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HÍRLEVÉL – 2017.február 28.
Kedves olvasó!
Ön a Vas Megyei Civil Információs Centrum elektronikus hírlevelét olvassa.
Reméljük, talál benne Ön és civil szervezete számára hasznos információkat.
Amennyiben leiratkozna hírlevelünkről, illetve szeretné, hogy a civil szervezetével
kapcsolatos információkat honlapunkon, facebook oldalunkon megjelenítsük, kérjük,
jelezze a vasicic@gmail.com email címen.
A Vas megyében működő civil szervezetek aktualitásairól a www.vasicivil.hu weboldal
civil programajánló menüjében olvashatnak.
Kérjük, kedvelje a Vas Megyei Civil Információs Centrum facebook oldalát, amelyen
hasznos információkról értesülhet: https://hu-hu.facebook.com/vasicic
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PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZAT CIVIL ZSURNALISZTÁKNAK
A Szombathelyi Médiaközpont és a H+ Média és Kulturális Egyesület – a Szombathelyi Civil
Kerekasztal és a Vas Megyei Civil Információs Centrum együttműködésében - várja mindazon civil
szervezetek tagjainak az írásait, akik tudósítást készítenek szervezetük életéről, tevékenységükről,
rendezvényeikről.
A pályázat témája: Élménybeszámoló a szervezet egyik tavalyi sikeres rendezvényéről
•

Az írások terjedelme: max. 3000 karakter

•

Kötelező melléklet: az írással kapcsolatos fotó

•

A beküldési határidő: 2018. március 4. (vasárnap)

•

Az írásokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: Lovass Tibor (lovass.tibor@gmail.com)

Külön értékelik a címadást, a leadet, illetve a szépen felépített szerkezetet, valamint a stilisztikát.
Bővebb információ: Simon Ádám (Tel: +36 (70) 429-7675; e-mail: simon.adam@hirlevelplusz.hu )

TESCO KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT TÁMOGATÓ PÁLYÁZATA
A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével
negyedik alkalommal hirdeti meg "Ön választ, mi segítünk" című pályázatát, melynek célja a helyi
közösségek támogatása.
A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek
igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken:
1, A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására
irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás
jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése
2, Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára
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A pályázat során olyan programokat keresnek, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi
közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül
megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról. A
szakmai elbírálás során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú
folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi
rendezvényekhez képest.
Forrás, bővebben: tesco.hu/kozosseg

FOGYASZTÓI ÉRDEKEK KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ EGYESÜLETEK 2018. ÉVI
TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Kft. nyílt pályázatot hirdet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására annak
érdekében, hogy az oktatásban a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles
társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák, erősítsék és terjesszék az általános- és középiskolások
körében a tudatos fogyasztói magatartást.
A pályázat célja:
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy a
helyi, megyei kapcsolatokat és közösséget erősítve a működési területükön az NFM által kiírt
„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola”
címre pályázó iskolákkal való szoros együttműködésben az iskola diákjai számára az alábbi
programokat szervezzék:
•
•
•

fogyasztóvédelmi vetélkedő
fogyasztóvédelmi oktatás diákok számára
fogyasztóbarát vállalkozási szemlélet és fogyasztóvédelmi ismeretek gyakorlati bemutatása
érdekében nagyvállalatok, helyben működő kisebb vállalkozások látogatása

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 21. 00:00
Forrás, bővebben: nfsi.hu

MAGYAR TÁJDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet
folytató önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. A
díjat a földművelésügyi miniszter tűzi ki, egyetértésben a kulturális örökség védelméért felelős
miniszterrel, együttműködve a területfejlesztésért és a területrendezésért felelős miniszterekkel. A díj
odaítélése pályázati rendszerben történik. A díjat kétévente egy alkalommal, az Európa Tanács Táj Díja
adományozásával azonos évben, az április 22-ei Föld Napja alkalmából lehet elnyerni.
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A nemzeti szintű pályázat egyik célja, hogy az arra legérdemesebb és legesélyesebb pályázat
képviselhesse hazánkat a nemzetközi megmérettetésben az Európa Tanács Táj Díj pályázatán.
Pályázatot nyújthatnak be:
•

•

települési és megyei önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások, melyek olyan
politikát alakítottak ki, illetve intézkedéseket, beruházásokat valósítottak meg az adott táj
tervezésére, kezelésére és/vagy védelmére, amelyek tartósan hatékonynak bizonyultak, és
ennek okán Európa-szerte példaként szolgálhatnak más önkormányzatok számára is;
olyan társadalmi szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj védelméért,
kezeléséért és/vagy tervezéséért.

