Civil Híradó
- HírlevélH ír ek ,

re nd e zv ény ek , k ia d vá n yo k , p á l yá za to k ,
ta ná cso k , jó g y a k o rla to k

2015.április 30.
Somogy Ifjúságáért
Egyesület

Kedves Olvasó!
Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenő hírlevelét olvassa.

Székhely: 7400 Kaposvár,
Damjanich u. 8- 10.

Iroda: 7521 Kaposmérő,

A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális,
országos és nemzetközi civil világot érintő hírekről. Szeretnénk felhívni a
figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetőségekre, hogy ezzel is segítsük a civil
és az önkormányzati szektor munkáját.

Rákóczi u. 27.

A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, „könnyű” hírek és hasznos linkek
színesítik, ezek mindegyikéhez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat.

Tel.:+36 30/ 718-8655

Ezt a hírlevelet azért kapja, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a
Somogy Ifjúságáért Egyesület által működtetett Megyei Ifjúsági és Nonprofit
Központtal. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy
válasz e-mailt, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel!”

E-mail:
somogyifjusagaert@gmail.com

A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el.
Kérjük, amennyiben szervezetének olyan híre, programja, sikeresen megvalósult
projektje van, amelyet megosztana a megye civil szereplőivel, küldje el e- mail
címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon.
Mentse a fájlokat és az erdőket!
Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges!
Üdvözlettel:
Udvaros Renáta
E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com

Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat:
2015 a helyi termék éve - fogyasszunk minél több helyben készült
élelmiszert!
Agilis Projektmenedzsment Helyzetkép 2014
Nyilvános a GINOP 2015. évi fejlesztési kerete - 7 milliárd forint
szociális gazdaságfejlesztésre!
Tanodák Éjszakája
A Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör felhívása
Amit mindenki rólunk koppintott – az 1% magyar találmány
Képzési felhívás

KIP, KOP, KOPOGOK...
Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok – Dátumok!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2015 a helyi termék éve - fogyasszunk minél több helyben készült élelmiszert!
A helyben előállított, ellenőrzött termékek iránt egyre növekszik a magyar vásárlók érdeklődése, ezt a pozitív
folyamatot kívánja erősíteni a Földművelésügyi Minisztérium azzal, hogy az idei évet a Helyi termék évének
nyilvánította - jelentette be Zsigó Róbert államtitkár a Magyar Ízek Húsvéti Vásáron.
Zsigó Róbert a Magyar Ízek Húsvéti Vásárát
beharangozó sajtótájékoztatón emlékeztetett: a
kormány 2010 után olyan intézkedéseket,
jogszabály-módosításokat hozott, amelyekkel
