
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 59. 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 

 
Mindjárt itt a karácsony 

 
Mindjárt karácsony! címmel szervez összművészeti ünnepváró programot a Magyarucca Egyesület. 
Az összejövetelt december 20-án, szombaton 18.30-tól tartják a Móricz Művelődési Házban. Tárlaton 
mutatkoznak be az egyesület alapító képzőművészei, színpadra kerül az  istenkereső versdalokat 
felvonultató Innen és túl című műsor (Z. Lukács Sándor), és a 70-es, 80-as évek dalain nosztalgiázhat 
a publikum dr. Kocsi Béla jóvoltából. 
 
Forrás: http://zaol.hu/programok/programok-rendezvenyek-zala-megyeben-december-8-tol-
1664882 
 
 

  
 

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 

 
 

Jövőre több mint 4 millió eurós támogatás áll rendelkezésre az 
Erasmus + program ifjúsági területén 

 
2015-ben összesen több, mint 4 millió euró jut az Erasmus+ program ifjúsági területére - jelentette 

be az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes 

államtitkára az EVS Live rendezvényén, szombaton Budapesten. 

 

Forrás: http://nonprofit.hu/hir/jovore-tobb-mint-4-millio-euros-tamogatas-all-rendelkezesre-az-

erasmus-program-ifjusagi 

 

 

 

 

 

Elérhetőek az Európa a polgárokért program 2015-ös prioritásai 
 

Az EACEA (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség) honlapjára töltötte fel az 

Európa a polgárokért programban 2015-re érvényes prioritásokat. 

Az európai emlékezet ágban benyújtott pályázatok prioritása a következő: 

mailto:info@zalacivil.hu
tel:%2B36%2020%20213%201504
http://nonprofit.hu/hir/jovore-tobb-mint-4-millio-euros-tamogatas-all-rendelkezesre-az-erasmus-program-ifjusagi
http://nonprofit.hu/hir/jovore-tobb-mint-4-millio-euros-tamogatas-all-rendelkezesre-az-erasmus-program-ifjusagi


 a II. világháború befejezésének 70. évfordulója 

A demokratikus szerepvállalás és állampolgári részvétel ágban készített pályázatokra vonatkozó 
prioritás 2015-ben: 

 az Európa jövőjéről szóló vita 

Bővebb információk az EACEA honlapján olvashatóak. 

Forrás: http://nonprofit.hu/hir/elerhetoek-az-europa-polgarokert-program-2015-os-prioritasai 

 
 

 
EURÓPA A POLGÁROKÉRT PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAPOK 

 
2014.11.20. 
 

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

 
A rendezvény időpontja 2015. január 13. (10.00-13.45) 
A rendezvény 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 rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció a honlapunkon 
található online jelentkezési lapokon végezhető el (a rendezvények menüpont alatt). 
  
 
2015. január 13-i időpont: http://www.tka.hu/rendezveny/2312/europa-a-polgarokert-program-

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

 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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PÁLYÁZATOK 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS- EACEA/31/2014 
 

Erasmus+ Program, 3. kulcstevékenység: A szakpolitikai reform támogatása 
Civil társadalmi együttműködés az oktatás és képzés, valamint az ifjúságpolitika terén 

 
BEVEZETÉS 
Az oktatás és képzés, illetve az ifjúságpolitika területén a civil társadalmi szervezetekkel való 
együttműködés alapvető az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos stratégiákra és 
szakpolitikákra vonatkozó széles körű felelősségvállalás kialakítása érdekében, valamint ahhoz, hogy 
valamennyi szinten figyelembe lehessen venni az érdekeltek ötleteit és aggályait. Az együttműködés 
fontos szerepet játszik az Európa 2020 növekedési és foglalkoztatási stratégiával, az oktatás és képzés 
terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerével (Oktatás és képzés 2020), 
szakpolitikai menetrendekkel, mint például a bolognai folyamat a felsőoktatásban vagy a bruges-i 
közlemény által meghatározott koppenhágai folyamat a szakoktatásban és szakképzésben, valamint 
az EU ifjúsági stratégiájával kapcsolatos tudatosság növelésében. Az együttműködés továbbá 
elengedhetetlen az érdekelteknek a különböző országok szakpolitikai reformjainak végrehajtásában 
történő aktív részvételének biztosításához, az Erasmus+ Programban és egyéb európai programokban 
való részvételük előmozdításához, valamint a szakpolitika és a program eredményeinek, illetve a 
bevált gyakorlat széles körű tagsági hálózatukon keresztüli megismertetéséhez. 
 
Ennek keretében e pályázati felhívás az alábbi két alprogramon keresztül nyújt támogatást: 
1. Civil társadalmi együttműködés az oktatás és képzés terén (1. alprogram) 
2. Civil társadalmi együttműködés az ifjúságpolitika terén (2. alprogram) 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e pályázati felhívás keretében egy pályázó csak egy pályázatot 
nyújthat be, vagy az 1. vagy a 2. alprogramra, de nem mindkettőre. 
 
 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/45a7a4396cf1d697c12
57da9003a7e79?OpenDocument 

 
 
 

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). 



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 

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


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 

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 

 

 

 

 

 

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


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. 12.19. 

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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