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VÁLTOZÁSOK A NEA-BAN
A tegnapi napon az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közös szakmai napra hívta össze az ország
Civil Információs Centrumainak képviselőit Budapesten. A megbeszélés fő témája
„a civil információs centrumok szerepvállalása a civil szervezetek pályázati
folyamataiban” volt.
Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkár úr, valamint Amberboy Zsolt, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
mb. igazgatója több olyan változásról is beszámolt, melyek már az idei évtől
érinteni fogják a pályázókat.
Az egyik ilyen változás, hogy az információs centrumoknak még nagyobb
szerepet kell vállalniuk a pályázatok beadása, a szerződéskötések és az
elszámolások idején felmerülő kérdések kapcsán, hogy ezzel is tehermentesíteni
tudják az EMET munkatársait. Remélhetőleg lesz egy közvetlen elérhetőségünk
az EMET munkatársainkhoz, így sok kérdést az Ügyfélszolgálat nélkül is meg
tudunk válaszolni a civil szervezeteknek.
A másik nagyon fontos változás, hogy az EPER megszűnik, illetve az idei évi
pályázatokat már nem az EPER-ben fogjuk beadni. Erről és az új rendszer
használatáról gyakorlati képzést fogunk kapni, melyet információs nap keretében
fogunk átadni a szervezeteknek.
Az idei NEA keret a júliusi központi költségvetés elfogadása után lesz hivatalos,
de valószínűleg, ha nem is nagymértékben, de nőni fog a tavalyihoz képest. A
NEA-17 kiírások még az ősszel jönnek, addigra mi is megkapunk minden szakmai
segítséget, így az ősszel szokásos NEA napokon várunk mindenkit szeretettel,
sok új információval.
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NYÁRI NYITVATARTÁS
A nyár közeledtével szeretnénk minden kedves Partnerünket tájékoztatni, hogy a
Tolna Megyei Civil Információs Centrum nyitva tartása a következőképpen alakul:
Nyitva tartás:
2016. június 20. és augusztus 21. közötti időszakban
Hétfő-péntek: 8.00-14.00 óra (ebédszünet nélkül)
Természetesen a jól ismert elérhetőségeken folyamatosan elérhetőek leszünk,
minden e-mailt maximum 1 napos határidővel megválaszolunk a nyári
időszakban is, telefonon pedig folyamatosan elérhetőek lesznek az iroda
munkatársai.
Ezúton kívánunk minden kedves partnerünknek kellemes pihenést a nyárra!

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK
1,
Megjelent az új hungarikumos pályázat. Az egyes célterület esetében civil
szervezetek pályázhatnak - oktatási intézménnyel együttműködve.
Bővebben a www.hungarikum.hu vagy Hungarikumok gyűjteménye facebook
oldalán lehet olvasni róla, de a teljes pályázati anyag irodánkban is elérhető.
2,
E hónap végén, vagy legkésőbb júliusban megjelennek a NEA-16-N
kiírásai– Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil
szervezetek részére.
3,
A Gyöngybagoly védelmi Alapítvány ezúton szeretné tájékoztatni Önöket
jelenlegi pályázati felhívásunkról.
A pályázat címe: Vállalkozókészség
módszertani és tartalmi megújulás

a

zöld

szektor
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A jelentkezési határidő: 2016. július 31., 23:59 óra
Az általuk kiválasztott 8 pályázó két hetes angliai képzésben részesül, amely a
környezeti nevelés és felnőttoktatáshoz köthető alternatív módszerekről és
szemléletmódról szól.
A résztvevők költségeit a projekt állja, ami teljes ellátást biztosít (étkezés,
szállás, utazás) a felkészítő és az angliai képzés ideje alatt.
Célcsoport: Olyan természetvédelemmel foglalkozó, vagy a természet védelmét
szívükön viselő személyek, illetve civil szervezetek önkéntesei és munkatársai,
akik korábban is végeztek már valamiféle környezeti nevelést, szívükön viselik a
hatékony természetvédelmi kommunikációt és oktatást, és pedagógiai
készségeiket fejleszteni szeretnék.
Megfelelő szintű angol nyelvtudás szükséges (társalgási szint).
A
részletes
pályázati
kiírást
honlapunk
is
megtalálják:
http://gyongybagoly.hu/hu/kepzesek-osztondijak/alternativ-koernyezeti-neveles
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