Dél-Dunántúli Ö rökségturisztikai Klaszter
7625 Pécs, Vince u. 9/2.
Tel.: 72/210 -446 I +36 3 0/913 -7095
friedwaldkft@ gmail.com

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL
2014/2. szám
Tisztelt Klaszter Tagok!
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes
tanácsadással segítjük tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben található elérhetőségeken
van lehetőség.

1.
Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők
támogatására a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.3.4.A-13/1
A pályázat célja:
A pályázati kiírás célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások
projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan fiatal szakképesítéssel rendelkező
pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati
ismereteit.
Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
─
─
─
─
─
─
─

Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
Részvénytársaság (GFO 114)
Európai részvénytársaság (GFO 115)
Európai szövetkezet (GFO 125)
Szociális szövetkezet (GFO 121)
Közkereseti társaság (GFO 211)
Betéti társaság (GFO 212
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─
─
─
─
─
─
─
─

Egyéni cég (GFO 213)
Egyéni vállalkozó (GFO 231)
Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232)
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
Nonprofit közkereseti társaság (GFO 621)
Nonprofit betéti társaság (GFO 622)

Támogatható tevékenységek köre:
1. A gyakornokok foglalkoztatása
2. Mentori tevékenység
3. Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok
foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl.
könyvelés.)
4. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése,
megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás,
átalakítás.
A támogatás mértéke: 100%
A támogatás minimum összege: 460 350.- HUF
A támogatás maximum összege: 30 000 000.- HUF
Beadási határidő: 2014.04.30.
További információ: Pályázati dokumentáció
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2.
NKA pályázat kulturális fesztiválok támogatása céljából
Kódszám: 3707/200

A pályázat célja:
Kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának
és színvonalának megőrzése és erősítése.
A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató
fesztiválokat támogatja. Filmes, valamint gasztronómiai fesztiválok megvalósítását célzó
pályázatokat a kollégium ebben a pályázati kiírásban nem támogat.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Pályázat tartalmi feltételei:
A pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei
vehetnek részt, amely események:


költségvetésének kiadásai meghaladják az 5 millió Ft-ot;



költségvetési forrásaik között szerepel bevétel;



az eseményről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amely tartalmazza
valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 526 millió Ft.
Igényelhető támogatás: maximum 30 millió Ft/pályázat.
Pályázók köre:


jogi személyek,



jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,



egyéni vállalkozók.
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Pályázati cél megvalósításának időtartama:
Pályázni a 2014. május 1. és 2015. április 30. között megvalósuló fesztiválokra lehet.
Az adott fesztivál megrendezésével kapcsolatos kiadások kezdő időpontja (a számlák
teljesítésének időpontja) a fesztivál konkrét kezdő időpontját megelőző maximum 120 nap
lehet.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni a
pályázat benyújtásával egyidejűleg. A nevezési díj összege 1 millió Ft-nál kisebb összegű
igény esetén sem lehet kevesebb 10.000 Ft+27% áfa összegnél.
A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 20%-a.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:


művészek tiszteletdíja,



színpadtechnika bérleti díja,



együttesek tiszteletdíja,



audiovizuális eszközök bérleti díja,



szakmai közreműködők megbízási



kölcsönzési díj (előadás

díja,

megtartásához szükséges



műsorvásárlás (produkciók),

eszközök),



szerzői jogdíj,



hangtechnikai szolgáltatás,



utazási költség,



fénytechnikai szolgáltatás,



szállásköltség,



vetítéstechnikai szolgáltatás,



szállítási költség,



színpad építési és bontási költsége,



biztosítási költség (őrzés-védelem



installációs költség,

kivételével),



nagyítás,



terembérleti díj,



paszpartu,



helyszínbérleti díj,



keretezés,



sátor bérleti díja,



díszlet,



pavilonbérleti díj,



jelmez,



színpad bérleti díja,



kellék,
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nyomdai előkészítés,



dokumentálás költsége,



nyomdaköltség,



audiovizuális rögzítés és



reklám- és propagandaköltség,

utómunkálatainak költsége.

A pályázat benyújtásának a határideje: 2014. március 13.
További információ: Pályázati dokumentáció

