkoztatási programon belül ez az a
keret, amely a legmagasabb kilépési mutatókkal bír a szabad munkaerőpiacra –
hívta fel a figyelmet.
Az államtitkár beszámolója szerint a negyedik program 2016. március 1-jétől
2017. február 28-ig tart majd, és a tervek szerint 7500 fő vehet részt benne; a
kulturális kormányzat egyik legfontosabb törekvését, a kulturális alapellátás
kiterjesztését is ezek a munkatársak segítik a terepen.

PÁLYÁZATOK
Sajnos az a fajta pályázat „dömping” amiről előző információs napunkon adtunk
tájékoztatást, a mai napig nem indult meg (idén már nem is fog), de ízelítőül pár
olyan felhívást teszünk közzé, mely már elérhető és civil szervezetek számára is
érdekes lehet:
EFOP-3.4.1-15 - Roma szakkollégiumok támogatása
Beadási határidő: 2015.12.31.
Maximum igényelhető összeg: 133.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2015.11.22.
Támogatás minimum összege: 110.000.000 Ft.
GINOP-1.3.4-15 - Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztés
Beadási határidő: 2018.01.04.
Maximum igényelhető összeg: 85.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: nincs megadva
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2016.01.04.
Támogatás minimum összege: 10.000.000 Ft.
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EFOP-1.2.3-VEKOP-15 - Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék
újratöltve
Beadási határidő: 2015.11.30.
Maximum igényelhető összeg: 5.000.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2015.10.15.
Támogatás minimum összege: nincs megadva
Forrás: palyazat.gov.hu
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