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Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. 

Telefon: +36 (20) 295 59 35 
E-mail: civilbacs@gmail.com 

Honlap: www.recic.hu 

2017. DECEMBER 5. 

IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. 

Ezen határidő figyelem-

be vétele miatt a hírle-

veleinket minden hónap 

5. napja után küldjük 

meg a civil szervezetek 

számára. 

A tartalomból: 

Címlap 1 

Pályázatok:  

NKA pályázat 

2 

NKA Felhívása 3 

  

Advent Kiskunhalason 

Szeretettel várnak minden érdeklődőt Kiskunhalas főterén az Adventi 
programokra. 

A rendezvény keretein belül kerül megrendezésre: 

 VÁROSI MIKULÁS NAP, ahol a résztvevő gyermekek mézeskalácsot sütnek, 
kézműveskednek, majd 16 órától Farkasházy Réka, és a Lyra együttes előadását 
hallgathatják meg. 

 III. Jótékonysági Mikulás futás és kerékpározás december 9-én 

 Fellépők közt szerepel december  15-én Zoltán Erika, december 16-án Gáspár 
Laci és még sokan mások. 

Részletes programleírás a Halasmédia facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/pg/halasmedia/events/?ref=page_internal 

Félegyházán a Mikulás - városi ünnepség 

Nagy szeretettel hívnak mindenkit a szervezők  Kiskunfélegyházára 2017. 
december 6-án 17.00 órára a Petőfi téri fűtött rendezvénysátorba, ahol 
Mikulásváró műsorral bemutatkoznak a város általános iskolás gyermekei. 
A műsrorok végére természetesen megérkezik a Télapó is, és az ajándékok sem 
maradnak el. 

Bővebb információ  a Móra Ferenc Művelődési Központ honlapján:  
http://moramuvhaz.hu 

 

ADVENT-KECSKEMÉTI TÉLI FESZTIVÁL 
Kecskemét Főterén, a Hirös Agóra Nonprofit Kft. szervezésében 
„Minden napra ajándék” címmel várják az érdeklődőket, egészen január 1-ig. 
Részletes programok megtekinthetők a  Hírös Agóra honlapján:  
http://www.hirosagora.hu/kecskemeti-teli-fesztival-2017 

 

Kisszállás Advent 

Bővebb információ: 
Kisszállás Művelődési Ház és 
Könyvtár facebook oldalán 
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CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 

LEADER helyi felhívások 

 

 

 

 

 

Megkezdődött a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési 
stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások 

megjelentetése 
 
A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság (IH) 
közleményt adott ki a LEADER helyi pályázati felhívások 
megjelenéséről. 
 
Az IH közlemény értelmében a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati 
felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található 
ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi 
Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a 
pályázati lehetőségekről. 
A felhívás és forrás az alábbi linken is elérhető:    
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 
 
A helyi támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül lehet benyújtani az egyes helyi pályázati felhívásokban 
olvasható „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és 
módja” fejezetben található információk alapján. 
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CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

VP LEADER – HELYI FELHÍVÁSA 

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a Bács-Kiskun Megye 

illetékességi területén működő önkormányzatok, kisebbségi 

önkormányzatok támogatása a lakosság életminőségének javítása 

együttműködések megvalósulásával, a település kisléptékű 

infrastruktúrájának, eszközparkjának, közösségi tereinek kialakítása, 

felújítása, fejlesztése érdekében.  

Az intézkedés az országos átlagnál rosszabb demográfiai mutatók és az 

elégtelen települési infrastruktúra javítására törekszik. Az intézkedésnek 

köszönhetően élhetőbbé válnak a térségi települések, javulnak a 

demográfiai mutatók. Az infrastruktúra fejlesztésével a falusi turizmusban 

rejlő lehetőségek is kihasználhatóbbá válnak. Jelen felhívás keretében 

kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek 

a fenti célkitűzéseknek.  

A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 

tervezett keretösszeg: 230000000 Ft. 

Jelen felhívás forrását Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A Leader felhívások további részletei az alábbi linket olvasható:  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatot hirdetett a Coca Cola HBC Magyarország olyan civil szervezeteknek, 

amelyek készek munkanélküli fiatalokat oktatni a vállalat által kezdeményezett 

#énjövőm program tananyaga szerint, elsősorban vidéken. A vállalat 2020-ig 8000 

fiatal képzését tűzte ki célul.  

Az üdítőitalgyártó idén szeptemberben indította el a programját és a tervek szerint 

2020-ig 8000 fiatalnak nyújt az elhelyezkedésüket segítő tréningeket. A vállalat a 

felnőttoktatásban évtizedes tapasztalatokkal rendelkező szervezeteket bízott meg az 

#énjövőm program tananyagának oktatásával, a most meghirdetett pályázat győzteseit 

pedig ingyenesen felkészíti a tananyag átadására.  

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők: 

https://hu.coca-colahellenic.com/hu/fenntarthatóság/énjoevőm/pályázat -fiatal-

pályakezdők-képzésére/ 
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MÁR FACEBOOKON 

IS ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.C

OM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 4. 

Fsz. / 1. 

Telefon: 20/270-0327 

Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 

75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-16:00 

Kérdés:  
Mikorra várhatóak a kö-

vetkező NEA kiírások, és 

hogyan értesülök róla ?  

 

Válasz:  
Pontos dátumot még nem 

lehet tudni, december kö-

zepére várható. Folyama-

tosan figyelni kell a: http://

civil.info.hu oldalt, ott fog 

megjelenni a hivatalos ki-

írás. 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 2. 

I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-20/295-5935 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 
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