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HÍRLEVÉL – 2018.május 29.
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 az edit.kecskemeti.vasicivil@gmail.com vagy 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

1

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-P 8.00-13.00.

PÁLYÁZATOK
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐBUSZ-KÖZÖSSÉGI PÁLYÁZAT
A pályázat témája:
A betegségmegelőzés érdekében alapítványunk szűrőbusszal történő kitelepülés formájában ingyenes
lakossági szűrések igénybevételére biztosít lehetőséget Magyarország területén. A következő
szűrővizsgálatokat biztosítjuk: szemészet, bőrgyógyászat, vércukorszint-mérés, vérnyomásmérés,
koleszterinszint-mérés, testzsír-százalék mérés, háziorvosi tanácsadás.
Kik pályázhatnak?
Fesztiválszervezők, civil szervezetek, önkormányzatok, akik nyilvános lakossági rendezvényt
szerveznek. Elsősorban olyan rendezvények jelentkezését várjuk, melyek témája és fő üzenete az
egészség megőrzése, valamint az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás. A rendezvényen
részt vevők, látogatók száma várhatóan minimum 1000 fő.
A szűrések időpontja:
A szűrőbuszt a 2018. április 15. és október 31. közötti időszakban, hétvégi dátumokon lehet igényelni.
Szerződött partnerünk a szűréseket 9 és 17 óra között végzi.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
Forrás és bővebben: alapitvany.generali.hu

HANKOOK ABRONCSADOMÁNYOZÁS
A Hankook Tire Magyarország Kft. 2018-ban is meghirdeti Abroncsadományozási Programját, amellyel
a társadalom számára fontos tevékenységet végző országos és/vagy helyi hatókörű szervezeteket
támogatja.
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek (továbbiakban:
Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük
biztonságának elősegítése.
A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok. Minden szervezet legfeljebb 12 darab,
azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét.
Pályázati időszak: 2018. április 25. – 2018. július 20.
Forrás, bővebben: hankookadomany.hu
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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

Hungarikum pályázat-HUNG 2018 pályázat
Három célterületre lehet pályázni a Földművelésügyi Minisztérium 2018-as felhívására.
1. célterület: A magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő,
Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül.
2. célterület: Nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni
tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése:
a) nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével,
b) bemutató terek kialakításával,
c) rendezvények megvalósításával
3. célterület: Hagyomány a divatban – viselet másként; a Kárpát-medence hagyományos öltözetkultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai
öltözködéskultúrában.
Forrás és bővebben: www.hungarikum.hu

PÁLYÁZAT A HAZAI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI KÖRNYEZETTUDATOS
SZEMLÉLETFORMÁLÁSRA
A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi Pályázati Felhívása a hazai hulladékgazdálkodással és
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás
elnyerésére, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés g.
pontja alapján.
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1. A pályázat keretében megvalósítható
1. a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
2. a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
3. a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával, illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt (a
továbbiakban: projekt).
2. A projekt
1. a környezeti nevelésre,
2. a környezettudatosság erősítésére,
3. a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására kell,
hogy irányuljon.
3. A pályázatból megvalósítható projektelemek többek között
1. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes
személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő
rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy
2. belföldi, a pályázat céljához illeszkedő tanulmányút, melynél elvárás a közelség elvének
érvényesülése (csak a megvalósítás helyszínéhez legközelebb eső létesítmények látogatása
támogatható) és/vagy
3. kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem felel
meg a pályázat elvárásainak) és/vagy
4. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes
személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő tábor (bentlakásos vagy
napközis), amely a lakosság egy részét vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási,
megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget vagy korosztályt) szólít meg.
A pályázatban legalább két különböző projektelem megvalósítása kötelező!
Határidő: 2018. június 06.
Forrás, bővebben: kormany.hu

E.ON Pro Bono Maraton 2018
Pályázati felhívás civil szervezetek számára szakételemen alapuló pro bono támogatás
igénybevételére. Az E.ON Hungária ZRt. (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány
(ÖKA) közreműködésűével pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára szakértelmen
alapuló pro bono támogatás felhasználására.
A vállalat nonprofit szervezetek programjait szeretné szakértelem felajánlással segíteni, azok
hatékonyságának javítása érdekében, olyan tudásterületeken, amelyeken az E.ON munkatársak magas
szintű ismeretekkel rendelkeznek. A program keretében egy egész napos pro bono maraton köré
szervezve a kiválasztott civil szervezetek egy-egy fejlesztésre váró projektjeit segíti az energetikai
nagyvállalat munkatársai révén.
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Az online jelentkezési lapot 2018. június 4. 18.00 óráig lehet beadni a https://bit.ly/2HS12vZ link alatt.
Részletek: http://www.oka.hu/hirek/eon-pro-bono-maraton-2018

