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.október 30.
Somogy Ifjúságáért
Egyesület
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Kedves Olvasó!
Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenő hírlevelét olvassa.
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:

 Vannak válaszaink…. Interjú Lévai Gáborral
 Professzionális eszközzel kereshetnek önkénteseket a
civilszervezetek
 Kampány a népművészet népszerűsítésére
 Civil
 Összefoglaló a Vidékfejlesztési Program Változásairól
 Év fája: két somogyi a döntőben
 Emberek: Noé Kornélia népi iparművész alkotásai " Mézből,
tojásból, szívemből" születnek
 Önkéntes munkát vállalóknak indított honlapot az EMMI
 Megjelent a Civil szemle legújabb száma
 Pályázatok- Pályázzatok

KIP, KOP, KOPOGOK...
Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok – Dátumok!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Újabb 70 millió Ft támogatás civil szervezeteknek környezetvédelemre
A Földművelésügyi Minisztérium az előző évek hagyományait folytatva
2016-ban is kiírja a Zöld Forrás pályázatot, melyre a Nemzeti
Környezetvédelmi Program megvalósításában részt vállaló környezet- és
természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek pályázhatnak. A
pályázati keretet a minisztérium az idén is 70 milló Ft-ban állapította meg.
2015-ben ezen pályázati forrásból 52 társadalmi szervezet kérelmét
támogatta a tárca 300 ezer és 3 millió forint közötti összegekkel. A civil
szervezetek delegáltjai az idei évben is részt vesznek mind a pályázati
kiírás elkészítésében, mind a pályázatok bírálatában. A teljes átláthatóság
biztosításán túl így a kedvezményezett szervezeteknél az évek alatt
összegyűlt szakmai szempontok is érvényesíthetők a kiírás és értékelés során. A 2016-os pályázat mielőbbi
meghirdetése érdekében a minisztérium munkatársai már 2015 végén megkezdték az egyeztetést a civil delegáltakkal,
így a korábbi éveknél egyszerűbb felhívásra az év első félévében benyújthatják pályázataikat a zöld társadalmi
szervezetek.
A 2015. évi pályázati felhívás 3 támogatási célt jelölt meg:
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
3. Az erőforrás-takarékosság és a - hatékonyság javítása.
A támogatás intenzitása 100% vissza nem térítendő volt 2015-ben, 2016-ban is hasonló konstrukcióra lehet számítani.

Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát.
A következő szám megjelenése: 2015.november 30.
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
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
Civil szervezete működtetésével, pályázatokkal kapcsolatos kérdéseivel, problémáival keressen!

