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NEA PÁLYÁZAT
November 12-én 8 órától lehet beadni a Nemzeti Együttműködési Alap egyszerűsített
pályázatait.
Maximum 300.000 Ft-ra pályázhatnak azok a több mint két éve, helyi és területi hatókörrel
működő szervezetek, amelyek bevétele az eltelt két évben nem haladta meg évenként az 5
millió forintot. A pályázati támogatást a szervezet az alapcél szerinti közösségteremtő, a
hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek
fedezésére fordíthatja.
A támogatási összegre a pályázatok beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó keret
kimerüléséig jogosult a formai szempontból érvényes pályázat. (A pályázatok esetében az
Alapkezelő csak jogosultsági vizsgálatot végez, azzal, hogy a jogosultsági vizsgálat a
költségvetés vizsgálatára nem terjed ki, Kollégium általi szakmai bírálatra nem kerül sor.)
A pályázat benyújtása elektronikus úton történik, de az előző évektől eltérően nem az EPERben, hanem NIR-ben.
A beadási határidő:
A pályázati kiírás és útmutató az alábbi linken elérhető: 2020. december 11. 12.00 óra.
Sikeres pályázást kívánunk!

NEA TÁJÉKOZTATÓK ONLINE
A Nógrád Megyei Civil Központ 2020 novemberében online tájékoztatókat rendez.
Témáink:
- Tájékoztató a NEA 2021. évi egyszerűsített pályázatairól;
- Az új pályázati felület a NIR bemutatása, a regisztráció és a pályázati adatlap kitöltésének
folyamata;
- Egyéb kérdések.
Az online tájékoztatók időpontjai:
- 2020. november 20. (péntek) 15.00 óra
- 2020. november 23. (hétfő) 15.00 óra
- 2020. november 26. (csütörtök) 15.00 óra

CIVIL KÖZPONT NYITVATARTÁS
A Civil Központ nyitvatartása változatlan, minden munkanapon 9-től 15.30-ig várjuk az
érdeklődő civil szervezetek képviselőit. Személyesen: Salgótarján, Fő tér 5-ben, telefonon a
32/786-740-es telefonszámon, e-mail-ben a nogradicic@gmail.com-on. Elérhetőek vagyunk
a facebookon, illetve honlapunk a nogradicic.hu címen található. Igény szerint, előzetes
egyeztetés alapján online tanácsadást is biztosítunk.

CIVIL KÉZIKÖNYV
Megjelent a nagy sikerű "Civil kézikönyv - Útmutató a civil szervezetek működéséhez"
aktualizált, második kiadása, amelynek kiadója az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület.
A civil szervezetek működtetéséhez szükséges tudnivalókat tartalmazó ingyenes kiadvány
beszerezhető a Nógrád Megyei Civil Központban, illetve letölthető az alábbi linken:
https://civil.info.hu/media/CIVIL_KEZIKONYV2_3758.pdf