KPMG AZ OKTATÁSÉRT-TÁRSADALMI BEFEKTETÉSI PROGRAM
A KPMG 2018-ban is meghirdeti társadalmi befektetési programját, amelynek célja az oktatás, és azon
belül is a gazdasági nevelés fejlesztése, a pénzügyi ismeretek elmélyítése.
Mit kínál a KPMG?
A KPMG maximálisan 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a pályázati folyamatban
kiválasztott szervezet számára meglévő program továbbfejlesztésére, fenntartására vagy új
kezdeményezés elindítására.
Kik pályázhatnak?
Pályázhat minden Magyarországon működő szervezet, melynek programja elsődlegesen a 7-18 éves
korosztály gazdasági ismereteinek, pénzügyi tudatosságának fejlesztését célozza.
Milyen programmal lehet pályázni?
Az alábbi témakörökben lehet pályázatot benyújtani:
a. gazdasági nevelést, pénzügyi tudatosságot elősegítő, készségfejlesztő programok diákok
számára
b. oktatók továbbfejlesztése, ami a gazdasági neveléshez szükséges ismeretek és módszertanok
elsajátítását és gyakorlati alkalmazását teszik lehetővé
c. infrastruktúra fejlesztése, amely a gazdasági nevelés technikai hátterét biztosítják (ingatlan,
hardware, software, alkalmazás, stb.)
Pályázat beadási határideje: 2018. június 29.
A pályázathoz szükésges dokumentumokat ide kattintva tudja letölteni.
Forrás: kpmg.hu

NINCS B-TERV PÁLYÁZAT
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Nincs B-Terv elnevezéssel pályázatot ír ki kis- és középméretű
civil szervezetek számára.
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Pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton ajánlott küldeményként NoPlanetB” Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 1065
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. I. em.
CÉLCSOPORTOK


Civil szervezetek, melyek a klímaváltozáshoz kapcsolódó veszélyekre hívják fel a figyelmet és
készen állnak arra, hogy tegyenek azért, hogy a magyar társadalom ellenálló képessége
javuljon ezekkel szemben (SDG 13)



Civil szervezetek, melyek a fenntartható fejlődés témában dolgoznak azért, hogy motiválják a
civil társadalmat, elsősorban a fiatalokat, arra, hogy aktív résztvevői legyenek, a fenntartható
gyakorlatok alkalmazásának, valamint ösztönzik a fenntartható viselkedési mintákat (SDG12)

TÁMOGATHATÓ CÉLKITŰZÉSEK


Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére (SDG 13)
Innovatív oktatási módszerekkel, tájékoztató kampányokon keresztül sarkal a fenntartható
környezeti célok megvalósítására.
Felhívja a figyelmet a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira és jó gyakorlatokat terjeszt el a
környezeti alkalmazkodóképesség megerősítésére.



Fenntartható
fogyasztási
és
termelési
minták
kialakítása
(SDG12)
A civil társadalom képzésére irányuló tevékenységek, a felelős fogyasztás, termelési minták
kialakítását és megismerését bemutató tevekénységek oktatása azért, hogy az ökológiai
lábnyom csökkentése egyéni szinten megvalósuljon.
A civil társadalom részére bemutatják a fenntartható fejlődést és a természettel harmóniában
megvalósítható életstílust. A helyi termelést, a fenntartható életvitel népszerűsítését, mint
például a fenntartható energiaforrások használata, a fair kereskedelem és fogyasztási minták.

Lehetséges tevékenységek és témák:
Motivációs tájékoztató anyagok, nyilvános népszerűsítő akciók és bemutatók, médiakampányok, iskolai
előadások, kiállítások, tudatosságnövelés és globális oktatásra irányuló tevékenységek
Benyújtási határidő: 2018. június 29.
Forrás és részletek: https://hu.noplanetb.net

DIGITÁLIS ESÉLY 2018
A Magyarországon most meghirdetett pályázat célja szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek,
fiatalok infokommunikációs felzárkózásának és digitális oktatásának támogatása.
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Kik pályázhatnak? Magyarországon működő és nyilvántartott közhasznú szervezetek (civil
szervezetek, alapítványok, gyermekotthonok) – szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek digitális
felzárkózását, valamint infokommunikációs oktatását segítő programjaikkal.
Miért érdemes pályázni?
A „Digitális Esély 2018” pályázaton összesen tízmillió forint érhető el, amely a tervek szerint tíz-tizenöt
hazai közhasznú szervezet hátrányos helyzetű fiatalok digitális felzárkózását segítő munkáját
támogatja.
Pályázható kategóriák:
-

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek (10-14 éves korig) infokommunikációs
oktatás-képzésére, digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok

-

Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok (15-18 éves korig) infokommunikációs oktatásképzésére, digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok

Pályázati határidő: 2018. július 2. éjfél
Forrás és bővebben: http://nhit.hu/cikk/190/Digitalis_Esely_2018

