
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 61. 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 

 
 
 

Zalaegerszegért-díjat kapott a Zalaegerszegi Diabetes Egyesület 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszegért-díjat adományozott a Zalaegerszegi 
Diabetes Egyesület részére a cukorbetegségre való odafigyelés fontosságára való figyelemfelhívásban 
végzett áldozatos munkájának, valamint a cukorbetegek támogatásának és a betegség megelőzéséért 
folytatott tevékenységének elismeréséül. 

 
Forrás: http://zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=11826 
 
 
 

Zalaegerszegért-díjat kapott a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszegért-díjat adományozott a Zalaegerszegi Szív- 
és Érbeteg Egyesület részére a szív és érrendszeri betegségekkel küzdő emberek körében végzett 
önzetlen és áldozatos közösségépítő tevékenységének elismeréséül. 
 
Forrás: http://zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=11825 
 
 

 

 

http://www.zalacivil.hu/
http://zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=11826
http://zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=11825


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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zalacivil.hu


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: 

 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


EURÓPA A POLGÁROKÉRT PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP 
 

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 
 
 
 

 

PÁLYÁZATOK 

 

IVF kisösszegű támogatások 
 

Már lehet pályázni a Nemzetközi Visegrádi Alap 2015. márciusi 
határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt pályázatán. 

 
A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette 2015 márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt 

pályázatát . A pályázat keretében legfeljebb hat hónapos projekteket támogatnak. A következő 
kategóriákban lehet pályázni: kulturális együttműködés; tudományos eszmecserék és kutatások; 

oktatás; diákcsere; határokon átnyúló együttműködés; idegenforgalom ösztönzése. Az elnyerhető 
támogatás összege legfeljebb 6 ezer euró. A támogatásra szánt keretösszeg 640 ezer euró. 

 
Pályázati határidő: 2015. március 1. 

Bővebb információ: 
Nemzetközi Visegrádi Alap; 

I: http://www.visegradfund.org/grants/small_grants/ 
 
 

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
http://www.tka.hu/hir/2313/europa-a-polgarokert-palyazati-informacios-napok
http://www.visegradfund.org/grants/small_grants/


Forrás: 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5546f8338d7e7f84c1257db7

0048cbd2?OpenDocument 
 
 
 

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
A nemzetiségi civil szervezetek 2015. évi költségvetési támogatására 

Pályázati kategória kódja: 
NEMZ-CISZ-15 

Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázati kiírást hirdet a 
nemzetiségi civil szervezetek 2015. évi költségvetési támogatására, összhangban 
 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi 
törvény); 

 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet; 

 

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet; 

 

 a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tám. 
rendelet) 

 

 A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) 
EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
 
1. A kiírás célja 
1.1. A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként 
a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi 
emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében. 
 
Részletes információkat az http://www.eper.hu/eperportal/pages/ felületre regisztrált 
felhasználóként lehet megtekinteni.  
 
A pályázati útmutatót és kiírást mellékletünkben olvashatják! 
 
 
 
 
 
 
 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5546f8338d7e7f84c1257db70048cbd2?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5546f8338d7e7f84c1257db70048cbd2?OpenDocument
http://www.eper.hu/eperportal/pages/


 

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, 

hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2015. évi 
költségvetési támogatására 
Pályázati kategória kódja: 

NEMZ-TAB-15 
Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázati kiírást hirdet 
nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó 
táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési támogatására, összhangban 
 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi 
törvény); 

 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet; 

 

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet; 

 

 a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban:Tám. 
rendelet) 

 

 a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) 
EMMI rendelet 
 

 
1. A kiírás célja 

 
A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók (a magyarországi köznevelési 
rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett 
táborban tanköteles korú (6-16 éves) gyerekek) anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a 
nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, 
földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák 
stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi 
hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén. 
 
Részletes információkat az http://www.eper.hu/eperportal/pages/ felületre regisztrált 
felhasználóként lehet megtekinteni.  
 
A pályázati útmutatót és kiírást mellékletünkben olvashatják! 
 

 

http://www.eper.hu/eperportal/pages/


 
A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi 

kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok 
támogatása. 

 
 

A pályázati kategória kódja: 
NTP-MKÖ-14 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program 

végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a 
magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását 

felvállaló tehetséggondozó programok támogatására, összhangban 
 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
 

  közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 
 

 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, 
 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
 

 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, 

 

 a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, 
 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.), 

 

 a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet), 

 

 a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat 
 

 a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programjáról szóló 
1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése 
és gazdagítása olyan támogatási rendszer működtetésével, amely megfelelő szakmai 
követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő 
programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések támogatására is. A 2013- 
2014. évi cselekvési program II. 5. pontja alapján: „Támogatni kell pályázati úton a magyar 
kulturális örökség, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó 
programok kidolgozását és megvalósítását.” 
 
 



 
1. A pályázat célja 
1.1. A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását 
felvállaló tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása. 
 
Részletes információkat az http://www.eper.hu/eperportal/pages/  felületre regisztrált 
felhasználóként lehet megtekinteni.  
 
A pályázati útmutatót és kiírást mellékletünkben olvashatják! 
 
 
 
 
 
 

A leghátrányosabb helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok 

tehetségsegítő szolgáltatás hozzáférésének támogatása a területi 

kiegyensúlyozás figyelembevételével. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Részletes információkat az http://www.eper.hu/eperportal/pages/  felületre regisztrált 
felhasználóként lehet megtekinteni.  
 
 
 
 
 
 

"Napfény - Napsugár - Őrség"!  
Kalandozás az ország nyugati tájegységében!  

 

Pályázati felhívás kedvezményes osztálykirándulás, erdei iskola, 
táborozási lehetőségre! 

 
A pályázat célja 
Vállalkozásunk pályázatot hirdet kedvezményes erdei iskola, osztálykirándulás és nyári táborozási 
lehetőségre az Őrségben! 2 db, egymástól 2 km-re található szálláshelyen várjuk kedves 
vendégeinket: Őrimagyarósdon, a Napfény Ifjúsági és Sporttáborban és Szaknyérban a Napsugár 
Ifjúsági Táborban. 
Célunk, hogy a pályázattal támogassuk azokat az intézményeket, szervezeteket, egyesületeket, 
magánszemélyeket, akik gyermek, ifjúsági, felnőtt, idős hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő 
közösségeket fognak össze és ennek érdekében aktív, élményekben gazdag programokkal 
kirándulásokat, táborokat vagy edzőtáborokat, sporttáborokat szerveznek számukra. Célunk továbbá, 
az őrségi tájegység természeti, kulturális, építészeti értékeinek bemutatása szakemberek segítségével 
helyben és a tájegységben egyaránt. 
 
 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b6b01d82aedf1681c12
57dc6004ca831?OpenDocument 

http://www.eper.hu/eperportal/pages/
http://www.eper.hu/eperportal/pages/


 
 

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 

 

 

 
 
 

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! 

A következő hírlevél küldés várható napja: 2015. 01.20. 

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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