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NEA 2015, ERZSÉBET PROGRAM
Többen keresnek Bennünket továbbra is a 2015-ös NEA pályázati kiírásait illetően.
Sajnos új hírrel nem tudunk szolgálni, a kiírás csúszik, és bár azt ígérték, hogy 2014. év
végéig kiírásra kerülnek a legújabb pályázatok, ezek nem történtek meg. Szinte biztosan
mondhatjuk, hogy 2015. első hónapjaiban meg fognak jelenni a NEA pályázatok,
ahogyan ezek megtörténnek, úgy e-mailen mindenkit tájékoztatni fogunk.
Ami az Erzsébet program szociális pályázatait illeti, azok kiírásra kerültek, első körben az
öregségi nyugdíjellátásban részesülő 60. életévüket betöltött személyek pályázhatnak
kedvezményes üdülésre, vagy fürdőbelépőkre, egészen 2015. február 9-ig, vagy a
költségkeret kimerüléséig. Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy székházunkban a Béla tér
6. szám alatt munkaidőben a Tolna Megyei Család-, Esélyteremtési- és Önkéntes Ház,
valamint a Tolna Megyei Civil Információs Centrum is díjmenetesen vállalja a pályázati
anyagok elkészítését.

2015-TŐL JÖN AZ ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS A CIVIL SZERVEZETEK
NYILVÁNTARTÁSI ÜGYEIBEN
2015. január 1. napjától a civil nyilvántartási eljárásokban nem csak lehetőség, hanem
egyes szervezetekre nézve kötelező is a kérelmek elektronikus úton való előterjesztése.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2015. január 1-jét követően
a civil szervezetek nyilvántartási eljárásai során a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve
intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a
párt, az országos sportági szakszövetség és a szövetség a beadványokat kizárólag
elektronikus úton nyújthatja be.
Ezen túlmenően 2015. január 1-jét követően kizárólag elektronikus úton adható be a
kérelem, ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, ha a kérelmező az egyszerűsített
nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri, ha egy szervezet a
közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet terjeszt elő, továbbá a már közhasznú
szervezetek is beadványaikat ezen időpontot követően kizárólag elektronikus úton
terjeszthetik elő. Amennyiben a kérelmező nem kötelezett az elektronikus útra, kérelmét
választása szerint elektronikus úton is beadhatja.
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Az elektronikus út azt jelenti, hogy a kérelmező a beadványát elektronikusan az ún.
Ügyfélkapun keresztül nyújtja be a bíróságon. Az Ügyfélkapu használatához személyes
ügyfélkapus azonosítóra van szükség. Ügyfélkapus regisztrációt kizárólag természetes
személy kezdeményezhet. A regisztrációs eljárás bármelyik okmányirodában,
kormányhivatali
ügyfélszolgálati
irodában,
adóhatóság
ügyfélszolgálatán
vagy
külképviseleten kezdeményezhető. Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu Kormányzati
Portálon azügyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.
Itt jegyeznénk meg, hogy az előzetes információkkal ellentétben NEM
szükséges új Ügyfélkapus regisztráció annak a civil vezetőnek, aki akár
magánemberként, akár vállalkozóként már rendelkezik ilyennel. A Szekszárdi
Törvényszék ma délelőtti állásfoglalása szerint a már meglévő Ügyfélkapus
regisztrációval intézhetőek egyesületi, alapítványi ügyek. Teendője csak annak
a vezetőnek lesz, aki Ügyfélkapus regisztrációval semmilyen formában nem
rendelkezik.

A KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM FELHÍVÁSA
LEENDŐ SZAKMAI PARTNEREK RÉSZÉRE
2013. november 1-jén egy olyan országos közfoglalkoztatási programot indított el a
Nemzeti Művelődési Intézet, amely újító módon használta ki a közfoglalkoztatás
lehetőségeit a kulturális és közösségi értékteremtés, a nemzeti kultúra terjesztése,
valamint az értékmegőrzés tekintetében.
A II. Kulturális Közfoglalkoztatási Program 2015. február 28-án zárul. Az eddig
megvalósult programok nagyban hozzájárultak a közfoglalkoztatottak esetében a
kapcsolatok kialakításában, az önbecslés visszanyerésében, valamint a munkarutin
elsajátításában. Az első programnak köszönhetően a résztvevők 22%-a tudott
elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Továbbá a kulturális közfoglalkoztatottak
hozzájárulnak a települési értékek feltárásához, a helyi rendezvények megvalósításához,
egyben a közösségi élet újraszervezéséhez.
A Kulturális Közfoglalkoztatási Program lehetséges folytatása érdekében a Nemzeti
Művelődési Intézet együttműködő partnereket keres, hogy megvalósuljon a jelentős
sikereket magáénak tudó program folytatása. A leendő partnerek 2015. január 25-ig
jelentkezhetnek a www.nmi.hu honlapon az előzetes szándéknyilatkozat kiöltésével.
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További információkat és a szándéknyilatkozatot a honlapon a Kiemelt projektek/
Kulturális Közfoglalkoztatási Program/ Aktuális Információk menüpont alatt találja meg.
Amennyiben a szándéknyilatkozat kitöltésével kapcsolatos kérdése van, forduljon a
Kiemelt Programok Főosztálya munkatársaihoz a kiemeltprogramok@nmi.hu e-mail
címen.

KÉTMILLIÁRD FORINTTAL NŐTT A NEMZETISÉGEK TÁMOGATÁSA
Kétmilliárd forinttal több támogatás jut az idén a tizenhárom hazai nemzetiségnek, mint
2014-ben - erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi
kapcsolatokért
felelős
államtitkára
beszélt
szerdán
budapesti
sajtótájékoztatón.
Soltész
Miklós,
miután
megbeszélést
folytatott
a
nemzetiségek
országos
önkormányzatainak vezetőivel, újságíróknak azt mondta, hogy az Országgyűlés
döntésének eredményeképpen a nemzetiségeknek 2015-ben adott támogatás kétmilliárd
forinttal növekedett. Az államtitkár ezt óriási eredményként és sikerként értékelte, és azt
mondta: bízik abban, hogy a nemzetiségek élnek majd a plusztámogatással.
Soltész Miklós ezzel kapcsolatban kiemelte a nemzetiségi szószólók munkáját. Közölte, a
megbeszélésen kiemelten a nemzetiségi nyelv megőrzése érdekében tett törekvésekről,
és ehhez kapcsolódóan az oktatás és a nevelés területén végzett közös munkáról és a
támogatási rendszerről esett szó. Soltész Miklós elmondta, négy pályázatot hirdettek
meg a nemzetiségeknek. A nemzetiségi civil szervezetek és kulturális rendezvények
támogatására kiírt pályázatok keretösszege 110-110 millió forint. Nyelvi táborok
megszervezésére 90 millió, a nemzetiségi iskolák pedagógusainak továbbképzésére 10
millió forintos pályázatot írtak ki. Közölte, ezekre január 29-ig lehet pályázni.

MEGJELENT A „MAGYARORSZÁG JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA
2014” PÁLYÁZAT
Az emberi erőforrások minisztériuma pályázati felhívást tesz közzé a „Magyarország jó
tanulója – jó sportolója” cím elnyerésre.
A pályázat során a köznevelésben és a felsőoktatásban tanuló diákok kiemelkedő
tanulmányi- és sporteredményeit ismeri el a minisztérium. a pályázatok beadási
határideje: 2015. február 10. (postabélyegző kelte).
A részletes kiírás itt olvasható.
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