könnyítette a kistermelői tevékenység végzését, a
kistermelői piacok létrehozását. E piacok száma az
elmúlt négy évben megduplázódott, mára 214
működik az országban - tette hozzá.
Az államtitkár felhívta a figyelmet: amellett, hogy
a
szaktárca
szeretné
növelni
a
fogyasztói
tudatosságot, a tematikus év fontos programjának
tartja azt is, hogy a kistermelők szakmai ismereteit
bővítse. Ezért a Földművelésügyi Minisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, és a Nemzeti
Művelődési Intézettel közösen a termelők számára létrehoz egy on-line tudásbázist, valamint szakmai fórumokat
szervez az ország számos pontján.
A fogyasztóknak, a termelőknek, a helyi piacok üzemeltetőinek szóló honlap is megkezdte működését
(http://www.helyboljobb.hu/), valamint a kezdeményezés facebook profilján is folyamatosan frissülő információkhoz
juthatnak az érdeklődők.
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelosallamtitkarsag/hirek/2015-a-helyi-termek-eve-fogyasszunk-minel-tobb-helyben-keszult-elelmiszert
Agilis Projektmenedzsment Helyzetkép 2014
Az AAM Tanácsadó Zrt. 2014-ben elhatározta, hogy megvizsgálja a hazai versenyszféra vezető vállalatai körében az
agilis projektmenedzsment elterjedtségét és alkalmazási gyakorlatát.
Ennek érdekében készítettek egy elektronikus kérdőívet a módszertan elterjedésének és alkalmazásának részletes piaci
feltárásához, amelyet közel 100 hazai vállalat töltött ki az üzleti szférában. Az elemzett eredmények alapján elkészítették
az „Agilis Projektmenedzsment Helyzetkép 2014” kiadványt, amely a felmérés eredményei mellett néhány szakmai
cikket is tartalmaz a témában.
A kiadvány a következő kérdésekre igyekszik választ adni:
Mi is az az Agilis projektmenedzsment módszertan?
Miért jó?
Hol alkalmazható leginkább?
Milyen előnyei, hátrányai vannak az alkalmazásának?
A kiadvány bevezetőjében olvashatjuk, hogy miért kapott ilyen
kitüntetett figyelmet ez a téma valamint az ehhez kapcsolódó kutatás:
„Az üzleti működést támogató informatikai rendszer bevezetési és fejlesztési projektjeink során egyre gyakoribb elvárás
az ügyfeleink részéről, hogy a projekt minél korábbi fázisában szeretnének eredményt látni a projekt csapattól. (…) A
különböző fejlesztési projektek közelében egyre több alkalommal találkozunk az agilis kifejezéssel, mégis ügyfelenként
– sőt sokszor üzletáganként – különböző megközelítést és gyakorlati alkalmazást tapasztalunk.”
Ez a sokféleség adta az indító gondolatot az AAM Tanácsadó Zrt.-nek ahhoz, hogy felmérjék az Agilis
projektmenedzsment módszertan jelenlegi magyarországi elterjedtségét, valamint a piaci szereplők tudásának mértékét
a témával kapcsolatban.
A
kiadványt
jelen
levelünk
mellékleteként
csatoljuk,
valamint
letölthető:
http://aam.hu/ftp/aam_consulting/AAM_Agilis_PM_Helyzetkep_2014.pdf

