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(2021. november 4.)

PÁLYÁZAT
NEA - Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.
2021. november 17-én (szerdán) 14 óráig nyújthatják be pályázataikat, azok a helyi és területi
hatókörű civil szervezetek, amelyeket:
- 2019. december 31-ig nyilvántartásba vettek, és
- az utolsó két lezárt üzleti évről (2019. és 2020.) szóló számviteli beszámolóval igazolt
összes éves bevételük mindkét évben kevesebb, mint 5 millió Ft, amibe a Magyar Falu
Program támogatásai nem tartoznak bele.
A támogatást a nyertes pályázó az alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó
közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.
Igényelhető maximális támogatás: 350.000 Ft.
A pályázati kiírások és útmutatók elérhetők:
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/

NEA TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
A Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2021. november 8-án (hétfőn) 15 órai
kezdettel online információs rendezvényt szervez, melynek témája:
A NEA 2022 egyszerűsített pályázatai.
A fórum során nemcsak a pályázat, hanem a pályázati felület is - gyakorlati tanácsokkal bemutatásra kerül.
A tájékoztatóra az alábbi linken jelentkezhetnek az érdeklődők:
https://forms.gle/Yqjx1jPVsysVoWs58

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ
Megjelent a 2022. évi Értékteremtő Közösségekért díj hirdetménye
2022. februárban átadásra kerül az Értékteremtő Közösségekért díj. A miniszteri elismerés
egy természetes személy és egy civil szervezet részére adományozható, melyek értékteremtő,
értékmegőrző tevékenysége kiemelkedő, a civil közösség érdekében kifejtett munkássága
példaértékű. A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot az alábbi linken megtalálható
hirdetményben részletezett szempontok szerint, a mellékelt dokumentumok elektronikus
megküldésével 2021. december 6-án 23:59-ig.
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=329

PROGRAM
Roma Ifjúsági Konferencia 2021
A Budapesti Európai Ifjúsági Központ, a Phiren Amenca és a Nemzeti Ifjúsági Tanács közös
együttműködésében az idei évben első alkalommal rendezi meg közös Roma Ifjúsági
Konferenciáját.
A konferencia fő célja a roma fiatalok közéleti részvételének erősítése, társadalmi
szerepvállalásuk növelése a nemzetközi és hazai ifjúsággal közvetve-közvetlenül foglalkozó
szervezetek, az ifjúságszakmai aktorok és az ifjúságpolitika fókuszában. A konferencia
lehetőséget teremt, hogy a fiatalok betekintést kapjanak az őket érintő ifjúsági és roma
stratégiákba és azokról döntéshozókkal egyeztessenek.
A résztvevők elsősorban roma és nem roma fiatalok, roma és ifjúsági szervezetek vezetői,
képviselői és önkéntesei. Másodsorban pedig roma és/vagy a társadalmi integráció területe
iránt érdeklődő roma és nem roma fiatalok és szakemberek.
A konferencián előadások és panel-beszélgetések váltják egymást, illetve a délutáni részben
döntéshozókkal, szakemberekkel lesz lehetőség konstruktív beszélgetéseket folytatni. Az
előadók, a meghívott vendégek az ifjúsági és a roma civil társadalom képviselői, valamint a
nemzetközi és magyarországi intézményrendszer szereplői. Jelenleg személyes jelenléten
alapuló konferenciára számítunk, a járványügyi helyzettől függően. A rendezvényre
maximum 50 fő személyes részvételét várjuk.
Az esemény helyszíne és időpontja: 2021. november 8. (hétfő)
Budapesti Európai Ifjúsági Központ, Budapest (1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.)
A rendezvényt megelőző nap a távolról érkezők számára szállást tudunk biztosítani a
Budapesti Európai Ifjúsági Központban bizonyos létszámlimit mellett. Minden résztvevő
számára az étkezés és a rendezvény programelemein való részvétel ingyenesen biztosított.
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