
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 71. 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zalacivil.hu/
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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.  
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ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

 
KÖZZÉTETTÉK A VÁROSOK HÁLÓZATAI PÁLYÁZATI EREDMÉNYEIT 

 

Az EACEA honlapjára felkerültek az Európa a polgárokért program idei 1. pályázati körének 

eredményei a városok hálózatai kategóriában. 

A városok hálózatai kategóriában – az Európa a polgárokért program célkitűzéseivel és prioritásaival 

összhangban – a hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjei kapnak 

támogatást. 

Ebben a kategóriában összesen 25 országból nyújtottak be pályázatot. A legtöbb projektötlet 

Olaszországból (24%), Magyarországról (16%) és Szlovákiából (6%) érkezett. A 20 támogatott projektből 3-

at dolgoztak ki magyar pályázók. 

A nyertesek listája itt található: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/strand-2-measure-22-

networks-towns-deadline-2-march-2015_en 

Várhatóan még május folyamán minden pályázó megkapja az írásbeli értesítést az EACEA-tól pályázata 

eredményéről. 

Gratulálunk minden sikeres projekthez! 

 

Forrás: http://tka.hu/hir/3157/kozzetettek-a-varosok-halozatai-palyazati-eredmenyeit  

 

 
 
 
 

 

Lezárult a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi szakmai és 

működési pályázatainak beadási időszaka 

 

A támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja, a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. 

évi forrásából.   

A beadási határidőig 15.803 db működési és szakmai pályázat érkezett be, melyeknek jelenleg az 

érvényesség vizsgálata van folyamatban. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/strand-2-measure-22-networks-towns-deadline-2-march-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/strand-2-measure-22-networks-towns-deadline-2-march-2015_en
http://tka.hu/hir/3157/kozzetettek-a-varosok-halozatai-palyazati-eredmenyeit


Forrás: http://civil.info.hu/-/lezarult-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-2015-evi-szakmai-es-mukodesi-

palyazatainak-beadasi-

idoszaka?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNu

pRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu

mn-2%26p_p_col_count%3D1  

 

 

  

Hasznos információ a civil szervezeteknek az igazolás kiállításáról 

Felhívjuk a civil szerveztek szíves figyelmét, hogy amennyiben beszámolójukat postai úton küldik meg 

az Országos Bírósági Hivatal részére és igazolásra van szükségük a letétbe helyezéséről, úgy 

szíveskedjenek kísérőlevelet mellékelni, amelyben kérik az igazolás kiállítását. 

 

Forrás: http://www.nonprofit.hu/hirek/Hasznos-informacio-a-civil-szervezeteknek-az-igazolas-

kiallitasarol  

 

 

 

 

 

Megjelentek a NAV információs füzetei az 1% felajánlásáról 

ill. fogadásáról 

A 25. és 26. füzet sok hasznos információt tartalmaz az adózók és a civil szervezetek számára. 

 

Forrás: 

http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadas

arol 

http://civil.info.hu/-/lezarult-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-2015-evi-szakmai-es-mukodesi-palyazatainak-beadasi-idoszaka?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://civil.info.hu/-/lezarult-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-2015-evi-szakmai-es-mukodesi-palyazatainak-beadasi-idoszaka?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://civil.info.hu/-/lezarult-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-2015-evi-szakmai-es-mukodesi-palyazatainak-beadasi-idoszaka?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://civil.info.hu/-/lezarult-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-2015-evi-szakmai-es-mukodesi-palyazatainak-beadasi-idoszaka?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://civil.info.hu/-/lezarult-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-2015-evi-szakmai-es-mukodesi-palyazatainak-beadasi-idoszaka?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.nonprofit.hu/hirek/Hasznos-informacio-a-civil-szervezeteknek-az-igazolas-kiallitasarol
http://www.nonprofit.hu/hirek/Hasznos-informacio-a-civil-szervezeteknek-az-igazolas-kiallitasarol
http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol
http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol


 

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 

 
Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 

(kód: SKK2015) 

 
Társaságunk pályázatot hirdet, melynek célja a fogyatékos személyek  segítő kutyához juttatásának, 

terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, 

társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása. 

Benyújtási határidő: 2015. Június 22.  

Forrás: http://fszk.hu/palyazati-felhivas-skk2015/  
 
 
 
 
 
 
 

"Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési 
és szakmai programjainak támogatása" 

(kód: FOF2015) 
 

Társaságunk pályázatot hirdet, melynek célja biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei számára 

életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtani a fogyatékos 

személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek munkájához. 

http://nonprofit.hu/hirek/2015-tol-jon-az-elektronikus-eljaras-a%20civil-szervezetek-nyilvantartasi-ugyeiben
http://nonprofit.hu/hirek/2015-tol-jon-az-elektronikus-eljaras-a%20civil-szervezetek-nyilvantartasi-ugyeiben
http://fszk.hu/palyazati-felhivas-skk2015/


Benyújtási határidő: 2015. Június 15.  