Nyilvános a GINOP 2015. évi fejlesztési kerete - 7 milliárd forint szociális gazdaságfejlesztésre!
2015. március 25-én jelent meg a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi fejlesztési
keretéről szóló 1173/2015. (III. 24.) kormányhatározat. Ez alapján az idén 746 milliárd forintot szán a kormányzat a
hazai gazdaság versenyképességének erősítését szolgáló gazdaságfejlesztési projektekre.
Az operatív program kiemelt prioritásként kezeli a szociális gazdaság erősítését a munkahelyteremtés érdekében.
Ennek megfelelően a GINOP 5. prioritástengelyén vissza nem térítendő támogatások, a 8. prioritási tengelyen pedig
pénzügyi eszközök lesznek elérhetők a szociális gazdaság szereplői számára.
A Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 2015-ben a szociális gazdaság fejlesztésére 6 milliárd forintot köt
le az 5. Foglalkoztatás prioritástengelyen. Az előirányzott támogatások a kormányrendelet értelmében 2015. júniusától
lesznek elérhetőek a pályázók számára.
A szociális gazdaság erősítése céljából az operatív program a "Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése - támogató
szolgáltatások" célra további 1 milliárd forintot köt le az idei év áprilisától meghirdetésre kerülő kiemelt projekt
számára, melynek megvalósítójaként a határozat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft-t nevezi meg.
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által a korábbi években bevezetett, szociális gazdaság
élénkítését célzó szolgáltatásai -új szolgáltatásokkal kibővülve- a jövőben is elérhetők lesznek tehát a szektorban
működő vállalkozások számára!
Az előirányzott támogatások minél hatékonyabb kihasználása érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft. minden lehetséges eszközzel tájékoztatni fogja partnereit a pályázati kiírásokról és a források
lehívásának feltételeiről, amint a pályázatokkal kapcsolatos konkrét információk rendelkezésre állnak.
Forrás:
http://www.szocialisgazdasag.hu/hu/nyilvanos-a-ginop-2015-evi-fejlesztesi-kerete---7-milliard-forint-szocialisgazdasagfejlesztesre1.html?utm_source=szocialisgazdasag_rss&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Kooper%C3%84%E2%80
%9A%C3%8B%E2%80%A1ci%C3%84%E2%80%9A%C4%B9%E2%80%9A
Tanodák Éjszakája
A Tanodák Éjszakája elnevezésű kezdeményezést 2014 őszén „álmodták” meg.
A többi „éjszakázó” intézményhez (színházak, múzeumok) hasonlóan, a népszerűsítés és figyelemfelkeltés céljával
találták ki ezt az eseményt.
Így egyik nagyon fontos céljuk, hogy megismertessék a társadalommal a Tanoda Mozgalom és Intézményrendszer
fogalmát és annak tevékenységét. Bár reklámra idén még nem telik, de hiszik, hogy egy-két éven belül sokkal többen
fogják tudni és érteni a tanodák szükségességét és működését, és remélhetően sokkal többen tartják majd azokat
fontosnak a hátrányos helyzetű településeken.
A másik szintén ugyanilyen fontos céljuk, – amihez még inkább szükség lett volna nyilvánosságra – hogy felhívják
elsősorban a döntéshozók figyelmét arra, hogy a tanoda jellegű programoknál a szakmai sikeresség biztosításának
elengedhetetlen feltétele a folytonosság, a kiszámítható finanszírozás. Ez pedig ellentmond az eddigi – kormányzatokon
átívelő – gyakorlatnak. Az állandó segítő jelenléttel nem fér össze a két éves projektszerű működés, hiszen a
gyerekekkel nem lehet csak két évig foglalkozni, aztán majd fél vagy egy évet nem, mert nincs rá pályázat.
Közös tapasztalatuk az, hogy a támogatás nélküli időszakokban, vagyis amikor nem tudnak alternatív és fejlesztő
programokat kínálni, a tanodás célcsoport körében megindul az iskolai lemorzsolódás, felüti fejét a kábítószerfogyasztás.
E két fontos célt kívánják tehát elérni, és bár a kezdeményezés nagyon civil és kicsit amatőr, és nem kicsit forráshiányos,
úgy érzik, hogy ha kellő számú tanoda és hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó intézmény csatlakozik a
mozgalomhoz, akkor talán azt erősebben, hatékonyabban lehet képviselni a döntéshozók felé, mint ha azt egyedül
tennénk, mint ha külön-külön vívnánk a „dzsungelharcot”.

A Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör felhívása
Mi egy olyan civil szervezet vagyunk, akik Kaposvár testvérvárosaival tartjuk a kapcsolatot, fő célunk, hogy minél
közelebb hozzuk a testvérvárosok polgárait egymáshoz. Kölcsönös látogatásaink alkalmával lehetőség van az adott
város megismerésére, annak történelmére, hagyományaira, kultúrájára betekintést nyerni. Ezen kívül – az eddigi
tapasztalatok igazolták – sok, mély baráti kapcsolat alakul ki a látogatók között. Jó lehetőség adódik a nyelvgyakorlásra
is. Szorosabb kapcsolatot ápolunk a francia (St. Sebastien), a német (Glinde), az olasz (Schio) és az angol (Bath)
városokkal.
Francia barátaink meghívására utazást szervezünk St. Sebastien városába.
2015. július 1-9. között.
Busszal tervezzük az utat, 2 éjszakai szállással odafelé. (az első Torinoban, a második Toursban lenne). Így nem csak
elmennénk a Loire-menti kastélyok mellett, hanem akár hármat (Chenanceau, Chambord, Amboise) meg is nézhetnénk!
Július 3.-án, pénteken este ékeznénk Saint-Sébastien-ba, ott maradunk 7-én (kedd) reggelig. Az ottani programot a
vendéglátóink szervezik részünkre. Az elszállásolás családoknál történik.
Visszafelé szintén 2 éjszakát alszunk útközben. Megnézzük Szent Johanna városát, Orléans-t is, majd Dijonban alszunk,
onnan tovább indulunk hazafelé, és július 9-én késő este érünk vissza Kaposvárra. Helyek még korlátozott számban
vannak.
Ez évben még szeretnénk ellátogatni Schio-ba és Glindébe is az ősszel.
Szervezetünk nyitott, ezért bárkit szívesen látunk körünkben. Ha érdekli az út, vagy szeretne hozzánk csatlakozni, a
következő e-mailen keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot.
E- mail: tbk.kaposvar@gmail.com, Vagy telefonon: 30/ 408- 7820
Fiatalokat, idősebbeket egyaránt örömmel várunk!
Civil szervezetek - halaszthatatlan határidők közelegnek
Mozgalmas hónap elé nézhetnek a civil szervezetek. Májusban ugyanis elmulaszthatatlan
határidők közelegnek.
Íme, az idei legfontosabb dátumok, amikre figyelniük kell a civileknek!
Május az egyik legfontosabb hónap a civil szervezetek életében. Nézzük is, melyek azok az
időpontok, amelyekre érdemes időben felkészülni.
Május 20.
Erre a határidőre nemcsak a magánszemélyeknek kell odafigyelniük, hanem a civil szervezeteknek is. A közhasznú
szervezetek eddig az időpontig buzdíthatják az adózókat, hogy segítség 1%-os felajánlásukkal a szervezetek munkáját.
Május 31.
Ez a határidő több szempontból is lényeges a szervezetek működésében.
Május végéig kell a közhasznúsági beszámolót, valamint a közhasznú mellékletet letétbe helyezni, és papír alapon vagy
elektronikus úton benyújtani az Országos Bírósági Hivatalhoz (1363 Budapest, Pf. 24.) Amennyiben a szervezet saját
honlappal rendelkezik a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet azon is – legalább 2 évig – elérhetővé kell tenni. Ha
azonban valamilyen okból elmulasztanák ezt, akkor még van lehetőségük a kötelezettségeket további egy évig pótolni.
Amennyiben mulasztás történik, a szervezettel kapcsolatos nyilvántartást végző bíróság törvényességi ellenőrzés
céljából értesítést küld az ügyészség részére.
Ez a nap a végső időpontja a közhasznúsági jogállás megújításának. Ha szükséges, akkor a létesítő okirat módosításával
tehetik ezt meg. Egy nyomtatvány kitöltésével a székely szerinti törvényszéknél változtathatják meg létesítő okiratukat.
Szintén május 31. a határideje a társasági adóbevallás vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozat
leadásának. A nyilatkozatot elektronikusan vagy ügyfélkapun keresztül tölthetik ki.

