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
2014/4. szám
Tisztelt Klaszter Tagok!
A pályázati intézményrendszer szerkezeti átalakításának eredményeként a 2004-2006-os
Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP) projektjeinek, valamint a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) projektjeinek közreműködő szervezeti feladatait
az Nemzetgazdasági Minisztérium veszi át, ezen projektek esetében a jövőben a MAG Zrt.
helyett az NGM áll majd kapcsolatban a pályázókkal.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes
tanácsadással segítjük tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben található elérhetőségeken
van lehetőség.

1.
A Kulturális turisztikai fesztiválok ideiglenes kollégiuma nyílt pályázati
felhívása nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró
kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok)
támogatására.
A pályázat célja
Magyarországon megrendezendő nemzetközi és országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő
kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának
támogatása.
Fontosabb pályázati feltételek
─

a rendezvény belföldön valósul meg;

─

magas kulturális értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához;
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─

gasztronómiai rendezvény megvalósítását célzó pályázat esetén: magas gasztronómiai
értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához;

─

a rendezvény 2014. április 1.–2015. március 31. között valósul meg;

─

a rendezvény időtartama legalább 2 nap;

─

programterv/struktúra: a rendezvény, fesztivál gerincét alkotó programok, azok helye
és ideje a kiírás időpontjában ismert, több elkülöníthető programot tartalmaz;

─

költségvetése legalább 5 millió Ft;

─

széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszáma dokumentáltan (film,
fénykép stb.) legalább 5 ezer fő;

─

saját bevétellel rendelkezik, amely eléri költségvetésének legalább 20%-át;

─

a rendezvény középtávra szóló, részletes koncepcióval rendelkezik;

─

a rendezvény költségvetésének legalább 15%-át marketingre fordítja;

─

csatolja a területén illetékes Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóság
(RMI) szakmai véleményét;

─

csatolja a területén illetékes, a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált TDM
szervezet szakmai véleményét;

Pályázók köre
─ Jogi személyek
─ Egyéni vállalkozók
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke
─ az 5 millió Ft–10 millió Ft közötti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény
összköltségének legfeljebb 70%-a;
─ a 10 millió Ft feletti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének
legfeljebb 50%-a, maximum 15 millió Ft.
Támogatható tevékenységek
─ művészek tiszteletdíja;

─

együttesek tiszteletdíja;
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─ szakmai közreműködők megbízási

─

színpadtechnika bérleti díja;

─

színpad építési és bontási költsége;

─ műsor vásárlása (produkciók);

─

hangtechnikai szolgáltatás;

─ szerzői jogdíj;

─

fénytechnikai szolgáltatás;

─ utazási költség;

─

vetítéstechnikai szolgáltatás;

─ szállítási költség;

─

installációs költség;

─ szállásköltség;

─

nagyítás;

─ csoportos étkeztetés (a támogatás

─

paszpartu;

készétel és meleg étel vásárlására

─

keretezés;

igényelhető, alapanyag

─

díszlet;

beszerzésére nem

─

jelmez;

kérhető/fordítható);

─

kellék;

─ terembérleti díj;

─

nyomdai előkészítés;

─ helyszínbérleti díj;

─

nyomdaköltség;

─ sátor bérleti díja;

─

reklám- és marketingköltségek;

─ pavilonbérleti díj;

─

az

díja;

esemény

audiovizuális

─ audiovizuális eszközök bérleti díja;

rögzítésének és utómunkálatainak

─ színpad bérleti díja;

költsége.

