
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 57. hírlevele érkezett Önhöz.  

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 1500 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 

http://www.zalacivil.hu/


 



 



 



 



Bemutatkozási lehetőség Civileknek a Zalaegerszegi Televízióban 

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

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. A televízió a Civil Információs Centrum 

segítségével szerkeszti adásba a témákat, a jelentkezőket, a híreket, információkat, amelyek 

kéthetente, keddi napokon 18.00-18.50 közötti időpontban kerülnek sugárzásra. 

Használják ki a lehetőséget, éljenek a nyilvánossággal!  

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

Centrum programkoordinátoránál:  Harmath Ágnes: info@zalacivil.hu, +36 20 213 1504.  

A jelentkezésen túl kérünk egy bemutatkozó anyagot a szervezetről és/vagy a műsorban bemutatni 

kívánt programról. Kérjük, jelezzék azt is, ha volt már korábban televíziós szereplésük, ami esetleg 

bejátszásként kiegészíthetné a stúdióbeszélgetést! 

 

ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

 

Stratégiai partnerségi megállapodások 26 civil szervezettel 
  

2014. november 27. 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 26 stratégiai partnerségi 

megállapodást adott át a kertészet, a vetőmag, a méhészet, a növényvédelem, 

az állatgyógyászat, a hús- és élelmiszeripar, az édességipar, a haltermelés, a 

vadászat, az erdészet, a gabona-feldolgozás, a takarmánygyártás, valamint a 

fiatal gazdák érdekképviseletének területén működő civil, illetve szakmaközi 

szervezet képviselői számára. 

A miniszter elmondta, a szaktárca az új kormányzati ciklusban is folytatni kívánja 
azt a közös munkát, amelyet még 2012-ben indított el. Ezt a törekvést szolgálja az 
is, hogy a tárca eddig 28 szervezettel kötött ilyen jellegű megállapodást, amelyek 
között 3 szervezet (Magyar Solymász Egyesület, Magyar Vadgazdálkodási 
Szakértők Országos Egyesülete, Pro Silva Hungaria Egyesület) újonnan 
csatlakozott az Földművelésügyi Minisztérium stratégiai partnereihez. 
 
Ezek az egyezmények minden eddiginél szorosabb együttműködéseket tesznek 
lehetővé az ágazatokat érintő jogszabályok előkészítésében, az átfogó programok 
és stratégiai dokumentumok megalkotásában. A hatékony együttműködés alapja 
a partnerek valamint a minisztérium közötti kölcsönös információcsere, a 
rendszeres egyeztetések és konzultációk. 
 
A stratégiai partnerek az agrárium, az élelmiszeripar súlyponti ágazatait 
képviselik, valamint komoly szerepet vállalnak a magyar vidék és a nemzet 

mailto:info@zalacivil.hu
tel:%2B36%2020%20213%201504


értékeinek megőrzésében is. 
 
A szaktárca agrárpolitikájában központi helyet foglalnak el azok a fejlesztések, 
amelyek új munkahelyeket hoznak létre és egyre több családnak biztosítanak 
tisztes megélhetést. A hatékonyan működő társadalmi szervezetek a vidék és az 
ország gazdaságának fontos mozgatórugói. Ennek jegyében születtek a stratégiai 
partnerségi megállapodások, amelyek a civil szervezetek által őrzött értékeket 
közvetlenül be tudják kapacsolni a jogalkotás folyamatába. 
 
Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy minden lehetséges eszközzel segíteni fogja 
stratégiai partnereit annak érdekében, hogy a társadalmi szervezetek szellemi 
tőkéje erősítse a vidék és az ország gazdaságát. 
 
A 26 társadalmi szervezet az alábbi: 

 
-    Baromfi Termék Tanács és Szakmai Szervezet 
-    Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) 
-    Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) 
-    Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) 
-    Ipartestületek Országos Szövetsége 
-    Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége 
-    Magyar Akvakultúra Szövetség 
-    Magyar Állatorvosi Kamra 
-    Magyar Állattenyésztők Szövetsége 
-    Magyar Díszkertészek Szövetsége 
-    Magyar Édességgyártók Szövetsége 
-    Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek és Vadászok Szövetsége 
-    Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége 
-    Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége 
-    Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
-    Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 
-    Magyar Solymász Egyesület 
-    Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesülete 
-    Országos Erdészeti Egyesület 
-    Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
-    Országos Magyar Vadászati Védegylet 
-    Országos Magyar Vadászkamara 
-    Pro Silva Hungaria Egyesület 
-    Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
-    Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
-    Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
  

(FM Sajtóiroda) 

Forrás: kormany.hu 

 

 
 
 
 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/strategiai-partnersegi-megallapodasok-26-civil-szervezettel


EURÓPA A POLGÁROKÉRT PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAPOK 
 

2014.11.20. 
 

