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2016 JÚLIUSI HÍRLEVÉL

Tisztelt Érdeklődők!
Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete által
kiadott HÍRLEVÉL olvasótáborában! A Hírlevelünk megjelentetésének legfőbb célja, hogy
folyamatosan értesülhessenek a Széchenyi Programmal kapcsolatos információkról, illetve
pályázati lehetőségekről, megkönnyítve ezzel a pályázatok elkészítését. Bízunk benne, hogy
kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal szolgál az Ön számára!
Üdvözlettel Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
1.
A Kormány az 1314/2016 (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Programról (a továbbiakban: Program), amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország
minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti
el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben…
A pályázati felhívás elérhető: http://www.bmsk.hu/sportpark/
2.
Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
pályázatot hirdet Magyarország 2016. évi központi melléklet II. költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. 5. a) pont szerint Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra…
A pályázati felhívás elérhető:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse

3. GULÁG–GUPVI EMLÉKÉV CIVIL PÁLYÁZATAI
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot
hirdet négy civil pályázati kategóriában a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások
emlékévéhezkapcsolódóan.

A felhívások kódja: GUL-16-A, GUL-16-B, GUL-16-C, GUL-16-D
Benyújtási határidők (szakaszos):
- 2016. augusztus 15.
- 2016. szeptember 15.
A pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi oldalon megtalálják:
http://emet.gov.hu/hirek/hirek502/
http://goo.gl/fyK8j9

4. NEA-16-N
A Nemzeti Együttműködési Alap NEA-16-N jelű, „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló
támogatásra civil szervezetek részére 2016.” című pályázati kiírása 2016 július 8-án megjelent. A pályázat
célja a civil szervezetek működésének támogatása.
A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által
gyűjtött és a számviteli beszámoló eredmény kimutatásában / levezetésében külön „adományok” soron
feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli
beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,- Ft). Az adományok után járó normatív
kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható.
A pályázatokat legkésőbb 2016. augusztus 8. napjáig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
A
pályázatról
részletesebben
az
alábbi
linkeken
szerezhet
http://civil-tanacsadas.hu/tajekoztatas-nea-16-n-palyazati-kiiras-megjelenteteserol/
http://www.civil.info.hu/web/guest/palyazatok

RENDEZVÉNYEK A TÉRSÉGBEN
A térségben megrendezett rendezvények plakátjai elérhetőek a www.bsve.hu honlap Címlapján.

információt:

