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Januári hírlevél 

 

Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 
 

Kedves Civil Partnereink! 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület munkatársai jelen hírlevelünkben kívánunk beszámolni a 2019. 

január hónapban megvalósult eseményeinkről. Hírlevelünkből továbbá értesülhetnek aktuális 

pályázati felhívásokról, illetve egyéb szervezeteket érintő információt is tartalmaz. 

FONTOS VÁLTOZÁS 

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM 

rendelet 2019. január 1-jétől hatályos szabályozása értelmében a Nemzeti Együttműködési 

Alapot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezeli. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elérhetőségeik a következők: 

Postacím: 1253 Budapest, Pf. 36. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 

Telefon: +36 1 896 0620 

E-mail cím: nea @ bgazrt.hu 

Forrás: http://civil-tanacsadas.hu/a-nea-januar-1-tol-a-bethlen-gabor-alapkezelohoz-kerult/  

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak 2019. évi 

támogatásai 

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap 

Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy 

szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 

támogatás 2019.” című és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített 

támogatása 2019.” című pályázati kiírásai. 

A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó 

közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, civil 

társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési 

http://civil-tanacsadas.hu/a-nea-januar-1-tol-a-bethlen-gabor-alapkezelohoz-kerult/
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költségeihez való hozzájárulás révén, illetve szakmai programjainak megvalósításának 

támogatása. 

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja 

el. 

A pályázatok beadási időszakai: 

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és 

működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című kiírások tekintetében 

kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. január 16. – 2019. február 21. között. 

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati 

kiírás tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. február 22. és 2019. március 

29. között. 

A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül 

(EPER-ben) lehet benyújtani. 

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 

Forrás: http://civil-tanacsadas.hu/megjelentek-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kollegiumainak-

2019-evi-tamogatasai/  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztató napokat szervez a 

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásaival kapcsolatban 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztató napokat szervez a Nemzeti Együttműködési Alap 

„Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil 

szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és 

működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati kiírásaival 

kapcsolatban. 

A tájékoztató napokon megismerhetik a sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati 

tudnivalókat, és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik munkatársainknak. 

Időpontok: 

2019. január 28. (hétfő)        10:00 óra 

2019. január 28. (hétfő)        14:00 óra 

2019. január 29. (kedd)         09:00 óra 

2019. január 29. (kedd)         13:00 óra 

2019.        január             30.    (szerda)            09:00           óra 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://civil-tanacsadas.hu/megjelentek-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kollegiumainak-2019-evi-tamogatasai/
http://civil-tanacsadas.hu/megjelentek-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kollegiumainak-2019-evi-tamogatasai/
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Helyszín: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1054 Budapest, Báthory u. 10.  Földszint / Konferencia terem 

Program (2019.01.28.) délelőtt): 

09:15–09:50  Érkezés, regisztráció 

10:00–10:30 Hivatalos megnyitó 

10:35-11:20  A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy 

szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 

támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése. 

11:20–12:10  Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) 

használatáról és a pályázati felületekről. 

12:10–12:45  Kérdések és válaszok 

Program (2019.01.29., 01.30.) délelőtt): 

08:30–09:00  Érkezés, regisztráció 

09:00-09:50  A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy 

szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 

támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése. 

09:50–10:20  Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) 

használatáról és a pályázati felületekről. 

10:20–11:00  Kérdések és válaszok 

Program (2019.01.28. délután): 

13:30-14:00  Érkezés, regisztráció 

14:00-14:50 A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy 

szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 

támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése. 

14:50-15:20  Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) 

használatáról és a pályázati felületekről. 

15:20-16:00 Kérdések és válaszok 

Program (2019.01.29. délután): 

12:30-13:00  Érkezés, regisztráció 

13:00-13:50 A Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy 

szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 

támogatás 2019.” című pályázati felhívások ismertetése. 

13:50-14:20 Tájékoztató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) 

használatáról és a pályázati felületekről. 

14:20-15:00 Kérdések és válaszok 

A tájékoztató napon történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
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A terem befogadóképessége korlátozott, eszerint kizárólag az előzetesen regisztrált személyek 

vehetnek részt a rendezvényen. 

Kérjük, hogy az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni, aláírni és 

kinyomtatott formában magával hozni a rendezvényre. 

Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltését megelőzően szíveskedjék áttekinteni az Adatvédelmi 

tájékozatót. 

Részvételi szándékát szíveskedjen jelezni az alábbi linkeken elérhető regisztrációs űrlap 

kitöltésével 2019.01.22-én 12:00-16:00 óráig, 2019.01.23-án 8:00-16:00 óráig, 2019.01.24-én 

8:00-16:00 óráig és 2019.01.25-én 8:00-10:00 óráig. 

Forrás: http://civil-tanacsadas.hu/a-bethlen-gabor-alapkezelo-zrt-tajekoztato-napokat-szervez-a-

nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazati-kiirasaival-kapcsolatban/  

 

 

Amennyiben kérdése van a hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse 

munkatársainkat: 

Serfőzőné Bencsik Margit: 

+36-20/220-5961 

Aranyosi-Varga Alida: 

+36-20/220-2921 

Varga Ferenc: 

+36-20/220-7415 

 

http://bgazrt.hu/_files/BGAZrt/szabalyzatok/Adatkezelesi%20nyilatkozat%20informacios%20napokon%20reszvetel.pdf
http://bgazrt.hu/_files/BGAZrt/szabalyzatok/Adatvedelmi%20tajekoztato%20informacios%20napokon%20reszvetel.pdf
http://bgazrt.hu/_files/BGAZrt/szabalyzatok/Adatvedelmi%20tajekoztato%20informacios%20napokon%20reszvetel.pdf
http://bgazrt.hu/_files/BGAZrt/szabalyzatok/Adatvedelmi%20tajekoztato%20informacios%20napokon%20reszvetel.pdf
http://civil-tanacsadas.hu/a-bethlen-gabor-alapkezelo-zrt-tajekoztato-napokat-szervez-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazati-kiirasaival-kapcsolatban/
http://civil-tanacsadas.hu/a-bethlen-gabor-alapkezelo-zrt-tajekoztato-napokat-szervez-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazati-kiirasaival-kapcsolatban/
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