A Tempus Közalapítvány információs napot szervez két alkalommal az Európa a polgárokért 2014-
2020 programról. 

 
A rendezvények időpontja: 2014. december 9. és 2015. január 13. (10.00-13.45) 
A rendezvények helyszíne: Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) 
  
A rendezvények célja, hogy megismertessék a résztvevőkkel az új programot, annak felépítését, 
prioritásait, változásait, valamint bemutassanak néhány korábban megvalósított jó példát. Emellett szó 
lesz a pénzügyi és a pályázat beadásával kapcsolatos tudnivalókról, a pályázati feltételekről és a bírálati 
szempontokról is. 
  
Az információs napra szeretettel várjuk települések, városok, helyi és regionális állami hatóságok, 
testvérvárosi bizottságok, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek, civil társadalmi 
szervezetek, valamint oktatási, kulturális és kutatóintézetek képviselőit. Vagyis mindazokat, akik 
pályázatot nyújthatnak be az Európa a polgárokért programban. 
  
A rendezvényeken való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció a 
honlapunkon található online jelentkezési lapokon végezhető el (a rendezvények menüpont alatt). 
  
2014. december 9-i időpont: http://www.tka.hu/rendezveny/2311/europa-a-polgarokert-

program-palyazati-informacios-nap 
 
2015. január 13-i időpont: http://www.tka.hu/rendezveny/2312/europa-a-polgarokert-program-

palyazati-informacios-nap 
 
  
Felhívjuk figyelmüket, hogy a két rendezvény tartalma megegyezik. 
 

Forrás: http://www.tka.hu/hir/2313/europa-a-polgarokert-palyazati-informacios-napok 
 
 
 

PÁLYÁZATOK 

 
 

Egyházi támogatások 
felhívás 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felhívja 

a  jogosultak körét (egyházak, egyházi intézmények, nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személyek 

és egyéb egyházi szervezetek), hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil 

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatási felhívást tett közzé, melynek keretében 

egyedi támogatási igény nyújtható be az alábbi két előirányzat valamelyikére: 

 egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása (EGYH-KCP-15); 

 egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása (EGYH-EOR-15). 

http://www.tka.hu/rendezveny/2311/europa-a-polgarokert-program-palyazati-informacios-nap
http://www.tka.hu/rendezveny/2311/europa-a-polgarokert-program-palyazati-informacios-nap
http://www.tka.hu/rendezveny/2312/europa-a-polgarokert-program-palyazati-informacios-nap
http://www.tka.hu/rendezveny/2312/europa-a-polgarokert-program-palyazati-informacios-nap


A felhívás kódjai: EGYH-KCP-15, EGYH-EOR-15 

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2015. január 7. 

 A felhívást, útmutatót és mellékleteit, csatolmányként megtaláljál. 

Forrás: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/egyhazi_tamogatasok3/ 

 

 „Európa a polgárokért program” 

Megjelentek az Európai Bizottság és a Tempus Közalapítvány által az „Európa a polgárokért program” 

keretében kiírt pályázatok. Nonprofit szervezeteknek, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit 

szervezeteknek, helyi önkormányzatok szövetségeinek/egyesületeinek négy kategóriában is 

lehetőségük van pályázat benyújtására: 

 Tematikus hálózatok 

 Európai emlékezet projektek 

 Testvérvárosi találkozók  

 Civil szervezetek projektjei 

http://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert 

 

Még lehet jelentkezni a Fejlesztés Európai Évének új pályázatára! 
 

A nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek európai ernyőszervezete (CONCORD), és az 

Európai Parlament kezdeményezésére az Európai Bizottság Fejlesztési Főigazgatósága 2013-ban 

javaslatot tett arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács nyilvánítsa 2015-öt Fejlesztés Európai 

Évének (European Year for Development, EYD2015). A két intézmény elfogadta a javaslatot, amelyről 

közös határozatot hoztak. 