Ugyancsak ez a nap a végső időpontja a számviteli beszámoló leadásának, amelyet a közhasznúsági melléklettel együtt
papírlapon, postai úton küldhetnek el az Országos Bírósági Hivatalhoz.
Május végéig adhatják le a szervezetek a 2014-es évről szóló statisztikai jelentésüket. A jelentést elektronikus úton, az
ELEKTRA rendszeren keresztül küldhetik el.
Szintén május 31. a határideje az szja 1%-os beszámoló leadásának, amelyet 2013-ban folyosított, és 2014-ban felhasznált
1%-os felajánlások összegéről kell elkészíteni. Amennyiben a szervezet tartalékolja az összeget (legfeljebb 2 év), akkor
annak időtartamát és összegét is köteles feltüntetni. Ehhez 2015-ben a 13KOZ nyomtatványt kell kitölteni, amit
elektronikus úton vagy ügyfélkapun keresztül küldhetnek meg a NAV-hoz.

Amit mindenki rólunk koppintott – az 1% magyar találmány
A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásával ma már több országban élhetnek az adófizetők – Magyarországon,
Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is.
Jogosan dagadhat a mellünk, mivel a támogatási formát hazánkban vezették be először. Az szja 1%-ának felhasználását
1996-ban fektették törvénybe, a magánszemélyek 1997 óta adományozhatják adójuk 1%-át egy közhasznú feladatot
ellátó nonprofit szervezet javára. Egy kiegészítés alapján pedig 1998 óta +1%-ot is felajánlatunk egy elismert egyház
részére.
A törvény időközben néhány dologban módosult, de az alapkoncepció megmaradt: minden szja fizetésre kötelezett
magánszemély felajánlatja adója 1+1%-át egy civil szervezet és egy elismert – technikai számmal rendelkező – egyház
részére. Egy kedvezményezteti körből csak egyet választatunk, rendelkezésünk tehát érvénytelen, ha két egyházat vagy
két civil szervezetet jelölünk meg.
Miért jó az adó 1%? Az 1%-os jogszabály kifejezetten haladó szemléletű, mivel olyan finanszírozási forma, amelynek
segítségével a magánszemélyek is beleszólhatnak az állami pénzek elosztásába, emellett részt vehetnek a nonprofit
szektor támogatásában.
Pozitívum továbbá, hogy a fejajánlás során az adózónak nem kell mérlegelnie, hogy megengedheti-e magának, hogy
támogasson egy szervezetet. Ebben az esetben tehát, az adományozással ellentétben, a támogatásban nem akadályozó
tényező a jövedelmi helyzet.
Az adózok választása egyben a szervezet iránti bizalmukat és megbecsülésüket is tükrözni, – akár egy szavazásnál –
ezzel növelik a civil szervezetek presztízsét, amely nagyon fontos tényező egy szervezet fennmaradásának
szempontjából.
Mindenki másképp csinálja. A pozitív magyar tapasztaltok hatására a többi visegrádi országban is bevezették a
támogatási formát. Lengyelországban 2004 óta élhetnek az adófizetők felajánlási jogukkal. Ahogy hazánkban is, itt is
közcélokat ellátó szervezetek javára rendelkezhetnek, ugyan némi eltéréssel (nonprofit szervezetek, olyan templomok,
amelyek közfeladatot látnak el, illetve a helyi hatóságok szövetségesei). A lengyel szabályozás abban azonban nagyon
más, hogy náluk egy adózó több nonprofit szervezetnek is felajánlhatja adója 1%-át.
Szlovákiában hazánkkal egy időben, már a ’90-es évek elején felmerült a felajánlás ötlete, ám konkrét lépések csak 1998ban történtek. Érdekesség, hogy az 1998-as pozsonyi kerekasztal beszélgetéseken a magyarországi szakemberek
véleményét is kikérték, hiszen addigra már egy éves tapasztalattal rendelkeztünk a rendszerről. Szlovákiában végül
csak 2002-ben vezették be a rendszert, itt is közfeladatot ellátó civil és egyházi/vallási szervezeteteket támogathatnak az
adófizetők. A szlovák példa különlegessége azonban, hogy a magánszemélyek mellett vállalatok is felajánlatják adójuk
2%-át – ez egyébként nem kicsit dobja meg a támogatások összegét.
A cseh modellt vezették be a legkésőbb, felhasználva a többi visegrádi ország tapasztalatait 2005-ben nyújtották be a
Parlamentbe a törvényjavaslatot. Itt is magánszemélyek rendelkezhetnek közfeladatokat ellátó nonprofit szervezetek
javára.
Amit mi lestünk el a többiektől. Lengyelországban a kezdetektől fogva a felajánlások nem anionim módon történnek,
így a kedvezményezett szervezetek név szerint megtudhatják, kiktől érkezett a támogatás. Fontos változás
Magyarországon, hogy 2015-től az felajánló beleegyezésével a NAV elküldi adatait (név, postai vagy elektronikus
levelezési cím) az általa választott szervezethez, amely felveheti a rendelkező magánszeméllyel a kapcsolatot. Ez azért
hasznos, mert így az felajánló pontos tájékoztatást kaphat arról, hogy valóban célt ért-e adománya. Az új szabályozásról
itt olvashat részletesebben.

