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CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Civil Információs Centrum
(továbbiakban CIC) cím elnyerésére meghirdetett pályázati kiírásra 2015.
december 15-ig lehetett pályázatokat benyújtani.
Örömmel értesítjük minden kedves partnerünket, hogy 2016-ban is egyesületünk
a Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület működteti a Civil Információs
Centrumot Tolna megyében. Bár az utolsó simítások még hátra vannak a
pályázattal kapcsolatban, de a már megismert csapattal vágtunk neki az
újesztendőnek is. Továbbra is várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, a legfontosabb
civil ügyeket érintő információkat, meghívókat pedig a már bejáratott
csatornákon továbbítjuk. Természetesen munkaidőben irodánk és tanácsadóink
is folyamatosan elérhetőek.
Az idei évi programterv összeállítása már folyamatban van, de ezúton is jelezzük,
hogy ha egy településen a civilek igény mutatkozik egy-egy téma részletesebb
megvitatására, úgy akár egy kihelyezett információs nap keretében is nyílik
lehetőség információs napok, fórumok megtartására.
Elérhetőségeink továbbra is:
Tolna Megyei Civil Információs Centrum
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.
Tel: 74/407-297
Mobil: 70/415-3290; 70/415-3360
e-mail: cic@tolna.net

MI MENNYI 2016-BAN?
Az újév több változást is hozott magával, mely azokat a civil szervezeteket érinti,
akik önkénteseket, vagy munkavállalót foglalkoztatnak.
Minimálbér:
Önkéntes munka egy órára jutó értéke:
Közfoglalkoztatási bér:

111.000 Ft/hó
694 Ft/óra
79.155 Ft/hó

Az személyi jövedelemadó mértéke 16-ról 15%-ra csökkent!
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ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG CIVIL SZERVEZETEKNEK
Az
Országos
Statisztikai
Adatgyűjtési
Program
adatgyűjtéseiről
és
adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 3 § (3) bekezdésében
foglalt kötelezés alapján nyilvántartása szerint a szervezet köteles adatot
szolgáltatni a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységéről.
A jelentés elektronikus benyújtására 2016. január 5. és március 1. között van
lehetőség csak a kulturális statisztikai rendszer felületen.
A webes adatkitöltő felület az adatszolgáltatásra kötelezetteknek abban nyújt
segítséget, hogy az OSAP kormányrendeletben előírt 1438 számú kötelező
adatszolgáltatást gyorsan, pontosan és költséghatékonyan tudják teljesíteni.

PÁLÁYZATOK AZ ÉV ELEJÉRE
Bár a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumaihoz benyújtandó Szakmai
pályázatok határideje 2016. január 19-én lejárt, továbbra is állunk rendelkezésre
a szerződéskötéssel és a későbbi elszámolásokkal kapcsolatban felmerülő
kérdések kapcsán is.
További jelenleg is elérhető pályázatok civil szervezeteknek:
Civilek a Civilekért! 2016
Az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média
Szövetséggel pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2015. évi személyi
jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó helyi vagy országos szintű kampányok
támogatására.
A pályázat rövid leírása:
A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához
70%-os támogatást nyújt az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az
Egészségügyi Média Szövetség.
A pályázat célja:
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek
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számára személyi jövedelemadó felajánlásokat elősegítő tevékenységek
támogatása.
A 2015. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó
országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek:
- ösztönzik a felajánlókat, hogy a pályázaton nyert civil szervezet részére
ajánlják fel 1%-aikat,
- lehetőséget biztosítanak civil szervezetek számára, hogy alternatív módon,
egészségügyi intézmények hiteles környezetében kampányolhassanak.
A pályázati adatlap innen tölthető le. Beadási határidő: 2016. február 10.
Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai – kis- és standard projektek
támogatására
A közép-európai együttműködés céljából létrehozott Visegrádi Csoport országai –
Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia – által működtetett
Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a visegrádi országok
közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén
egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az
oktatás és a diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével, a
határon
átnyúló
együttműködések,
valamint
a
tagországok
civil
kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatásával.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
-

kulturális együttműködés
tudományos eszmecserék és kutatások
oktatás
diákcsere
határokon átnyúló együttműködés
turisztikai promóciók

Bármilyen témával lehet pályázni, amely a visegrádi országok polgárainak és
szervezeteinek aktív közreműködésével elősegíti az együttműködést a kultúra,
tudomány és kutatás, az oktatás, az ifjúsági csere, a turizmus és a határokon
átnyúló kooperáció terén.
A projektben legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek kell
részt venni.
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További információ: http://visegradfund.org/home/
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-4.2.1-15 kódszámú)
felhívás.
A felhívás célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben
nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken
élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új
férőhelyek
kialakításával
és
már
működő
ellátások
infrastrukturális
fejlesztésével.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése,
feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett
csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított
legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint
növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító
új szolgáltatások induljanak.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig
lehetséges.
Forrás: www.palyazat.gov.hu
Határidő: 2016. április 29
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