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Az EMET állásfoglalása a 2017. évi pályázatok elszámolásához

szükséges jelenléti ívekkel kapcsolatban
 

 

 

 A 2017. évi NEA pályázatok beszámolójával kapcsolatban több szervezet esetében is felmerült, hogy olyan programot
valósítottak meg, amelyen lehetetlen volt jelenléti ívet vezetni. Az EMET ezzel kapcsolatban a következő módon fogalt
állást:

„Megkeresésére hivatkozva ezúton tájékoztatom – kérjük a szervezeteket, tegyék az alábbiakat:

A www.civil.info.hu – honlapon feltüntetett Tanácsi döntés alapján:

http://civil.info.hu/documents/14322/1301069/20160922_Tanacs_emlekezteto.pdf

http://civil.info.hu/documents/14322/1301069/20160922_Tanacs_melleklet3.pdf

A szervezet a pályázatok benyújtásakor az EPER-ben a pályázati adatlapon

Jelenléti ívre vonatkozóan nincs kötelező, ill. ajánlott minta, sablon.

A Kollégium javaslata alapján érdemes tartani egy bianco jelenléti ívet, amelyre fel tudják vezetni a dátumot, a
helyszínt, rendezvény megnevezését, illetve a neveket, aláírásokat.

Amennyiben kiskorúakról van szó, akkor az adott intézmény vezetője pl. óvoda, iskola igazgató igazolhatja jelenlétüket.

Amennyiben a pályázati adatlapon megjelölt-, és az elszámolásban megadott létszám jelentősen eltér, - szíveskedjen
indokolni az eltérés okát, - ezzel kapcsolatosan egy rövid szakmai alátámasztást csatolni a jelenléti ívvel együtt."

 

 

 

 
„IX. Dunán innen Tiszán túl” Kárpát-medencei Hagyományőrző

Tehetségkutató verseny 2018.
 

 
 A Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület „IX. Dunán innen Tiszán túl” címmel Kárpát- medencei

Ifjúsági népművészeti tehetségkutató versenyt szervez.

A Kulturális és hagyományőrző rendezvénysorozat célja, hogy a Kárpát-medence kulturális népművészeti életét újszerű
kezdeményezéssel bővítse, és kulturális kínálatát gazdagítsa. A szervezők közvetlen célja a magyar hagyományok, a
népi műveltség népszerűsítése, határon átnyúló kapcsolatok erősítése, tehetségek és a hátrányos helyzetűek
felkarolása.

 

http://www.civil.info.hu/
http://civil.info.hu/documents/14322/1301069/20160922_Tanacs_emlekezteto.pdf
http://civil.info.hu/documents/14322/1301069/20160922_Tanacs_melleklet3.pdf


Főrendező: Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület Helyszínek: Budapest/Nagykovácsi, Miskolc,
Rozsnyó/Szlovákia, Székelyudvarhely/ Oroszhegy / Románia, Beregszász/ Ukrajna, Tatabánya, Tarpa, Visznek,
Dunaújváros

Jelentkezni népzene, néptánc, népmese, népdal kategóriákban lehet.

A verseny győztesei meghívást kapnak a népzene, néptánc, kézműves, természetismereti, sport, játszó és íjász
táborba. A helyezettek díja értékes könyv, pólók, és CD, illetve rendszeres fellépési lehetőség rendezvényeinken,
továbbá kipihenhetik a verseny fáradalmait a Miskolc-tapolcai Barlangfürdőben.

Előválogatók:

Erdélyi Oroszhegy: 2018.04.29 -én

Felvidék Rozsnyó: 2018.05.05-én

Budapest Nagykovácsi: 2018.05.12-én

Dunántúl Tatabánya: 2018.05.11-13.-án

Kárpátalja Tiszapéterfalva: 2018.05.19-én

Borsod-Abaúj Zemplén megyei Miskolc: 2018.05.26-án

Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye Visznek: 2018.06.02.

Mezőföld Dunaújváros: 2018.06.09-én

Kárpát-medencei Döntő: Miskolcon a Művészetek Házában: 2018.06.23-án

 

További részletek az esemény honlapján: ITT
 

 
Magyar Közösségek Országgyűlése előkészítő megbeszélés,

lakossági fórum
 

 

 

A Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület

Tisztelettel és szeretettel meghívja régi és leendő barátait az alábbi programra:

Magyar Közösségek Országgyűlése

Magyarok Országos Gyűlése

Helyszín: Bösztörpuszta

Időpont: 2018. augusztus 17-19.

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei előkészítő megbeszélés, program ismertető LAKOSSÁGI FÓRUM:

Előadó: Vukics Ferenc

Időpont: 2018. május 5. szombat: 15:00

Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Bárczay-kúria), Miskolc-Hejőcsaba, Sütő János utca 42.

 

 

 TGE-Adományozás Adókedvezménnyel Határok Nélkül  

 
 A Kárpátok Alapítvány 2012 óta vesz részt a Transnational Giving Europe (TGE) hálózatban. A TGE célja, hogy a TGE

országokban (Ausztria, Belgium, Bulgária, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország,
Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc,
Szlovákia és Szlovénia)  székhellyel rendelkező adományozók (vállalatok, magánszemélyek) számára
adókedvezményeik érvényesítésének biztosításával segítse elő az Európán belüli határon átívelő adományozást. 2017-
ben mintegy 10.5 millió € adományban részesülhetettek civil szervezetek a hálózat jóvoltából.

 

http://tehetsegkutato.magyarkozossegek.org/


A TGE segítségével magyarországi vállalkozások tudnak hazai adókedvezményeik érvényesítésének lehetőségével
határon túlra adományozni, illetve Magyarországon bejegyzett civil szervezetek tudnak külföldi donoroktól, támogatóktól
(vállalatok, magánszemélyek) oly módon adományokat fogadni, hogy a külföldi támogató érvényesíteni tudja a
lakóhelye szerinti adókedvezményeit az adománya után.

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, bővebb információt ITT talál!
 
 

 

Elérhetőségeink:

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
 Cím: 3530 Miskolc Melinda u. 24. II/3.

 Telefon: 46/611-559

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu

honlap: www.erke.hu

 

 
 
 Ide kattintva leiratkozhat a hírlevélről!  
 
 
 

 
 
 

http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/TGE
http://www.erke.hu/webgalamb/%7Bleiratkozas_link%7D