Forrás: http://fszk.hu/palyazati-felhivas-fof2015/  

 

 

"Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni 
ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő 

támogatása" 

 

Társaságunk pályázatot hirdet, melynek célja a fogyatékos  személyek számára bentlakásos szociális 

ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos 

működésének támogatása.  

Benyújtási határidő: 2015. június 12.  

Forrás: http://fszk.hu/palyazati-felhivas-ch2015/  

 

 

"Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont 
fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása" 

Társaságunk pályázatot hirdet, melynek célja az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást 

nyújtó autista otthont (lakóotthont, fogyatékosok nappali intézményét, ápoló-gondozó otthont, 

támogatott lakhatást; továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek 

folyamatos és biztonságos működésének támogatása. 

Benyújtási határidő: 2015. június 12.  

Forrás: http://fszk.hu/palyazati-felhivas-aut2015/  

 

http://fszk.hu/palyazati-felhivas-fof2015/
http://fszk.hu/palyazati-felhivas-ch2015/
http://fszk.hu/palyazati-felhivas-aut2015/


 

Szülősegítő szolgáltatások támogatása 
(kód: SZÜLŐ2015) 

Társaságunk pályázatot hirdet, melynek célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők 

részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása. 

Benyújtási határidő: 2015. Június 15. 

Forrás: http://fszk.hu/palyazati-felhivas-szulo2015/  

 

 

 

Egészségügyi szűrőbusz pályázati felhívás 
 

A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel a betegségmegelőzés, egészséges 
életmódra nevelő programok támogatása. Ezen céljának a megvalósítására rendelkezésére áll egy 
egészségügyi szűrőbusz, amely alkalmas arra, hogy segítségével a lakosság részére egészségügyi 
szűrési vizsgálatokat biztosítson, a szerződött egészségügyi szolgáltató partnerének a 
közreműködésével. 

 

Forrás: http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=50  

 

 

 

Internetes megtalálhatóság támogatása – Online marketing 

A támogatás célja: 

A pályázat célja a pályázók versenyképességének támogatása, webes megtalálhatóságának segítése a 

Google keresőben. Pályázati kiírásunk keretében ingyen vállaljuk az Önnek hirdetésének kezelését a 

Google Adwords hirdetési rendszerében. Célunk, hogy a jelentkező szervezetek és vállalkozások 

minél szélesebb körben elérjék ügyfeleiket a Google Adwords hirdetési rendszerével. 

http://fszk.hu/palyazati-felhivas-szulo2015/
http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=50


Pályázatot nyújthatnak be: 

 egyéni vállalkozók 

 gazdasági társaságok 

 civil szervezetek 

 

 
Forrás: http://www.hatekonyhirdetes.hu/palyazat/  

 
 
 

  

 

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

adatvédelmi, hírlevélküldési pályázata 

 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/a568ae01dbf04503c1

257e540042042f?OpenDocument  

 

 

 

Teret adunk a sportnak - Pályázat  

 
Sportegyesületek, szabadidősport és sport rekreációs tevékenység támogatása 

Pályázatok beadása: folyamatos  

A pályázat kiírója, bonyolítója és elbírálója: PP Center Üzleti Központ  

 

A pályázat célja:  

Bérleti díj támogatásban részesíteni és ezzel hosszú távon otthont adni a PP Center Üzleti Központ 

területén sportegyesületeknek és szabadidősport tevékenységet szervező társaságoknak, hogy széles 

körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak sportolni vágyók, illetve a környéken 

lakók és dolgozók számára. 

 

 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32dc9971eb6d0820c12

57e3f00318e3c?OpenDocument  

http://www.hatekonyhirdetes.hu/palyazat/
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/a568ae01dbf04503c1257e540042042f?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/a568ae01dbf04503c1257e540042042f?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32dc9971eb6d0820c1257e3f00318e3c?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32dc9971eb6d0820c1257e3f00318e3c?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/044bd6dda37d9693c1
257e300047435b?OpenDocument 
 
 
 
 
 
 

 
 

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/e1e9a7b776c91d55c12
57e300047c367?OpenDocument 
 
 
 
 
 
 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1257e300047435b?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1257e300047435b?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c1257e300047c367?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c1257e300047c367?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 
keretébenakciópályázatok benyújtására és támogatására. 
 
 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c12
57e2f00371421?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! 

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


A következő hírlevél küldés várható napja: 2015. 06.18. 

 

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