http://ado1szazalek.com/adofizetoknek/2015/ujdonsag-2015-tol-mar-nevunket-es-cimunket-is-eljuttathatjuk-afelajanlottakhoz-206
Továbbá mind Lengyelországban, mind Szlovákiában – már az 1% bevezetésétől fogva – előzetesen regisztrálniuk kell
magukat a nonprofit szervezeteknek, ha részesülni kívánnak a felajánlásokból. Egy 2014-es törvénymódosítással
hazánkban is bevezették a regisztrációs kötelességet, 2015-től már csak azok a szervezetek kaphatnak 1%-os felajánlást,
amelyek a korábbi évben regisztráltak a NAV-nál. Az alábbi linken nézheti meg az idei regisztrált kedvezményezettek
listáját. http://ado1szazalek.com/adofizetoknek/adofizetoknek/kik-azok-a-regisztralt-kedvezmenyezettek-209
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014-15
Pályázat magyarországi civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében akciópályázatok
benyújtására és támogatására.
Az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom
fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés
alakításában”. Az Alap várt eredményei:
a demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az emberi jogokat;
az erősödő állampolgári aktivitás és részvétel a közügyek alakításában;
az érdekképviseleti tevékenységek erősödése;
a hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése;
a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet kialakulása;
jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez;
a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti szolgáltatások fejlődése;
a társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése.
A pályázati felhívás konkrét célja:
Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és
lebonyolításának támogatása. A támogatható tevékenységek témája kizárólag az NCTA horizontális szempontjainak
valamelyike (vagy közülük több) lehet, azaz:
az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális
orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség
erősítése;
a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös
tekintettel a roma népesség helyzetére);
a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem
visszaszorítása.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a
gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg.
Olyan akció- és kampányötleteket várunk tehát, amelyek a fent részletezett területek valamelyikén jelentkező konkrét
és aktuális problémákra hívják fel a figyelmet, embereket motiválnak az ezekkel kapcsolatos fellépésre, és hatékonyan
járulnak hozzá a problémák megoldásához, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében. Előnyben
részesülnek a minél változatosabb, egyebek között modern online eszközöket alkalmazó kezdeményezések és/vagy a
más módon kreatív, innovatív megoldások, melyek hatékonyságát a pályázó képes érvekkel alátámasztani. Előnyt jelent
továbbá, ha az akció/kampány széles célcsoportokat szólít meg üzenetével, illetve új célcsoportokat képes elérni.
Konferenciák, fesztiválok, táborok, évente és/vagy rendszeresen megrendezett események, túlnyomóan sport vagy
kulturális, jótékonysági vagy közösségépítési célú rendezvények nem minősülnek akciónak a jelen pályázati felhívás
értelmében.
Az NCTA e felhívás keretében sem támogat politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit, pártpolitikai akciókat és
tevékenységeket.
Forrás: http://www.nonprofit.hu/palyazatok/Norveg-Civil-Tamogatasi-Alap-Akciopalyazatok-2014-15

MEGJELENT! Pályázat terepjáró, mikro- és kisbusz beszerzésére 5000 fő alatti településen működő önkormányzatok
és civil szervezetek számára.
100%-os támogatási intenzitással igényelhető gépjárművásárlás 2015. május 4-től a közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére falu- és tanyagondnoki (1. célterület), valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások
ellátásához (2. célterület) kapcsolódóan!
Mi támogatott?
Terepjáró személygépjármű, valamint mikro és kisbusz beszerzése!
Beszerezhető járművek kötelező műszaki paramétereinek listája letölthető a következőre kattintva: Műszaki
paraméterek
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege:
Terepjáró személygépjármű beszerzése esetében: legfeljebb 5.000.000 Forint.
Mikro és kisbusz beszerzése esetében: kevesebb, mint 8.000.000 Forint.
Hol lehet pályázni?
Település listák alapján az 5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel
rendelkező településeken (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések,
valamint a kistérségi központok kivételével) megvalósuló fejlesztés támogatható, valamint olyan településen, ahol a
település lakosságának több mint 2 százaléka él külterületen, tanyás térségben.
Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él)
megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések listája letölthető a következőre kattintva: Település lista 2
Kik pályázhatnak?
- települési önkormányzatok,
- települési nemzetiségi önkormányzatok,
- önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások,
- a beruházás megvalósulási helyszínén székhellyel, telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek (egyesületek
(például polgárőr egyesületek), alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, közhasznú tevékenységet ellátó szociális
szövetkezetek)
- egyházi jogi személyek
Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének
támogatására
A roma kultúra értékeinek bemutatása hozzájárulhat a negatív megítélés csökkentéséhez, erősítheti a különböző
kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadását. Emellett a romák számára eszköze lehetne a kulturális örökségük
megismerésére, a fiatal nemzedékeknek való továbbadására.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot
hirdet roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének
támogatására (pályázati azonosító ROM-RKT-15).
A pályázat célja:
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:
a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése;
a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
a roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene,
képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

