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CIC-TOLNA MEGYE
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. január 8-án hirdette meg pályázati felhívását
„Civil Információs Centrum” cím elnyerésére.
A pályázatokat 2015. január 25-ig lehetett benyújtani.
A pályázati felhívás célja az volt, hogy a pályázó civil szervezetek a felhívásban foglalt
feltételek teljesítése esetén a CIC címet elnyerhessék.
A CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen – az eddigi
feladatokon túl – elvárások kerültek meghatározásra a civil
szervezetek
érdekvédelmének biztosítása, a közmunkaprogram sikerességének elősegítése és a civil
szervezetek hazai- és európai uniós pályázatokon való sikeres részvételének biztosítása
érdekében.
Nagy örömünkre szolgál, hogy tudathatjuk kedves Partnereinkkel, hogy a Civil
Információs Centrum Címet Tolna Megyében továbbra is a Lakható Szekszárdért
Közhasznú Egyesület viselheti, mely azt jelenti, hogy terveink szerint március 1.-től a
megszokott rend szerint érhető el irodánk, tanácsadóink és a programok, képzések
szervezése is folyamatosan történik a tavasz elejétől.
TOLNA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM
7100 SZEKSZÁRD, BÉLA TÉR 6.
E-MAIL: cic@tolna.net
TEL: 74/407-297
70/415-3360
70/415-3290

NEA 2015
Biztosan sokatokhoz eljutott a hír miszerint megjelent az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évre
vonatkozó pályázati kiírása.
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Az új kiírással megnyílt a lehetőség, a civil önszerveződések működésének és szakmai
tevékenységének, a nemzeti összetartozásunk erősítését és a közjó kiteljesedésében
vállalt szerepük támogatásának finanszírozására. A korábbi évekhez hasonlóan
pályázatok
lebonyolításával
kapcsolatos
feladatokat
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő látja el. A működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás
keretében, míg a szakmai programok támogatására kollégiumonként, külön-külön jelent
meg.
A felhívások a HTTP://CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/PALYAZATOK linkeken érhetők el.
Az idei évben változás, hogy a CIC program lejárta és az új CIC pályázat kiírása miatti
csúszások, valamint a rövid beadási határidő miatt az illetékes Emberi Erőforrások
Támogatáskezelő nem a helyi CIC irodákat bízta meg a tájékoztató előadások
megtartásával, hanem központilag szervezik ezt meg, melyről minden az EMET-nél
regisztrált szervezet e-mailen kapott meghívót. A tájékoztatón természetesen mi is részt
veszünk, így ha valaki nem tud felmenni ezt meghallgatni, akkor csütörtöktől érdeklődhet
azt ott elhangzottakról. Amennyiben olyan fontos információt kapunk, természetesen email tájékoztatunk mindenkit. A beadási határidők rövidsége miatt nem valószínű, hogy a
CIC is szervez idén tájékoztatót, de amennyiben úgy látjuk, hogy erre lenne igény még
március elején is, és sok az újdonság, akkor természetesen megpróbálunk legalább egy
alkalmas tájékoztatót tető alá hozni.

ERZSÉBET PROGRAM
A nagy népszerűségnek örvendő nyugdíjasok számára kiírt szociális üdülési, és
fürdőbelépő pályázatok februárban lejártak. Az értesítések folyamatosan érkeznek a
pályázókhoz, az elnyert támogatást 2015. december 31-ig fel kell használni.
Az Erzsébet Program keretében kiírásra került a nagycsaládosok szociális üdülési
pályázata, melynek beadási határideje 20115. március 12. 24.00 óra. Emellett 2015.
március 16-től lehetőség nyílik a fogyatékkal élők üdülési pályázatának beadására is.
Természetesen, ahogyan azt a nyugdíjas pályázatoknál megszokhatták a Tolna Megyei
Civil Információs Centrumban díjmentesen elkészítjük a pályázati anyagokat, a már
megnyert pályázatoknál a szállásfoglalásban is segítséget nyújtunk az arra igényt
formálóknak.
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