Forrás, bővebben: kormany.hu

PÁLYÁZAT ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEK RENDBETÉTELÉRE
Pályázatot hirdet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az
első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet az
első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására,
valamint új emlékművek állítására. A KKETTKK-CP-02 kódszámmal meghirdetett pályázat keretében
támogatott projektek a 2017. április 1. és 2018. május 31. közötti időszakban valósíthatók meg. Az
elnyerhető támogatás összege meglévő emlékművek esetén legfeljebb 2,5 millió forint, új emlékművek
esetén legfeljebb 5 millió forint.
A pályázatokat a rendelkezésre álló források keretéig folyamatosan várják.
Határidő: 2018. június 30.
Forrás: kulturpont.hu

A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA PÁLYÁZATA (MMA-18-P)
A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és
kívüli, a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvényben nevesített művészeti ágak
területén működő civil szervezetek – kivéve a központi költségvetési intézmények – részére, művészeti
szakmai programjuk megvalósításának támogatására.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó
határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. A pályázó
részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján lehetséges:
Építőművészeti Tagozat
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Film- és Fotóművészeti Tagozat
Ipar- és Tervezőművészeti Tagozat
Irodalmi Tagozat
Képzőművészeti Tagozat
Művészetelméleti Tagozat
Népművészeti Tagozat
Színházművészeti Tagozat
Zeneművészeti Tagozat
Benyújtási határidő: 2018. március 19, 23:59.
Forrás, bővebben: mma.hu

VASIMOZGÓKÉPTÁR - LEGYÉL TELEPÜLÉSED FILMESE
„Töltsd tele Vassal!”
Egyszeri és megismételhetetlen, de akár évekre elnyúló tervünk, hogy Vas megye minden települése
készítse el saját kisfilmjét településéről, lehetőleg helyi erők bevonásával. Továbbá egy külön
kategóriában fotók beérkezését is várjuk, melynek témája természetesen a saját település
hagyományainak, épített és természeti értékeinek bemutatása, ill a település egyediségének
visszaadása állóképekben.
Filmek több kategóriában készülhetnek:
- településfilm
- etűd a településről
- dokumentumfilm
Ezeknek terjedelme jellegükből fakadóan különböző lehet. Egy település több filmet is beküldhet, sőt
egy alkotó is több művel nevezhet. Nevezési díj nincs. DE, alapvető cél, hogy minden településnek, de
legalább a megye 80 %-kának elkészüljön a saját imázsfilmje, településfilmje. Másodlagos tervként nem
helyi erő készítésében, hanem külsősök által.
Terjedelmi megkötések:
- településfilm

max. 20 perc

- etűd a településről

max. 5 perc
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- dokumentumfilm

