
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!   

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 75. hírlevele érkezett Önhöz, melyet honlapunkon is megtekinthet. 

Rendszeresen küldünk hírlevelet országos és megyei civil aktualitásokról, eseményekről, a civil szervezeteket 

érintő aktuális tennivalókról. Továbbítjuk a tanácsadások alkalmával felmerült gyakran ismételt kérdéseket.  

Várjuk a híreket az Ön civil szervezetéről, az aktuális programokról, elért eredményekről, bármiről, ami érdekes, 

színes a zalai civil életben. Hírlevelünket közel 2000 címzetthez juttatjuk el. 

Köszönjük az eddigi sok-sok visszajelzést, programötletet! Kövessék a híreket a www.zalacivil.hu  illetve a 
facebook oldalon is!  
 
 
 
 

HELYI HÍREK, PROGRAMOK 

 

2015. augusztus 12. 11 óra 

Ifjúság Világnapja 

 

 

  

http://www.zalacivil.hu/


 

INGYENES KÉPZÉSEK civil szervezeteknek! 

 

A Zala Megyei Civil Információs Centrum a következő ingyenes képzéseket ajánlja a civil szervezetek figyelmébe: 

 Personal coaching tréning – 10 óra 

 Innovatív gondolkodás, kreatív technikák a gyakorlatban tréning – 10 óra 

 Civil szervezetek menedzsmentje tréning – 10 óra 

 Európai uniós pályázatkészítési technikák – 15 óra 

 A non-profit szervezetek jogi specifikumai – 10 óra  

 A civil szervezetek számvitele - 15 óra 

Aki részt kíván venni valamelyik képzésen, kérem a képzés megnevezésével és saját adataival regisztráljon az 

info@zalacivil.hu e-mail címen. A képzések szeptembertől indulnak a BGF oktatóival! 

További információ a képzésekről, honlapunkon, az alábbi linken érhető el: 

http://zalacivil.hu/?p=1849 

 

mailto:info@zalacivil.hu
http://zalacivil.hu/?p=1849


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FELHÍVÁS 

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének Ifjúsági csoportja Zalaegerszeg akadálymentesítés szempontjából 

felmérést szeretne készíteni a városban mindenki számára (idősek, kismamák, mozgáskorlátozottak, 

fogyatékossággal élők) nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető közintézmények, utcák, terek, járdák, 

pályaudvarok, buszöblök, szolgáltató és egészségügyi intézmények megközelíthetőségéről, használhatóságáról és 

minőségéről. 

Észrevételeiteket, fényképekkel illusztrálva is várjuk a következő e-mail címre: bea-zala@zelkanet.hu 

 

TEREMBÉRLÉS 

A Zalai Civil Információs Centrum civil szervezeteknek felajánlja használatra előadó termét. 

Helyszín: Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 47-51. 

A terem max. 30 fő befogadására alkalmas.  

Használható: 

- oktató teremként, 9 számítógéppel, 

 interaktív táblával felszerelve 

- egyéb rendezvényekre  

(közgyűlés, előadás, klubfoglalkozás, stb.)  

Érdeklődni: 

Telefon: 06-92/310 384  

E-mail: info@zalacivil.hu 

 

CIVIL KURÁZSI 

Bemutatkozási lehetőség Civileknek a Zalaegerszegi 

Televízióban 

A Zalaegerszegi Televízió újra lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek arra, hogy a 

nyilvánosság előtt bemutatkozhassanak, ismertessék eredményeiket, és népszerűsítsék 

tevékenységeiket.  

Arra is mód nyílik, hogy programjaikról, rendezvényeikről előzetes hangozzék el, illetve 

egy-egy szöveges, vagy képes beszámoló is megjelenjen a műsorban. Az adások kéthetente, 

szerdai napokon 18.30-19.00 közötti időpontban kerülnek sugárzásra. 

Használják ki a lehetőséget, éljenek a nyilvánossággal!  

Várjuk megtisztelő megkeresésüket, javaslataikat! A műsorba jelentkezni lehet a Civil 

Információs Centrumnál: info@zalacivil.hu, +36 20 213 1504.  

mailto:bea-zala@zelkanet.hu
mailto:info@zalacivil.hu
mailto:info@zalacivil.hu
tel:%2B36%2020%20213%201504


 
 

ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

 

Új felhívások a Nemzeti Tehetség Program keretében 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség 

Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján 42 pályázati kiírást hirdetett meg. A Nemzeti 

Tehetség Program pályázatainak keretében a fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő, folyamatos 

segítséget kapnak tehetségük kibontakoztatásához, és annak hasznosulásához. 

