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A. Meghívó
KONZULTÁCIÓ A NEA 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATAIRÓL

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2013. évre szóló működési 
pályázatainak kiírása. A pályázatok beadási határideje 2012. december 
11. Pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a 3000 forintos 
regisztrációs díj befizetése mellett. A támogatás legkisebb összege 250 
000, maximuma 4 000 000 forint lehet.

Mivel a NEA rendelkezésére álló összeg még nem ismert - ezt az 
Országgyűlés által jóváhagyandó költségvetés határozza meg -, ezért a 
kiírás azt mondja, hogy a kollégiumok a 2013. évi támogatási forrás 
60%-át oszthatják szét a működési költségre pályázók között oly módon, 
hogy az öt kollégium között egyenlő, vagyis 20-20%-os arányban oszlik 
majd meg a későbbiekben megismerhető összeg.

Az Európa Ház "Civil szolgáltatások másképp" programja keretében nyílt 
konzultációt szervez a NEA 2013. évi működési pályázati kiírásáról, 
melyen örömmel veszi az érdeklődő civil szervezetek képviselőinek 
részvételét.
A konzultációra meghívjuk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 
képviselőjét is.

A rendezvény ingyenes, előzetes regisztráció szükséges.

Időpont: 2012. december 3. (hétfő) 10.00-12.00 óra
Helyszín: Aranytíz Kultúrház, Kodály terem (1051 Budapest, Arany János 
u. 10.; legközelebbi metrómegálló: M2 - Kossuth tér, M3 - Arany János utca)
Szervező: Európa Ház
E-mail: info@eucivil.hu
Jelentkezési lap:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dENBZFFaWkZQUDhPd3NIMmhyU1EwSWc6MA
---

B. Jelentkezési lap



1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dENBZFFaWkZQUDhPd3NIMmhyU1EwSWc6MA
2. Amennyiben a hírlevél jelentkezési lapját szeretné kitölteni, kérjük, 
hogy:
- a hírlevél többi részét törölje;
- a jelentkezési lapot a megjelölt e-mail címre: info@eucivil.hu küldje 
vissza!

Részt kívánok venni a "NEA 2013. évi működési pályázatai" konzultáción 
2012. december 3-án.

Név:
Szervezet:
Szervezet címe:
Telefon:
E-mail:
Internet:

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2012. december 1-én 17.00 óráig az 
alábbi e-mail címre: info@eucivil.hu küldje vissza!
---

C. A hírlevélről
A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.

Szerkesztőség:
Civil Európa Hírlevél/Európa Ház
P: 1389 Budapest 62., Pf. 113.
T: (1) 356-8440, E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu

A hírlevél megjelenését az Európai Unió és az EU Munkacsoport támogatja. 
Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük írjon az 
info@eucivil.hu címre. A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele 
lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás megjelölésének módja: 
www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 11. évfolyam 17. számát 9817 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