3.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Városi épített örökség megőrzése c. intézkedéséhez
Kódszám: HU07PA16-A1-2013
A pályázat célja:
A felhívás alapvető célja a városi életforma színtereiként szolgáló leromlott állapotú országos
műemléki védelem alatt álló épített kulturális örökségi értékek és kapcsolódó táji környezetük
hiteles és fenntartható megújítása, kulturális funkcióiknak megerősítésével és nagyközönség
számára elérhetővé tételével, ezáltal enyhítve a társadalmi egyenlőtlenségeket.
A fentiek elérése érdekében az épített kulturális örökség megőrzése és fenntartható használata
városi térségekben olyan megalapozott módon kell, hogy megvalósuljon, amely segíti a
valódi szükségleteken alapuló társadalmi befogadást a kulturális és közösségi javakhoz való
hozzáférésen keresztül. Ezért a felhívás keretében támogatandó projekteknek szükséges
megfelelniük az alábbiaknak:
1) A felújítási munkák során szem előtt kell tartani azt a célt, hogy a fejlesztendő ingatlan
kulturális és/vagy közösségi funkciója megerősítésre kerül, vagy új kulturális és/vagy
közösségi funkció kerüljön kialakításra.
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2) A felújítási munkák során szem előtt kell tartani azt a célt, hogy a fejlesztendő ingatlan
széles körben elérhetővé tegye a kulturális javakat, különös tekintettel a társadalmilag
hátrányos helyzetű csoportokra.
A pályázók köre:
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
a) Központi költségvetési szervek (GFO 31);
b) Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38);
c) Nonprofit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699);
d) Alapítványok (GFO 56);
e) Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559);
f) Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572);
g) Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás
(GFO 327);
h) Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);
Támogatható tevékenységek köre:
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott kötelezően megvalósítandó
tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység
nem támogatható.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek mindegyike kötelezően megvalósítandó:
1) Az alapvető céloknak megfelelő ingatlan kulturális funkcióinak megerősítéséhez és a
nagyközönség számára elérhetővé tételét szolgáló megújításához és amennyiben
releváns kapcsolódó táji környezetük hiteles megújításához szükséges átalakítás,
bővítés,

felújítás

és/vagy helyreállítás

valamint

kapcsolódó

infrastrukturális

fejlesztések.
2) Az ingatlan megújításához, kulturális és közösségi funkciójának fenntartásához,
kialakításához és széles körben hozzáférhetővé tételéhez kapcsolódó saját kidolgozású
és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztés.
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3) Projektmenedzsment:

A

projekt

megvalósításához

kapcsolódó

adminisztratív

(folyamatkövetési, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki, közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatos) és projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységek, beleértve a donor
partnerekkel közös Magyarországon vagy donor országban megvalósuló bilaterális
tevékenységeket.
4) Nyilvánosság biztosítása az Útmutató 3.1.2. pontjában foglaltak szerint.
5) Projektszintű könyvvizsgálat.
Az egyes nagyobb kötelező tevékenységek kisebb szakmai tevékenységekre tagolódnak,
amelyek összetétele projektenként változhat, de minden esetben szükségesnek és indokoltnak
kell lenniük a projekt megvalósításához.
A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja:
A projektjavaslat magyar nyelven, egy rövid angol nyelvű ismertetővel, kizárólag az online
rendszerből készült pályázati űrlapon nyújtható be.
A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2014. február 21-től 2014.
május 21. 24:00 óráig.
További információ: Pályázati felhívás

4.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez
Kódszám: HU07PA16-A2-2013
Alapvető cél:
A felhívás keretében támogatott projekteknek illeszkedniük kell az alábbi alcélok
valamelyikéhez:
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1) A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és
tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökségi érték és táji környezet fenntartható
módon, a helyi szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és
élményszerű bemutatása.
2) A kulturális örökségvédelmi jelentőséggel is rendelkező védett természeti értékek,
területek, ezen belül kifejezetten a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális
örökségi jelentőségű barlangok és környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása,
az eredeti funkció, működés élményszerű bemutatása.
A felhívás keretében támogatandó projektektől elvárt:
─ A fejlesztés során szem előtt kell tartani azt a célt, hogy a helyi közösség megfelelően
bevonásra kerüljön különös tekintettel a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokra.
─ A fejlesztés eredményeként bemutatásra kerülhetnek a tradicionális vidéki
életformához kapcsolódó tevékenységek (mesterségek, kézművesség) és az illeszkedő
szellemi örökség.
Pályázók köre:
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
─ Központi költségvetési szervek (GFO 31)
─ Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38)
─ Nonprofit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699)
─ Alapítványok (GFO 56)
─ Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559)
─ Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572)
─ Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás
(GFO 327);
─ Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);
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Az önerő mértéke:
Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez a pályázó szervezet jogosultsága
alapján minimálisan az elszámolható költség 0%/5%/10%-ának megfelelő, minden más
támogatástól mentes önerőt szükséges biztosítani.
Önerő részeként természetbeni hozzájárulás nem vehető figyelembe.
Előleg mértéke:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre
igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 30%-a.
Támogatható tevékenységek köre:
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet
támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
Projektpartnerek kizárólag a B1.1. pont tartalomfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeit és a
B1.2 pontokban meghatározott támogatható tevékenységeket valósíthatják meg.
Önállóan támogatható tevékenységek:
Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető. Az 1-es és 2-es támogatható tevékenységek
csoportja választható, azon belül azonban mindkét tevékenység megvalósítása kötelező.
Lehetőség van mindkét tevékenységcsoport választására is.
1.csoport:
1. A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és
tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökség és táji környezetének fenntartható
módon, a helyi szereplők bevonásával történő felújítása és/vagy helyreállítása
valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.
ÉS
2. A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és
tájgazdálkodáshoz kapcsolódó örökségi értékek megőrzése és élményszerű bemutatása
saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen
keresztül.
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ÉS/VAGY
2. csoport:
1. A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és
környezetük

megőrzése,

fenntartása,

helyreállítása,

valamint

kapcsolódó

infrastrukturális fejlesztés.
ÉS
2. A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és
az eredeti funkciójának, működésének élményszerű bemutatása saját kidolgozású
és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.
Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
1. Projektmenedzsment:

