
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 72. 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 

 

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 

 

http://www.zalacivil.hu/


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! 

 

 

 

 

Nemcsak a betegségről szól 

 

 

 

Forrás: http://zaol.hu/zalaegerszeg/nemcsak-a-betegsegrol-szol-1706063  

 

 

mailto:info@zalacivil.hu
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GÁLA Társastáncklub Egyesület eredményei 

   

Magyarország képviseletében a zalaegerszegi Gála Társastáncklub Egyesület a Lengyelországban 

megrendezett IV. Radom Open 2015 nemzetközi formációs versenyen vett részt június 6-án, szombaton. A 

nemzetközi eseményen egyedüli magyar indulóként léptek parkettre csapataink. 

A versenyen összesen 11 csapat vett részt, amiből 3 felnőtt kategóriában,  8 pedig junior korosztályban indult. 

A nevezett csapatok száma miatt a junior I. és junior II. korosztály összevonásra került, így egyedüli junior I-es 

korcsoportú versenyzőként a Gála TE "Future" csoportját láthatta a közönség a Gála Airline c. koreográfiával. 

Egyesületünk részéről a következő eredmények születtek: 

junior I-II. korcsoport latin formáció 

Gála TE "Future" csoportja Gála Airline c. koreográfiával           4.  helyezést  

Gála TE "Diamonds" csoportja a Feelings c. koreográfiával        3.  helyezést 

Gála TE " Circle" csoportja a Jacko c. koreográfiával                    2.  helyezést érték el. 

 

A csapatokat Kuzma Péter, Salamonné Kuzma Renáta és Tóth Mónika táncmesterek készítették fel. A 

gyermekek erőnlétének fejlesztésében, nyújtásában Babos Sándorné volt a segítségükre.  

 

 

 

 

 

Forrás: http://zaol.hu/programok/programok-rendezvenyek-zala-megyeben-junius-22-tol-1707938  
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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 
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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.  

 

 
 
 
 

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 

mailto:info@zalacivil.hu
tel:%2B36%2020%20213%201504
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/strand-2-measure-22-networks-towns-deadline-2-march-2015_en
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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  

 

 

 

NYILVÁNOSAK AZ EURÓPAI EMLÉKEZET PROJEKTEK EREDMÉNYEI IS 

 

Az EACEA honlapján közzétette az Európa a polgárokért program európai emlékezet projektjeinek 

pályázati eredményeit is. 

A program a modernkori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek kialakulásának okait 

vizsgáló, valamint az említett rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló 

projekteket, illetve a közelmúlt európai történelmének más meghatározó pillanatait és mérföldköveit 

érintő projekteket támogatja. Fontos szempont emellett, hogy a projektötletek reflektáljanak Európa 

kulturális sokszínűségére és közös értékeire is. 

 

Ciprus, Dánia és Luxemburg kivételével valamennyi uniós tagállamból érkeztek be pályázatok. A legtöbb 

projektötletet Olaszországból, Lengyelországból, Magyarországról és Romániából nyújtották be. 

A nyertesek listája itt olvasható: 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/european-remembrance-

2015_en 

A pályázókat az EACEA várhatóan júniusban írásban is értesíti az eredményekről. 

Gratulálunk a sikeres pályázóknak! 

 

Forrás: http://tka.hu/hir/3349/nyilvanosak-az-europai-emlekezet-projektek-eredmenyei-is  

 

 

 

KÖZZÉTETTÉK A CIVIL TÁRSADALMI PROJEKTEK EREDMÉNYEIT 

 

Az EACEA nyilvánosságra hozta az Európa a polgárokért program civil társadalmi projektjeinek 

pályázati eredményeit. 

http://tka.hu/hir/3157/kozzetettek-a-varosok-halozatai-palyazati-eredmenyeit
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Ebben a kategóriában olyan, nemzetközi partnerségek által előmozdított projekteket vártak a bírálók, 

amelyek lehetőséget biztosítanak a találkozásra a különböző háttérrel rendelkező polgárok számára. 

Emellett az is fontos szempont volt, hogy a projektek biztosítsák a polgárok közvetlen részvételét az 

európai szakpolitikákhoz közvetlenül kapcsolódó folyamatokban. 

Észtország és Luxemburg kivételével valamennyi tagállamból éreztek pályázatok. A legtöbb projekttervet 

Olaszországból, Lengyelországból és Németországból nyújtották be. 

A nyertesek listája itt olvasható: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/civil-society-projects-

2015_en 

A pályázókat várhatóan júniusban írásban is értesíti az EACEA az eredményekről. 

Gratulálunk a sikeres pályázóknak! 

 

Forrás: http://tka.hu/hir/3241/kozzetettek-a-civil-tarsadalmi-projektek-eredmenyeit  

 

 

 

ELÉRHETŐEK A TESTVÉRVÁROS PROGRAM PÁLYÁZATI EREDMÉNYEI 

 

Az EACEA közzétette az Európa a polgárokért program idei 1. pályázati körének eredményeit a 

testvérváros program kategóriában. 

A testvérváros programban azok az Európa a polgárokért program célkitűzéseivel és prioritásaival 

összhangban lévő projektek kapnak támogatást, amelyek testvérvárosokból érkező polgárok széles 

rétegei számára adnak lehetőséget a találkozásra. 

A program kiírásának megfelelően olyan projektötleteket vártak a bírálók, amelyek helyi és európai 

szinten mobilizálják, és az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára ösztönzik a 

polgárokat. 

Összesen 29 országból érkeztek pályázatok ebben a pályázati körben. A legtöbbet Magyarországról 

(39,78%), Szlovákiából (15,71%) és Romániából (8,98%) nyújtották be. 

A nyertesek listája itt olvasható: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/strand-2-measure-21-

town-twinning-deadline-2-march-2015_en 

A pályázókat várhatóan még május folyamán írásban is értesíti az EACEA az eredményekről. 

Gratulálunk a sikeres pályázóknak! 

 

Forrás: http://tka.hu/hir/3129/elerhetoek-a-testvervaros-program-palyazati-eredmenyei  
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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 

 
 
 
 
 

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  
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PÁLYÁZATOK 

  

Professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, 

telepítéssel, induló tartalom feltöltésével vállalkozások, alapítványok, 

egyesületek és intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid 

határidőre. 

 

Forrás: http://puzzleweb.hu/palyazat  

 

 

 

 

 

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre 

 

A szektorok közötti együttműködés és a fenntarthatóság ünnepére új pályázati rendszerrel 

készülnek idén a szervezők. 

A nyolcadik Civil Licit fenntarthatósági árverésen civil szervezetek üzleti szolgáltatásai kerülnek 

kalapács alá, amelyekre vállalatok vezetői licitálnak. A civil szervezetek idén is pályázat keretei 

között nyerhetik el a jogot az aukción való részvételre. A szervezők több mint száz jelentkezőre 

számítanak, akik közül szakmai zsűri választja ki a legjobbakat. Pályázni június 3-tól lehet az 

elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.  

 

 

Forrás: http://civillicit.hu/2015/06/nyolcadszor-is-civil-licit/  
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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. 

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 

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


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  

 
 
 
 
 

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 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32dc9971eb6d0820c1257e3f00318e3c?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/32dc9971eb6d0820c1257e3f00318e3c?OpenDocument
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http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/044bd6dda37d9693c1257e300047435b?OpenDocument


- jó gyakorlatok cseréje 
- elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok 

 
 
 

Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e1e9a7b776c91d55c12
57e300047c367?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 

 

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


 
 

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. 07.02. 

 

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