Az EYD2015 révén az Unió történetében első alkalommal nem valamely belső uniós téma szerepel 

majd az Európai Év fókuszában, hanem a külső tevékenység egy fontos aspektusa.  Alapvető 

szempont a nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) kommunikáció és tudatosság erősítése, a 

szakpolitikára, illetve az EU-ra és tagállamaira, mint donorokra irányuló figyelem, társadalmi 

támogatottság és általános tájékozottság növelése. A pályázat célja olyan tevékenységek támogatása, 

amelyek alkalmasak arra, hogy ösztönözzék a magyar állampolgárok és érdekelt felek közvetlen 

bekapcsolódását, kritikus gondolkodását és aktív érdeklődését a fejlesztési együttműködés terén, 

többek között a szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában; valamint tájékoztassák a magyar 

állampolgárokat az Unió és Magyarország által folytatott fejlesztési együttműködésről, kiemelve az 

Unió és Magyarország által az eddigiekben elért eredményeket.  

Pályázatot nyújthatnak be: magyarországi székhelyű civil szervezetek, civil szervezetek szövetsége, 

valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei; vagy magyar civil szervezetek 

együttesen, továbbá magyarországi székhelyű gazdasági társasággal együttműködésben; vagy 

magyar civil szervezet és magyar oktatási intézmény, illetve tudományos intézet együttesen. 

A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás a 2015. január 1 – 2015. december 30. között 

megvalósuló tevékenységekre használható fel, amelyek a következő célcsoportokra, vagy ezek 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/egyhazi_tamogatasok3/
http://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert


kombinációjára irányulhatnak: magyar állampolgárok, kiemelten a fiatalok; magyar tudományos élet 

képviselői, magyar vállalatok, magyar döntéshozók, magyar civil szervezetek. 

A pályázatok elbírálása a kiírásban részletezett értékelési szempontok alapján, legalább háromtagú 

bírálóbizottság által történik. Beadási határidő: 2014. december 18.  

 

 Forrás:  

 http://civil.info.hu/-/meg-lehet-jelentkezni-a-fejlesztes-europai-evenek-uj-palyazatara-

?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fkezdje-

itt%3Bjsessionid%3Da2ecf5c9adf76f422596d6b8e30e%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlV

WAUbeG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_c

ol_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

 http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/a44907b340fbc53fc1

257d9b003e5a2c?OpenDocument 

 

Pályázati felhívás gyermek- és ifjúsági közösségépítő 

programsorozatok támogatására (IFJ-GY-14-E) 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet nyílt pályázatot hirdet gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására. 
 
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. december 3. 23:59 perc 
 
A pályázati anyag mellékletünkben megtalálható, valamint letölthető az alábbi linkről: 
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok 

 

A pályázatban részt venni a http://www.eonadvent.hu honlapon a pályázati anyag és a jelentkezés 

online benyújtásával van lehetőség. 

 

 

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://civil.info.hu/-/meg-lehet-jelentkezni-a-fejlesztes-europai-evenek-uj-palyazatara-?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fkezdje-itt%3Bjsessionid%3Da2ecf5c9adf76f422596d6b8e30e%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%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/-/meg-lehet-jelentkezni-a-fejlesztes-europai-evenek-uj-palyazatara-?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fkezdje-itt%3Bjsessionid%3Da2ecf5c9adf76f422596d6b8e30e%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%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/-/meg-lehet-jelentkezni-a-fejlesztes-europai-evenek-uj-palyazatara-?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fkezdje-itt%3Bjsessionid%3Da2ecf5c9adf76f422596d6b8e30e%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%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/-/meg-lehet-jelentkezni-a-fejlesztes-europai-evenek-uj-palyazatara-?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fkezdje-itt%3Bjsessionid%3Da2ecf5c9adf76f422596d6b8e30e%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%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/-/meg-lehet-jelentkezni-a-fejlesztes-europai-evenek-uj-palyazatara-?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fkezdje-itt%3Bjsessionid%3Da2ecf5c9adf76f422596d6b8e30e%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok


 

 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: 2014. 12.09. 

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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