PÁLYÁZAT „KULTÚRA LOVAGJA” ELISMERÉSRE
Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok, akik - a jelölt tudta nélkül - tagjuk,
munkatársuk, vezetőjük huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen
formájával
kívánják
megköszönni.
Egy
szervezet
egy
jelöltet
állíthat.
Pályázatról:
(a) A magyar államalapítás millenniuma alkalmából a kulturális örökség megőrzése, felkutatása,
ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének
elősegítése
érdekében
huzamos
időn
át
kifejtett
önzetlen
tevékenység
elismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban Magyar Kultúra Lovagja címet alapított.
(b) Javasolható címek: Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja, valamint két vagy több
nemzet kultúrájának ápolásásért Egyetemes Kultúra Lovagja.
(c) Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar és külföldi állampolgár,
illetve "posztumusz” személy.
(d) A pályázat benyújtása kizárólag postai úton lehetséges. Formája és tartalma alapvetően kötetlen, de
a pályázat tartalmazza a jelölt foglalkozását, életkorát, valamint maximum 400 karakterben a jelölt
lovagias tetteit. A javaslathoz a pályázó által szükségesnek ítélt melléklet - kiemelten a munkásságot
erősítő támogatói nyilatkozat - csatolható.
A döntés és értesítés: Az alapítvány kuratóriuma a Tanácsadó Testület és a Kultúra Lovagrendje
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javaslata alapján 2018. december 1-ig hozza meg döntését, amelyről a jelölő szervezetet értesíti.
Az elismerés átadása a XXIII. Magyar Kultúra Napja Gálán (2019. január 22-én) lesz.
Cím:
Falvak
Kultúrájáért
Alapítvány
1134
Budapest
Gidófalvy
út
29.
Beadási határidő: 2018. október 15.
További információ: http://www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com
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HÍREK
A BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES HASZNOS INFORMÁCIÓK
A civil szervezetek beszámolóikat minden évben kötelesek letétbe helyezni. Ennek érdekében a
beszámolókat május 31-ig kell megküldeniük az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére.
A beszámolók a 2017. tárgyévre a PK-341, PK-342 illetve a PK-341p, PK-342p nyomtatványokon
nyújthatóak be.
A nyomtatványok ide kattintva érhetőek el.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény (Cnytv.) 105.§ (1) bekezdése alapján a beszámolót az elektronikus eljárásra kötelezett
szervezet kizárólag elektronikus úton (Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül) nyújthatja be. A
Cnytv. 8. §-a alapján elektronikus eljárásra kötelezett a közhasznú szervezet, illetve a
magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes
betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a
hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség, a szövetség valamint a közalapítvány.
Ügyfélkapun történő eljárás esetén amennyiben nem a szervezet képviselője küldi be a
beszámolót saját Ügyfélkapuján keresztül, akkor a képviselő által a beküldő részére adott – a letétbe
helyezés és közzététel céljából történő benyújtásra, viszontválasz fogadására történő –
meghatalmazását a polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény 325.§ alapján teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az űrlaphoz elektronikus formába átalakítva –
pdf formátumban – csatolni kell. A meghatalmazást minden egyes beszámolóhoz csatolni kell, de ez
lehet ugyanaz az okirat, amely általános és visszavonásig érvényes, formai követelménye nincs.
A meghatalmazás minta itt érhető el.
Amennyiben a kérelmező a fent meghatározottak alapján nem kötelezett elektronikus eljárásra,
választása szerint a beszámolót előterjesztheti elektronikus úton (Cégkapun illetve Ügyfélkapun
keresztül) vagy papír alapon, postai úton (1363, Budapest, Pf.24), illetve személyesen, ügyfélfogadási
időben az OBH Országos Nyilvántartási Irodájának ügyfélszolgálatán (1055, Budapest, Szalay utca
16.).
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy a Cnytv. 6. §- a alapján a beszámolók – papír alapon is –
kizárólag az erre rendszeresített PK-nyomtatványokon nyújthatóak be (ehhez kérjük, hogy a
nyomtatványok “P” jelű változatait használják).
A beszámoló elektronikus megküldését a Központi Rendszer (KR) ún. „Feladási igazolás”ban igazolja vissza (ezt a visszaigazolás dokumentumot a benne szereplő 27 jegyű informatikai
azonosító miatt az OBH-tól érkező érdemi válaszig érdemes megtartani).
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Az Értesítési tárhely alapbeállítása szerint a KR-től kapott igazolások (Feladási illetve Letöltései) nem
jelennek meg a Beérkezett üzenetek között. Amennyiben a jobb felső sarokban lévő piros “Szűrés”
megnyitásával, a “Kivéve rendszerüzenetek” elől kiveszi a pipát, a beérkezett üzenetek között
megtalálhatóak lesznek a Feladási és Letöltési igazolások is.
Forrás: www.birosag.hu

CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJÁT SEGÍTŐ KIADVÁNYT KÉSZÍTETT A
BIRS OTI
A Birs OTI Magyarország létrehozott egy szakmai, módszertani kiadványt, amelynek fő fókuszát az
online és offline közösségfejlesztés kommunikációs alapjai és eszközei adják. A kiadvány célja, hogy
segítse a civil szervezetek kommunikációját.
A díjmentes kiadvány az alábbi linken elérhető: http://e-birs.hu/projektjeink/mutasd-magad/
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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);
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:
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- 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
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