A pályázatot elektronikus úton, az NRSZH oldalán elérhető pályázatkezelő rendszerén keresztül kell benyújtania,
melybe az adatokat 2015. május 15-ig (24 óráig) lehet rögzíteni. Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely
pályázatkezelő rendszerben véglegesítésre került. A pályázó a pályázatkezelő rendszerben való belépéséhez a
Regisztráció menüpont alatt kérhet jogosultságot.
Pályázat civil környezet-, természet-, állatvédő és kulturális szervezetek számára új arculatuk megterveztetésre.
Egy maréknyi környezetvédő, kultúra- és állatbarát kreatív szakember, illetve egy természet- és emberbarát kutya úgy
határozott, hogy tudásukkal, tehetségükkel és szimatukkal segítik a civilek tevékenységét. Kidolgozták a Design Pro
Bono programot, melynek keretében, pályázat útján kiválasztott hét szervezetet fognak támogatni azzal, hogy
professzionális arculatot terveznek nekik. Az így elkészülő korszerű, szakszerű és vonzó vizuális megjelenés erősíti a
szervezetek sikeres kommunikációját, több követőt, szimpatizánst, támogatót biztosít számukra, ezzel elősegítve az
eredményesebb működésüket.
RÉSZTVEVŐK:
A programban kiváló és segítőkész tervezőgrafikusok valamint a Hellodesign szakemberei vesznek részt.
NYEREMÉNY:
A hét nyertes pályázó szervezet az alábbi szolgáltatásokból álló, egyenként kb. 1.000.000 Ft értékű arculati csomagot
kapja támogatásként a programban résztvevőktől.
JELENTKEZÉS:
Jelentkezni kizárólag az on-line jelentkezési lap kitöltésével lehet. Tovább az on-line jelentkezési lapra!
Jelentkezési határidő: 2015. május 15., éjfél
EREDMÉNYHIRDETÉS:
Első körben kiválasztásra kerülnek a nyertes pályázók. Ennek kihirdetése: 2015. június 1.
Ezt követően elkezdődik az érdemi munka, a tervezés. Ez nyáron zajlik, a nyertesek, a tervezők, a projekt menedzserek,
a program felügyelő és a minőségellenőr közreműködésével. Több lépcsőben kialakításra kerül az arculat, majd
elkészülnek az arculati elemek és a weboldal. A végeredmény szeptemberben, egy kiállításon, egy kiadványban és itt, a
Hellodesign weboldalán kerül hivatalosan bemutatásra. A premier tervezett időpontja: 2015. szeptember 10.
Forrás: http://www.hellodesign.hu/design-pro-bono-palyazat-2015
KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS – képzés
A közösségi tervezés közös gondolkodást és cselekvő mozgalmat indít a Közösségi Kapcsolat Alapítvány.
Olyan önkormányzatoknak, önkormányzati intézményeknek, civil szervezeteknek, helyi közösségeknek,
társasházaknak, szomszédságoknak ajánljuk távoktatási programjukat, amelyeknek célja a helyi szükségletekre építő, a
lakosság részvételét tükröző, megalapozott tervek mellett, a megvalósításban is részt vevő cselekvő társak azonosítása
és megerősítése a helyi ügyek mellé.
A tanfolyam önálló tanulásra épít, de megadja a továbbolvasás és a konzultáció lehetőségét, hogy a résztvevők képesek
legyenek felismerni azokat a helyzeteket, amelyekben valóban a legcélravezetőbb munkamód a közösségi részvétellel
történő tervezés, előkészíteni-, megszervezni és közösségi tervező munkát indítani konkrét helyi ügyekben.
Tervezzenek bátran és közösen!
További részleteket talál a http://kozterv-tanfolyam.kka.hu oldalon
Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát.
A következő szám megjelenése: 2015. május 29.
Véleményét és észrevételét a következő e-mail címre várjuk: somogyifjusagaert@gmail.com
Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület.
Felelős szerkesztő: Udvaros Renáta
Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27.
Telefon: 06 30 718-8655
E-mail: somogyifjusagaert@gmail.com
Honlapunk: www.sie.hu,
E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com