A felhívások az alábbi linkeken elérhetőek: 

http://emet.gov.hu/hirek/hirek353/  

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program/?main_menu[main_menu][item]=14&menueditbo
x[Menu]=main_menu  

 
 

 

 

ÚJ ÖNKÉNTES HONLAP!  
 

 

Örömmel tájékoztatjuk szervezetüket, hogy új lehetőség nyílik az önkénteseket fogadó és önkéntes munkát vállalni 

kívánók regisztrálására. 

Mindenki számára elérhető a http://onkentes.gov.hu/ oldal, ahová fogadó szervezetek és önkéntesek is 

regisztrálhatnak, s melynek célja, hogy elősegítse, hogy az önkénteskedni vágyók és az önkéntes lehetőséget kínáló 

szervezetek minél könnyebben egymásra találhassanak.  

Kérjük, hogy minden fogadó szervezet maga regisztráljon a rendszerbe, így tudja biztosítani, hogy valóban tud 

önkéntest fogadni. 

Kérjük, hogy ha bármi nehézségbe ütköznek, vagy az oldalon bármi olyat tapasztalnak, ami nem jól működik, vagy 

észrevételük lenne az oldal tartalmával kapcsolatban, akkor azt az oldal fejlesztése és javítása érdekében, 

segítségként a megadott kapcsolattartó e-mail címen –onkentes@emmi.gov.hu – jelezzék. 

Reméljük, hogy ez a lehetőség megkönnyíti munkájukat és hozzájárul tevékenységük sikerességéhez. 

Jó munkát és sok sikert kívánunk! 

 

 

http://emet.gov.hu/hirek/hirek353/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program/?main_menu%5bmain_menu%5d%5bitem%5d=14&menueditbox%5bMenu%5d=main_menu
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program/?main_menu%5bmain_menu%5d%5bitem%5d=14&menueditbox%5bMenu%5d=main_menu
http://onkentes.gov.hu/
mailto:onkentes@emmi.gov.hu


 
 

2015-től jön az elektronikus eljárás a civil szervezetek nyilvántartási 
ügyeiben 

 
2015. január 1. napjától a civil nyilvántartási eljárásokban nem csak lehetőség, hanem egyes szervezetekre nézve 

kötelező is a kérelmek elektronikus úton való előterjesztése. 

 

 

Forrás: http://nonprofit.hu/hirek/2015-tol-jon-az-elektronikus-eljaras-a%20civil-szervezetek-nyilvantartasi-ugyeiben  

 

 
 
 
 
 

PÁLYÁZATOK 

   

"Ingyen Weboldal Pályázat 

A Jelado Internet és Kommunikáció pályázatot hirdet professzionális, 135 000 Ft becsült piaci értékű, korszerű, 

magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalak ingyenes elkészítésére telepítéssel, 

tartalomfeltöltéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással.  

 

A pályázat célja, hogy a pályázók saját, önállóan, (laikus által is) könnyen, tetszőlegesen szerkeszthető, korlátlanul 

bővíthető, korszerű, professzionális színvonalú és felszereltségű weboldallal jelenhessenek meg az interneten. 

Forrás: http://puzzleweb.hu/palyazat 

 

 

3 jó cselekedet pályázat 

 

A 3 jó cselekedet versenyre hívja az ország vállalatait, cégeit és intézményeit, hogy csatlakozva a kezdeményezéshez, 

megmutathassák, milyen jótettekre képes a csapatuk.A nagyvonalú adományokon kívül, olykor egy-egy figyelmes 

ötlet, emberséges tett is rengeteget segíthet, így a program egyik célja, hogy a CSR tevékenység ne csupán a 

nagyvállalatok sajátja legyen, hanem minél szélesebb körben csatlakozzanak mikro-, kis- és középvállalkozások és 

civilek is a kezdeményezéshez.  

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/36c986426065b59ac1257e8a0031ced

6?OpenDocument  

  

http://nonprofit.hu/hirek/2015-tol-jon-az-elektronikus-eljaras-a%20civil-szervezetek-nyilvantartasi-ugyeiben
http://puzzleweb.hu/palyazat
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http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/36c986426065b59ac1257e8a0031ced6?OpenDocument


 

 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2015. évi támogatása 

 

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló 

eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói 

magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban. 