A

projekt

megvalósításához

kapcsolódó

adminisztratív

(folyamatkövetési, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki, közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatos) és projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységek beleértve a donor
partnerekkel közös Magyarországon vagy donor országban megvalósuló bilaterális
tevékenységeket.
2. Nyilvánosság biztosítása az Útmutató 3.1.2. pontjában foglaltak szerint.
3. Projektszintű könyvvizsgálat.
A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja
A projektjavaslat magyar nyelven, egy rövid angol nyelvű ismertetővel, kizárólag az online
rendszerből készült pályázati űrlapon nyújtható be.
A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2014. február 21-től 2014.
május 21. 24:00 óráig.
További információ: Pályázati felhívás
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5.
A Vidékfejlesztési Minisztérium
2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására
Pályázat kódja: HUNG-2014 B
A pályázat célja:
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti
települési, tájegységi, megyei és országos nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése,
rendszerezése, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott
egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok hazai, külhoni és
nemzetközi rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és
népszerűsítése.
I.

Új értékek gyűjtése és azok helyi és országos értéktárba kerülésének elősegítése
A helyi (települési, tájegységi, megyei) értéktárakban, a Magyar Értéktárban, illetve a
Hungarikumok Gyűjteményében még nem szereplő nemzeti értékek gyűjtése,
rendszerezése, a nemzeti értéket alátámasztó dokumentumok felkutatása, javaslatok
elkészítése az értéktárba történő felvételre, a javaslat benyújtása, a nemzeti értékek
gyűjtését elősegítő szakmai tréningek, tapasztalatcserék szervezése , megyei, országos
szinten hasznosítható módszertani segédanyagok készítése;

II.

Kiállítások/rendezvények szervezése és megvalósítása
A helyi (települési, tájegységi, megyei) értéktárakban, a külhoni értéktárban, a
Magyar Értéktárban, a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott nemzeti értékek
és

a

hungarikumok

kiállításokon,

bemutatása

rendezvényeken,

népszerűsítése
hazai,

hazai,

külhoni,

kiállítások/rendezvények szervezése és megvalósítása;

külhoni,

nemzetközi

illetve

nemzetközi
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III.

Kiadványok megalkotása, szerkesztése, összeállítása, kiadása
A helyi értéktárakban (települési, tájegységi, megyei), a Magyar Értéktárban, a
Hungarikumok

Gyűjteményében

nyilvántartott

a

nemzeti

értékeket

és

a

hungarikumokat, valamint az értékgyűjtő tevékenység helyi Értéktár Bizottság által
támogatott eredményét bemutató, népszerűsítő írott vagy elektronikus kiadványok
megalkotása, szerkesztése, összeállítása, kiadása.
A pályázat benyújtására jogosultak köre az egyes pályázati célok tekintetében:
I.Pályázati cél esetében: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil
szervezetnek minősülő civil társaságok, egyesületek és alapítványok, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (a továbbiakban: civil szervezetek); helyi
önkormányzatok; valamint egyházak által alapított nonprofit gazdasági társaságok.
II-III. Pályázati cél esetében: gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, önkormányzatok
konzorciumai, önkormányzatok, civil szervezetek; valamint egyházak által alapított nonprofit
gazdasági társaságok.
A támogatás formája a II. és III. támogatási cél esetében:
A II. és III. sz. támogatási cél esetében a támogatás az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és
a) általános csekély összegű (de minimis) támogatás formájában vagy
b) kulturális célú támogatás formájában nyújtható.
A pályázat benyújtásának általános feltételei, szabályai:
Pályázatot
a) az I. sz. támogatási cél esetében csak a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti nemzeti érték definíció
szerint minősíthető értékek vonatkozásában,
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b.) a II. - III. sz. támogatási cél esetében csak a helyi értéktárba (települési, tájegységi,
megyei) már felvett nemzeti értékekre, vagy Magyar Értéktár és a Hungarikumok
Gyűjteményének elemeire vonatkozóan lehet benyújtani.
Egy pályázó egy támogatási célra csak egy pályázatot nyújthat be.
A finanszírozás módja:
A pályázó igénye alapján a finanszírozás történhet:
─ 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel
vagy
─ beszámoló elfogadását követő utólagos egyösszegű kifizetéssel
A pályázat benyújtása, befogadása:
A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő
felület elérhető, illetve letölthető a http://www.nakvi.hu honlapról.
A pályázatokat 2014. február 10-től 2014. március 10-én 23 óra 59 percig lehet
elektronikusan benyújtani, illetve véglegesíteni, és azt követően a pályázónak az adatlapot ki
kell nyomtatnia, cégszerű aláírással vagy a képviseletre jogosult aláírásával kell ellátnia, és 1
eredeti, illetve 2, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban a kötelező
mellékletekkel együtt az elektronikus kitöltő felület zárását követő 3 naptári napon belül,
vagyis legkésőbb 2014. március 13-án 24:00 óráig postára adni.
További információ: Pályázati felhívás

