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CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUMOKNAK SZÓLÓ MEGBÍZÓLEVELEKET
ADTAK ÁT A NAPOKBAN BUDAPESTEN
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Akadémia utcai tükörtermében
ünnepélyes keretek között adták át a megyékben és a fővárosban működő Civil
Információs Centrumokkal kötött szakmai együttműködési megállapodásokat.
Az átadó ünnepségen Rétvéri Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy nyilvános pályázaton választották ki
azokat a komoly múltra visszatekintő szervezeteket, amelyek a következő három
évben tájékoztatással és rendezvényekkel segíthetik a szféra fejlődését,
erősödését, hozzátéve, hogy a lehetőséget elnyerő szervezetek „egy jól bevált
rendszer folytatásának lehetnek a részesei”. E feladat ellátásához sokféle, évről
évre bővülő forrás áll a szervezetek rendelkezésére, a Civil Információs
Centrumok működését az idén 315 millió forinttal támogatja a kormány.
Soltész Miklós, a tárca egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy a civil szervezetek munkája
megsokszorozza a támogatásként nyújtott forrásokat. Annak fontosságáról is
beszélt, hogy ezek a tömörülések határokon belül és kívül végzett munkájukkal
is szolgálják a nemzetet.
A megnyitó ünnepséget követően a 19 megyei és a budapesti nyertes szervezet
képviselője egyenként vehette át az adott megye szakmai együttműködési
megállapodását. Tolna megyéből az a Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület
nyerte el a címet, aki a program 2012-es indulása óta folyamatosan ellátja a Civil
Információs Címmel járó feladatokat. Réger Balázs, az egyesület elnöke az
együttműködés átvétele után örömét fejezte ki, hogy az idei évben az elmúlt
évek gyakorlatát – miszerint minden évben újra kellett pályázni a centrumoknak
– felülírva a Minisztérium immár 3 évre, 2019. december 31-ig bízta meg a
nyertes szervezeteket, hogy a működési területükön tevékenykedő civil
szervezeteket térítésmentesen segítsék. A Tolna megyei iroda ezúton is minden,
a megyében működő civil szervezetnek felajánlja az együttműködés lehetőségét,
valamint biztosítja a szervezeteket, hogy a centrum a vállalt feladatait továbbra
is a megszokott magas színvonalon látja el.
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RENDEZVÉNY
A NAV Tolna Megyei Adóigazgatósága és a Tolna Megyei Civil Információs
Centrum évek óta együttműködik annak érdekében, hogy a civil szervezetek
minél szélesebb körben tájékoztatva legyenek az őket érintő adózásai szabályok
változásáról. Annak érdekében, hogy a beadott bevallásokban minél kevesebb
hiba legyen, tájékoztató előadást szerveztünk „A civil szervezeteket érintő
1+1%-os felajánlásokkal kapcsolatos aktualitások” címmel.
Felajánlotta segítségét - meghívott előadóként előadást tartott - Dr. Polgárné Dr.
Nedók Márta, a NAV Tolna Megyei Adóigazgatósága Eljárási Osztályának
vezetője, hogy az 1%-os felajánlások kapcsán tájékoztassa a megyei civil
szervezeteket.
A rendezvényen szép számmal vettek részt civil szervezetek, Osztályvezető
Asszony pedig egy olyan prezentációval készült, mely nagy segítség lehet azon
civil szervezeteknek, akik adó 1%-ot gyűjtenek, vagy gyűjteni szeretnének. A
prezentációt az előadás után megkaptuk, így ha van olyan szervezet, aki érintett,
de nem tudott részt venni az információs napon, kérjük, a már jól ismert
elérhetőségeken jelezze azt és megküldjük részére az anyagot.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlotta figyelmünkbe az alábbi
két

pályázati

lehetőséget.

Amennyiben

felkelti

a

szervezetek

figyelmét

valamelyik kiírás, jelezzék felénk és megküldjük a részletes tájékoztatót.

A pályázatok a következő oldalon olvashatóak.
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EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA
PÁLYÁZAT CÉLJA:
A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év,
maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton
keresztüli tanulás biztosítása a tudatos pályaválasztás megalapozására.
Részcélok:
A

fiatalok

tapasztalatainak

szélesítése

a

megalapozott

pályaválasztás

megvalósítása érdekében.
A fogadó szervezetek képessé tétele a fiatalok hatékony és produktív fogadására.
PÁLYÁZÓK KÖRE:
Jelen

felhívásra

támogatási

kérelmet

nyújthatnak

be

önállóan

vagy

konzorciumvezetőként az alábbi kategóriákba tartozó szervezetek, amennyiben
igazolhatóan

(jogszabály

vagy

szerződéses

jogviszony

alapján)

állami

közfeladatot látnak el egészségügyi, honvédelmi, katasztrófavédelmi területen,
gyermekjóléti alapellátás vagy a szociális bentlakásos szolgáltatások területén:
– GFO kód: 311, 312
– GFO kód: 381, 382
emély – GFO kód: Bevett egyház 551, Elsődlegesen
közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy, 552, Elsődlegesen vallási
tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
555, Egyházi szervezet technikai kód 559
– GFO kód: 517
gyesület – GFO kód: 529
– GFO kód: 569
– GFO kód: 525
– GFO kód: 561
– GFO kód: 562
KERETÖSSZEG: 4,33 Mrd Ft
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 19-144 db
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 30-225 M Ft
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KEHOP-1.2.1 HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A
KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS
PÁLYÁZAT CÉLJA:
A

felhívás

alapvető

célja

a

klímaváltozáshoz

történő

alkalmazkodással

kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok
megvalósítása.
PÁLYÁZÓK KÖRE:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Települési önkormányzatok
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában is van lehetőség.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az
alábbi szervezetek:
Civil szervezetek
Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.
Civil szervezet konzorciumi partnerként legfeljebb 3 projektben vehet részt.
A konzorciumba maximum 2 partner vonható be.
KERETÖSSZEG:
1,59 Mrd Ft
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 150 db
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 5-20 M Ft
Az egyes projektek esetén a támogatható összköltségtől függően kötelező
minimum aktív elérés számok a következők:
5-10 M Ft: minimum 350 fő
10-15 M Ft: minimum 750 fő
15-20 M Ft: minimum 1.250 fő
20 M Ft esetében: minimum 1.750 fő
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