 

Forrás: http://palyazat.gov.hu/content/11912  

 

 

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) 

bekezdésében felsorolt országok területén 2015-ben megrendezésre kerülő "Szülőföldi 

anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatása 

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: 

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok 

területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok 

stb.), oktatási intézmények, egyházak, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, vagy a Balassi Intézet által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe 

véve, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé. 

A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 16 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 60 ezer 

forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás. 

 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/6d1fda5ebdef7e00c1257e8500445d7

b?OpenDocument&Highlight=0,30934  

 

 

 

  

http://palyazat.gov.hu/content/11912
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/6d1fda5ebdef7e00c1257e8500445d7b?OpenDocument&Highlight=0,30934
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/6d1fda5ebdef7e00c1257e8500445d7b?OpenDocument&Highlight=0,30934


Az úgynevezett nyugati – kizárólag európai – szórványterületen működő 
szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában 

megrendezésre kerülő 2015. évi szaktábor támogatása  

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: 

Európában – de nem a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban Szátv.) 1. 

§ (1) bekezdésében felsorolt országok területén – bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek 

(pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak. 

A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 2 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 200 ezer 

forint, felső határa 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás. 

 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/25bb12c23f5096c5c1257e850044dc6

4?OpenDocument  

 

A jogestamogatas.hu KKV üzleti őrangyalának - ÁSZF és adatkezelési, adatvédelmi, 

hírlevélküldési pályázata 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/a568ae01dbf04503c1257e540042042

f?OpenDocument 

 
Európa a polgárokért program - Testvérvárosi találkozók 

 
Milyen projekteket támogat? 

- amelyek testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat 
- a program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré épülő projektek 

- elsőbbséget élveznek az éves prioritásokra irányuló projektek 
 
A program célja: 
- helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára 
- törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására 
- lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre 
 

 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1257e300047435
b?OpenDocument 

 
  

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/25bb12c23f5096c5c1257e850044dc64?OpenDocument
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http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1257e300047435b?OpenDocument
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Európa a polgárokért program - Városok hálózatai 
 
 

Milyen projekteket támogat? 
A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program. 

A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések 
közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására. 

 
A program célja: 

- együttműködések tartósabbá tétele 
- jó gyakorlatok cseréje 

- elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok 
 
 
 

Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c1257e300047c36
7?OpenDocument 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Norvég Civil Támogatási Alap 
Akciópályázatok 2014-15 

 

 
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok 
Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil 

Támogatási Alap keretében akciópályázatok benyújtására és támogatására. 
 
 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c1257e2f00371421
?OpenDocument  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c1257e300047c367?OpenDocument
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http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c1257e2f00371421?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c1257e2f00371421?OpenDocument


 

SZOLGÁLTATÁSAINK 

 
 Partnerségi Információs Napok szervezése egy-egy kistérségben illetve CIC Központban.  
 Zala megyei civil adatbázis létrehozása 
 Önkormányzati civil referensek adatbázis létrehozása 
 SZJA 1 %-os támogatásra jogosult Zala megyei civil szervezetek adatbázisa 
 Önkéntesek és közérdekű önkénteseket fogadó civil szervezetek adatbázisa 
 Hírlevél 
 Civil szakmai könyvtár 
 Civil Jogtár 
 Civil Rendezvény-, Programnaptár 

 
 

Irodai szolgáltatások: 
 

 számítógép használat 
 nyomtatás, fénymásolás 
 szkennelés 
 eszközbérlés (notebook, netbook, projektor, videokamera, fényképezőgép, vetítővászon, flipchart tábla) 

 

Várjuk jelentkezésüket! 

Amennyiben Ön hírlevelet kap tőlünk, akkor valószínűleg részt vett korábbi szakmai programunkon, és/vagy a 

Zalaegerszegi Törvényszéken bejegyzett civil szervezet tisztségviselője, személyhez vagy szervezethez köthető e-

mail címe megtalálható nyilvános weboldalon.  

Ha a jövőben nem szeretné hírlevelünket megkapni, kérem azt egy válaszlevélben jelezze! 

A következő hírlevél küldés várható napja: 2015. 08.24. 

 

Zala Megyei Civil Információs Centrum 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. 
Tel/Fax: 06 92 310 384 
info@zalacivil.hu 
www.zalacivil.hu 

mailto:info@zalacivil.hu

