
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!   

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 73. 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 

 

Tájékoztatás NEA pályázatok nyerteseinek szerződés 

visszaküldéséről! 

 

Biztosan sokaknak gondot okoz az új szerződések 8 napon belüli visszaküldése a nyári 

szabadságolások miatt, hogy mi a teendő, ha valaki nem tudja visszapostázni, az alábbi 

információkat kaptuk az EMET-től: 

 

„Tájékoztatom a Pályázati Útmutató a „civil szervezetek működési célú támogatása 2015” c. pályázati 

kiíráshoz dokumentum 13. pontja értelmében, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges 

dokumentumok visszaküldése 8 napon belül nem lehetséges, úgy kérjük a törvényes képviselő 

nyilatkozatát/tájékoztatását papír alapon, írásban, amelyben az akadályoztatása okát bejelenti és 

egyúttal a megküldés vállalható időpontjáról tájékoztatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt. 

 

Ha a Kedvezményezettnek – a döntés eredményéről szóló értesítésben megjelölt tervezett 

szerződéskötési időponttól számított 30 napon belül benyújtott – a szerződéskötési határidő 

http://www.zalacivil.hu/


meghosszabbítására irányuló kérelme alapján, a támogató úgy ítéli meg, hogy a Kedvezményezett 

mulasztása méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az eredeti határidőnél nem hosszabb 

időtartamú új határidő állapítható meg. 

 

Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerződés aláírására feljogosító meghatalmazás 

eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betűkkel 

is, illetve a dátumot is fel kell tüntetni. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak, 

azok adatainak (név, személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt. A 

meghatalmazáshoz mellékelni kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott közjegyző által 

hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a 

számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi 

intézmény által hitelesített eredeti példányát. 

 

Amennyiben a szerződéskötési határidő meghosszabbítására a Kedvezményezett nem nyújt be 

kérelmet, vagy a kérelem alapján a támogató a határidőt nem hosszabbítja meg, a támogatási döntés 

hatályát veszti.” 

 

Üdvözlettel:  

 
HAZAI PROGRAMOK IGAZGATÓSÁGA 

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP ÉS CIVIL TÁMOGATÁSOK OSZTÁLY  

1381 Budapest, Pf.: 1407. 

Telefon: +36 1 795-4100 

E-mail: nea@emet.gov.hu 

www.emet.gov.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 

mailto:nea@emet.gov.hu
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 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! 
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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 

 
 

38 magyar nyertes az Európa a polgárokért programban 

 

Megszülettek az Európa a polgárokért program idei első pályázati körének eredményei. 

Magyarország az elmúlt években folyamatosan a legaktívabb pályázók között volt Európában, és az 

idei nyertesek között is nagy arányban találhatók hazai résztvevők. 

 

Forrás: http://www.nonprofit.hu/hirek/38-magyar-nyertes-az-Europa-a-polgarokert-programban  
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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  

 
 
 
 
 
 

PÁLYÁZATOK 

   

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 

http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol
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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/  

 

 
 

  

 

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  
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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 
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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/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) 
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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. 07.16. 

 

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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