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Április hírlevél 

Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 

 

Kedves Civil Partnereink! 

 

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

április hónapban megvalósult eseményeinkről. Hírlevelünkből továbbá értesülhetnek aktuális 

pályázati felhívásokról, illetve egyéb szervezeteket érintő információt is tartalmaz. 

 

Tavalyhoz képest több pénzzel segíti a civil szervezeteket a debreceni 

önkormányzat 

Ettől az évtől közfoglalkoztatottak alkalmazására is felhasználhatók a civil szervezeteknek 

kiírt önkormányzati alapok. Ezúttal már több mint 42 millió forint áll rendelkezésre a 

Civil, Kulturális, Ifjúsági és Sport Alapban. 

2019-ben új célokra is pályázhatnak a civil egyesületek a debreceni önkormányzat úgynevezett 

civil alapjára. Ettől az évtől közfoglalkoztatottak alkalmazását is finanszírozhatják a szervezetek 

– hangzott el Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület közösségi házában tartott 

tájékoztatón. 

Széles Diána alpolgármester Halápon, a Gyermekekért Közhasznú Egyesület közösségi házában 

azt mondta, azért változtattak a feltételeken, hogy minél hasznosabban tudjanak segíteni a 

szervezeteknek. 

Folyamatosan követjük a debreceni civil szervezetek igényeit; tavalytól kérésükre már működési 

költségeiket is finanszírozhatják a civil alapból, idén pedig közfoglalkoztatottak alkalmazására is 

fordíthatják a megítélt forrást – közölte az alpolgármester. 

Széles Diána hozzátette, a debreceni önkormányzat olyan egyesületeket szeretne támogatni, 

amelyek a közösségért, a debreceniekért dolgoznak. 
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2018-ban 108 pályázatot támogatott a város, így csaknem 24 millió forintot osztottak szét. Idén a 

civil, kulturális, és az ifjúsági területekre összesen 38 és fél millió, a sportfeladatokra pedig 5 

milliós előirányzat áll rendelkezésre. 

A pályázatok beadási határideje április 30. Pályázni online a civilek.debrecen.hu oldalon lehet, 

ugyanitt érhető el a pályázati kiírás is. 

(Forrás: DEHIR) 

 

 

 

Forrás:http://civil-tanacsadas.hu/tavalyhoz-kepest-tobb-penzzel-segiti-a-civil-szervezeteket-a-

debreceni-onkormanyzat/ 

 

Irodalom Éjszakája 2019 

Egyesületünk csatlakozott az "Irodalom éjszakája" rendezvénysorozathoz, amely 2019. március 

28-án került megrendezésre. Egyesületünk irodájában Janka Barnabás színművész olvasott fel, 

Vida Gábor, Egy dadogás története című művéből.  

http://civilek.debrecen.hu/debrecen/civil-portal/hirek
http://civil-tanacsadas.hu/tavalyhoz-kepest-tobb-penzzel-segiti-a-civil-szervezeteket-a-debreceni-onkormanyzat/
http://civil-tanacsadas.hu/tavalyhoz-kepest-tobb-penzzel-segiti-a-civil-szervezeteket-a-debreceni-onkormanyzat/
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Tájékoztatás a NEA 2018. évi pályázatok elszámolásával kapcsolatban 

Támogatások elszámolásával kapcsolatban, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: 

Az Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi forrásaira benyújtott támogatási 

igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai 

és pénzügyi elszámolásához segédlet az EPER nyitóoldaláról a Segédanyagok a pályázatok, 

beszámolók elkészítéséhez: pontból is letölthető. 

A nyertes civil szervezetek az elszámolásukat a vonatkozó kiírásnak és a fenti 

dokumentumnak megfelelően 2019.04.30-ig nyújthatják be. 

A 2018. évi beszámolókhoz dokumentumait  az alábbi címre szükséges beküldeni: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

(pályázati azonosító száma) 

1253 Budapest Pf. 36. 

Forrás: http://civil-tanacsadas.hu/tajekoztatas-a-nea-2018-evi-palyazatok-elszamolasaval-

kapcsolatban/ 

 

http://civil-tanacsadas.hu/tajekoztatas-a-nea-2018-evi-palyazatok-elszamolasaval-kapcsolatban/
http://civil-tanacsadas.hu/tajekoztatas-a-nea-2018-evi-palyazatok-elszamolasaval-kapcsolatban/
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2019. április 10-én került megrendezésre a Civil véradás c. rendezvényünk. 

 

 

Összesen 13 civil szervezet képviseltette magát.(49 megjelentből 39-en adtak vért és 26-an 

voltak első véradók). Közülük legnagyobb létszámban a Debreceni Nagyerdőért Egyesület jelent 
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meg, így a véradás végén Marincsák Ibolya az egyesület elnöke (aki szintén adott vért) vehette át 

a legtöbb véradót mozgósító oklevelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Debreceni Nagyerdőért Egyesületre olyan szinten ösztönzően hatott az elért eredmény, hogy 

másnap összefogva megszerveztünk egy újabb véradást 2019. június 21-re. ( Ezen a véradáson a 

partnerünk a Hajdú-Bihar Megyei Vöröskereszt lesz.) 
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Pályázati dömping várható a Magyar falu program pályázatain 

Ezt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos mondta Debrecenben 

április 26-án, a hajdú-bihari polgármestereknek tartott fórumon. 

A Magyar falu programról szóló rendezvényen elhangzott, hogy a kormány idén 75 milliárd 

forintot biztosít 18 támogatási célterületre, amire kistelepülések önkormányzatai és 

egyházközségek is pályázhatnak. A második 50 milliárd forintos csomagot a mellékutak 

felújítására lehet fordítani. Gyopáros Alpár hozzátette: a kormány idén döntött a harmadik 

pillérről is, az úgynevezett falusi csok-ról. 

A program csaknem 2900 települést érint. 

(forrás: dehir.hu) 

Forrás: http://civil-tanacsadas.hu/palyazati-domping-varhato-a-magyar-falu-program-

palyazatain/ 

 

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://civil-tanacsadas.hu/palyazati-domping-varhato-a-magyar-falu-program-palyazatain/
http://civil-tanacsadas.hu/palyazati-domping-varhato-a-magyar-falu-program-palyazatain/