Pályázati cél megvalósításának időtartama
Pályázni 2014. április 1. és 2015. március 31. között megvalósuló programokra lehet. Az
adott rendezvény megvalósításával kapcsolatos kiadások kezdő időpontja (a számlák
teljesítésének időpontja) a fesztivál konkrét kezdő időpontját megelőző maximum 120 nap
lehet.
Beadási határidő
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. május 12-én, éjfélig lehet.
További információ: Pályázati kiírás
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2.
A magyar Művészeti Akadémia 2014. évi pályázati felhívása
A pályázat célja
A Magyar Művészeti Akadémia a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a
művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi
alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti szakmai programok megvalósításához
pályázati felhívás alapján elnyerhető támogatást nyújt.
Pályázók köre
Az MMA tv. 12. § (2) bekezdésének megfelelő, az államháztartás központi alrendszerén
belüli és azon kívüli jogi személyiségű az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak
területén működő, átlátható civil szervezetek, – amelyeket a Törvényszék 2013. december 31ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak
megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják – és egyéb, jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek, továbbá magánszemélyek.
Támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás
összegének felső határa 3.000.000 forint.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Pályázatok benyújtása
Tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembe vételével lehetséges:
1. A Népművészeti, Néprajzi Tagozathoz:
Önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc és tárgyalkotó
táborok, népdaléneklést és népi mesterségeket tanító körök), valamint saját autentikus
gyűjtést tartalmazó, oktatást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítására;
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2. Az Irodalmi Tagozathoz:
A kortárs magyar irodalmat megjelentető kiadványok nyomdaköltségére, valamint a
kortárs magyar irodalmat megjelenítő művészeti programok megvalósítására;
3. Az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozathoz:
„INNOVÁCIÓ – TRADÍCIÓ” témakörben megrendezésre kerülő programok
támogatása.
4. A Film- és Fotóművészeti Tagozathoz:
„A Kárpát-medencén belüli és kívüli migráció a rendszerváltozás után. Okok és
következmények”
témakörben megrendezésre kerülő programok, kiadványok megvalósítása, vagy
fotóművészeti alkotótelepek, alkotótáborok, kiadványok, könyvek, folyóiratok és
fotóművészeti kiállítások megvalósulásának támogatása;
5. A Színházművészeti Tagozathoz:
Kelemen László, az első magyar színigazgató halálának 200. évfordulójával
kapcsolatos

rendezvények

megvalósítására,

életéről

és

a

korszakról

szóló

színháztörténeti vetélkedő, vándorkiállítás megrendezése, illetve e témában színdarab
megírása és színrevitelének megvalósítására kerülő programok támogatása;
6. Az Építőművészeti Tagozathoz:
Az építészeti oktatással foglalkozó felsőoktatási intézmények nyári alkotótáborainak
megvalósítása;
7. A Képzőművészeti Tagozathoz:
a. képzőművészeti alkotótelepek, alkotótáborok megrendezése,
a. kiadvány, könyv, folyóirat megjelentetése,
b. be nem fejezett képzőművészeti projektek támogatása,
c. képzőművészeti

kiállítások megvalósítására (elsősorban:

szállítási költség)

nyújtható be pályázat;
8. A Zeneművészeti Tagozathoz:
Az ifjúság zenei nevelése témakörben megvalósításra kerülő programok, kiadványok
támogatása.
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A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, papír alapon, ajánlott, tértivevényes
küldeményként, 2014. május 5. (hétfő) éjfélig postára adott dokumentumként kell beküldeni
az alábbi címre:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1368 Budapest, Pf. 242.
További információ: Pályázati kiírás

3.
Fiatal gazdák vállalkozóvá válásának támogatása
A pályázat célja
A támogatás célja, hogy hozzájáruljon az ifjú agrárszakemberek vállalkozásának
elindításához,

a

birtokstruktúra

átalakításához,

a

mezőgazdaságban

dolgozók

korösszetételének javításához, valamint a vidék népességmegtartó erejének növeléséhez.
Kiemelt cél a Kormányprogramhoz igazodva a vidéki lakosság helyben tartása és a
foglalkoztatás növelése. A pályázatok elbírálásakor többletpontokat szerezhetnek azok a fiatal
agrárvállalkozók, akik magasabb kézimunka-igényű ágazatokban folytatnának mezőgazdasági
tevékenységet, lakóhelyük a gazdaság közelében található, tanyán vagy kistelepülésen élnek,
illetve vállalják az ilyen térségbe történő kiköltözést.
Pályázók köre
Azok a 18 és 40 év közötti gazdák jelentkezhetnek, akik először kezdenek gazdálkodni,
megfelelő szakmai tudással, végzettséggel rendelkeznek, és vállalják, hogy gazdaságukat 5
évig egyéni vállalkozóként vezetik.
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A támogatás formája, mértéke
A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az összes elszámolható költség 100 százaléka.
A megpályázható összeg minimum 20.000 euró (6 millió forint), maximum 40.000 euró (12
millió forint) lehet.
Támogatható tevékenységek köre
Új gazdaság indítása.
Beadási határidő
A pályázatok benyújtása 2014. május 1. és 2014. május 15. között lehetséges postai úton az
ügyfél lakóhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megyei
kirendeltségére.
További információ: Dokumentáció