max. 40 perc

Fotók digitális formátumban készüljenek és kerüljenek továbbításra.
Egy nevező max. 3 fotót küldhet be települése megjelölésével.
A filmek és a fotók zsűrizésre kerülnek értő és lehetőleg vasi gyökerekkel rendelkező professzionális
filmkészítők és fotósok, valamint tapasztalt független filmesek soraiból válogatva a zárórendezvényen, a
legjobbakat díjazva.
Továbbá a filmalkotások bekerülnek a VasiMozgóKépTárba (www.vasimozgokeptar.hu) értékálló és
archiváló szándékkal, s így nagymértékben hozzájárulnak, hozzájárulunk a településképek
alakításához, a településmarketing erősítéséhez és egy egységes megyei archívum létrehozásához!
A lebonyolítás rendjéről:
- A verseny második kiírása 2017. december 1.
- A verseny népszerűsítése, közzététele: Megyei civil és közművelődési fórumon – 2017. december 1.
- További megyejáró alkalmak: 2018. I. negyedév
- Bemutatkozási lehetőség, elkészült filmek vetítése: 2018. április 14-15. – VAS-FILM 14. – Vas megyei
filmfesztiválon, majd a további VAS-FILM-eken.
- Műhelynapok, segítő alkalmak: 2018. teljes évben - igényektől függően
- Fesztivál, a VasiMozgóKépTár legsikerültebb – zsűri által kiválasztott - alkotásainak vetítése 2019-ben
- További helyszínek – road show – 2019. II. félév
A kategóriák meghatározásánál, ill. a téma körülírásánál nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a település
hagyományainak, értékeinek felkutatására és bemutatására, így kapcsolódva a Helyi Értéktár
Bizottságok munkájához. Mindemellett természetesen a művészi ambíciók kiélése is teret kap, pl. az
etűdök elkészítésénél és a beállított, nagy műgonddal elkészítette fotóknál. Terveink szerint több ismert
vasi filmes és fotóművész segítségével a kisfilm készítők és fotósok mellé rendelünk mentort, szakmai
felügyelőt opcionális jelleggel. A szakmai műhelymunkák alkalmával meghívott, tapasztalt filmesek
iránymutatása mellet folyhat a munka, a tényleges forgatásokba való bevonásukkal is. A technikai
tudnivalók elsajátítására is lehetőség nyílik.
Információ: Meskó Krisztián Tel:30/659-0275; E-mail: krisztianmesko@gmail.com

Email: vasicic@gmail.com - Telefon: +36-30-5858-322
Weboldal: www.vasicivil.hu - Facebook oldal: www.facebook.com/vasicic
Iroda: Szombathely, Horváth Boldizsár körút 9. Iroda nyitva tartása: H-Cs 8.00-16.00, P 08.00-14.00

HÍREK
MÉG LEHET JELENTKEZNI A HERÉNYI CIVIL KAVALKÁDRA!
A Herényi Virágút keretében, immár második alkalommal, külön helyszínen lehetőség nyílik a civileknek
(egyesület, alapítvány, szövetség) szervezetük bemutatására, népszerűsítésére.
Várjuk olyan civil szervezetek, közösségek jelentkezését, akik a Herényi Civil Kavalkád területén
„csalogató”, interaktív programjaikkal, hozzájárulnak a Herényi Virágút sikeréhez.
A HERÉNYI CIVIL KAVALKÁD IDŐPONTJA
- 2018. ÁPRILIS 28. (SZOMBAT) 13:00 – 18:00
- 2018. ÁPRILIS 29. (VASÁRNAP) 9:00 – 18:00
A HERÉNYI CIVIL KAVALKÁD HELYSZÍNE: Szombathely-Herény, Béke tér (a Herényiek Házával
szemben lévő zöld terület, a buszfordulónál)
MIÉRT ÉRDEMES KITELEPÜLNI A SZERVEZETNEK A CIVIL KAVALKÁDRA?
-

megismertetheti tevékenységét, népszerűsítheti szervezetét Szombathely, Vas megye lakóival,

-

új tagokat, önkénteseket toborozhat,

-

népszerűsítheti szolgáltatásait, önkéntes lehetőségeit,

-

a törvényi előírásoknak megfelelően adományt gyűjthet!

Jelentkezés a következő google űrlap kitöltésével lehetséges: www.tinyurl.hu/0l9E
KAPCSOLAT: Nagy Krisztina (+36-30-585-8322, herenyi.viragut@gmail.com )

MEGTÉVESZTŐ MEGKERESÉSEK A CIVIL SZERVEZETEK BESZÁMOLÓIVAL
KAPCSOLATBAN
Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek
megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották,
hogy ellenszolgáltatás fejében törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil
szervezetek beszámolóit. Ezáltal megelőzhetik az esetleges retorziókat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag
azok nyilvántartása és közzététele. Az OBH tartalmában, érdemében nem vizsgálja a beszámolókat,
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valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs
hatásköre.
Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az
illetékes törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak.
Forrás: birosag.hu

MÓDOSULT A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEKRŐL, A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI
ELLÁTÁSRÓL ÉS KÖZMŰVELŐDÉSRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI CXL TÖRVÉNY
Az 1997. évi CXL. törvény legfontosabb közművelődési tárgyú módosításai:
·

A módosítás pontosítja a települési önkormányzatok kötelező feladatának tartalmát.

