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NEA-16-N
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum tájékoztatja minden kedves Partnerét,
hogy a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-16-N jelű, „Adományok után járó
normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2016.”
című pályázati kiírása megjelent. A pályázat célja a civil szervezetek
működésének támogatása.
A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható
támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámoló
eredmény kimutatásában / levezetésében külön „adományok” soron feltüntetett
adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a
számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési
támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható.
A pályázatokat legkésőbb 2016. augusztus 8. napjáig, kizárólag az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet
benyújtani.
Mellékelten megküldjük a NEA-16-N jelű pályázati kiírást, valamint a NEA-16-N
pályázati és elszámolási útmutatókat, továbbá a pályázatok beadásához
segítséget nyújtó Gyakran Ismételt Kérdések Tárát.
A kiírás, valamint a kapcsolódó anyagok megtalálhatóak a Civil Információs
Portálon is, az alábbi linken:
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

PÁLYÁZAT
2016. évi Civil Társadalmi Díj
Az évente kiadott díj konkrétabb célja civil szervezetek, illetve magánszemélyek
olyan kezdeményezéseinek az elismerése és ösztönzése, amelyek nagyban
hozzájárultak az európai identitás és integráció elősegítéséhez.
A díj általános célkitűzése az, hogy felhívjuk a figyelmet arra a fontos szerepre,
amelyet a civil szervezetek, illetve a magánszemélyek játszhatnak az európai
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identitás és polgárság létrehozásában, ezáltal megszilárdítva az európai
integrációt erősítő közös értékeket is.
2. Az EGSZB 2016. évi civil társadalmi díjának témája: A migránsok
Az Európával szomszédos régiókban fennálló konfliktusok nyomán példátlan
menekülttömeg érkezett Európába. Ezek között vannak a háború pusztította
országokból menekülők és a hazájukat gazdasági vagy más okokból elhagyók is.
Az EU és a tagállamok a legtöbb szempontból nincsenek felkészülve a
menekültek jelenleg tapasztalható tömeges érkezésére.
Azok, akik Európában maradnak – tekintet nélkül származásukra, illetve arra,
hogy a Genfi Egyezmény értelmében vett menekültek vagy gazdasági
migránsok- e – számos kihívással szembesülnek, amikor új életet kezdenek egy
külföldi országban.
Figyelembe véve, hogy az integráció olyan kétirányú folyamat, amelyben a
szociális partnerek, a helyi önkormányzatok és a civil társadalom egyaránt fontos
szerepet játszanak, az EGSZB a 2016. évi civil társadalmi díjjal hivatalosan
bejegyzett civil szervezetek és/vagy
magánszemélyek olyan kezdeményezéseit kívánja elismerni, amelyek célja a
migránsok
életkörülményeinek
javítása
és
társadalmi
beilleszkedésük
elősegítése.
Díjazható kezdeményezések
A civil társadalom létfontosságú szerepet tölt be a migrációs válság kezelésében,
általánosságban
pedig
a
harmadik
országbeli
állampolgárokkal
való
foglalkozásban. A civil társadalmi szereplők jelentős segítséget tudnak nyújtani
azzal, hogy a migránsok érkezésekor elsőként végzik a szükséges teendőket.
Emellett a menekültek fogadásának és letelepülésének minden szakaszában
kulcsfontosságú, személyes válaszokat tudnak adni. A civil társadalomnak
ráadásul esetleg még fontosabb szerepet is kell játszania, amikor a harmadik
országbeli állampolgároknak az európai társadalomba történő integrációjához
szükséges hosszú távú erőfeszítésekről van szó.
A pályázatról további információ irodánkban kérhető!

NYÁRI NYITVA TARTÁS
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
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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.
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