·
Bevezeti a „közművelődési alapszolgáltatás” fogalmát, amely jogszabályi garanciát jelent a
közösségi művelődési közszolgáltatások minőségi biztosítására.
·

Meghatározza a szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

·

A javaslat újraszabályozza a közművelődési tevékenységek körét.

·
Új elemként jelennek meg a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a
kulturális alapú gazdaságfejlesztés alapszolgáltatásai a közösségi művelődés szabályozásában.
A közművelődési alapszolgáltatások bevezetésével és az intézményrendszer differenciálásával
lehetőség nyílik arra, hogy a közösségi művelődés intézményei és színterei által nyújtott
közszolgáltatások az ország valamennyi településén elérhetők legyenek, ezáltal szolgálva a
közösségben történő művelődést, mint az életminőséget érdemben pozitív irányba befolyásoló
tényezőt.
Az NMI Művelődési Intézet, együttműködve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális
Államtitkárságával a jogszabály-módosításhoz kapcsolódóan segédanyagokat tartalmazó kiadványt
készít, melynek megjelenése 2018. első hónapjaiban várható.
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A VAS MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ
SZOLGÁLTATÁSAI
I. Tanácsadások:
A Civil Információs Centrumban folyamatosan működő szakmai tanácsadással segíti a civil szervezetek
munkáját. Tanácsadásaink személyesen, telefonon és email-en is elérhetőek.
A személyes tanácsadások kizárólag előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján vehetőek igénybe, a
sorban állás elkerülése érdekében.
A tanácsadásokra való bejelentkezés, a tanácsadásokkal kapcsolatos egyeztetés az alábbi
elérhetőségek valamelyikén lehetséges:
- +36-30-5858-322; + 36309036852 telefonszámon
- vasicic@gmail.com e-mail címen
Tanácsadások típusai:
• Jogi, közhasznúsági tanácsadás
• Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás
• Pályázati tanácsadás
• Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás
• Forrásteremtési tanácsadás
• Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás
• Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése a határon túli civil
szervezetekkel együttműködve
II. Információs szolgáltatások:
1. partnerségi információs nap szervezése;
2.járásokban való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok
lebonyolítása);

Email: vasicic@gmail.com - Telefon: +36-30-5858-322
Weboldal: www.vasicivil.hu - Facebook oldal: www.facebook.com/vasicic
Iroda: Szombathely, Horváth Boldizsár körút 9. Iroda nyitva tartása: H-Cs 8.00-16.00, P 08.00-14.00
III. Infokommunikációs szolgáltatások:
1. elektronikus hírlevél megjelentetése
A hírlevelek tartalmazzák az aktuális civil szervezeteket érintő eseményeket, CIC eseményeket, híreket,
pályázatokat.
Amennyiben hírlevelet szeretne tőlünk kapni, úgy kérjük jelezze azt a vasicic@gmail.com e-mail címen.
2. gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a www.vasicivil.hu-n
3. információs tartalmak, hírek közzététele a www.vasicivil.hu-n
4. információk biztosítása az EMMI által működtetett honlap számára
IV. Képzési szolgáltatások:
1. a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések
V. Egyéb szolgáltatások:
1. CIC partneri hálózati munkában való részvétel
2. más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés
3. civil szervezetek és munkatársaik számára biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti
tevékenység, jogsegély szolgálat 3 témában:
- civil szervezetek által sérelmezett közigazgatási határozatok, törvényszéki határozatok, végzések felül
vizsgálata, ügy képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában
- civil szervezetek munkavállalóinak munkajogi érdekképviselete, segítség nyújtás a jogsérelem
orvoslásában
- fogyatékkal élőkkel (értelmileg fogyatékos, autista…) foglalkozó civil szervezetek jogsérelmeinek ügy
képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában
4. nyilvántartott közmunkások végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és
végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye (főváros) területén működő civil
szervezeteknél

