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PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL
2014/5. 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.

Európai emlékezet 2014-2020
Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az
Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és
döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus
részvételre ösztönzi őket.
A pályázat célja
Hozzájárulni az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez.
Felhívni a figyelmet a megemlékezés, a közös történelem és értékek fontosságára.
Támogatott tevékenységek köre
A program azon tevékenységeket támogatja, melyek az európai kulturális sokszínűségre és a
közös értékekre fókuszálnak. Célja, hogy olyan projekteket finanszírozzon, melyek
reflektálnak és emlékeznek a modern európai önkényuralmi rendszerek történéseire
(különösképpen, de nem kizárólag a nácizmus, a holocaust, a fasizmus, sztálinizmus és
kommunista önkényuralmi rendszerek eseményeire) és az áldozatokra.
A program a közelmúltban történt meghatározó európai eseményekre is vonatkozik. Előnyt
élveznek azon projektek, melyek a tolerancia erősítését, a kölcsönös megértést, a kultúrák
közötti párbeszédet és a megbékélést segítik elő.
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Mire kell figyelni a beadott pályázatnál?
─ Különböző típusú szervezetek bevonása.
─ Sokféle módszerek, tevékenységek tervezése (kutatás, kiállítás, nyilvános viták, nem
formális oktatás stb.).
─ Különböző célcsoportok bevonása.
─ Nemzeteken túlmutató szinten kell megvalósítani, egyértelmű európai dimenzióval.
Milyen típusú támogatás igényelhető?
Projekt támogatás: konkrét tevékenység végrehajtására, meghatározott időszakban
Támogatás maximális összege 100 000 EUR
Projekt időtartama legfeljebb 18 hónap
Pályázók köre
Helyi/regionális hatóságok vagy non-profit szervezetek, beleértve a civil társadalmi
szervezeteket, a túlélők szervezetei, kulturális, ifjúsági, oktatási, kutatási szervezetek,
testvérvárosi társulások.
Legalább egy európai uniós tagállamból való szervezetnek kell részt vennie.
Nemzetközi projektek előnyt élveznek.
Beadási határidő: 2014. június 4.
A pályázatokat a beadási nap déli 12.00 óráig (CET - déli brüsszeli idő szerint) kell
benyújtani. Amennyiben az hétvégére esik, a hétvége utáni első munkanapot kell figyelembe
venni, mint a beadás határideje.
A pályázók az eredményekről legkésőbb a beadást követő 4 hónapon belül kapnak értesítést.
A pályázat megvalósításának időszaka: 2014. szeptember 1-2015. január 31.
További információ: Pályázati kiírás
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2.
Európai Örökség Cím 2015
Pályázat Európa kultúrájában jelentős szerepet betöltő helyszínek elismerésére

A pályázat célja
Az Európai Bizottság az Európai Örökség címmel az európai integrációt, eszméket és
történelmet idéző és szimbolizáló helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet.
Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a
fiatalokban az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva
megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális
sokszínűség elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek érdekében a cím
azon helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére
törekszik, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában
és/vagy az Európai Unió építésében.
Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a helyszínek tulajdonosai, vagyonkezelői vagy az azokkal
megállapodást kötött szervezetek, vagy ezek hiányában a helyszín szellemiségéhez kötődő
szervezetek.
A pályázat részletei
A pályázaton az egyes helyszínek önállóan, továbbá nemzeti tematikus helyszínként, illetve
transznacionális helyszínként indulhatnak.
1. Helyszín: Az adott helyhez kötődő műemlékek, természeti, víz alatti, régészeti, ipari
vagy városi helyszínek, kultúrtájak, emlékhelyek, kulturális javak és tárgyak, valamint
a szellemi örökség, beleértve a kortárs örökséget is.
2. Transznacionális helyszín:
─

különböző tagállamokban található helyszínek, amelyek közös pályázat
benyújtása érdekében valamely meghatározott témára összpontosítanak, vagy
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─

a legalább két tagállam területén elhelyezkedő helyszín.

3. Nemzeti tematikus helyszín: ugyanazon tagállamban található helyszínek, amelyek
közös

pályázat

benyújtása

érdekében

valamely

meghatározott

témára

összpontosítanak.
A helyszínek kiválasztásának kritériumai:
─ csak olyan helyszíneket jelöl ki, melyek Európa és/vagy az Európai Uniót
létrehozóintegráció történetében kulcsszerepet játszottak;
─ nem a helyszín szépsége vagy építészeti érdeme, hanem szimbolikus értéke számít;
─ nem a helyszínek megőrzéséről, hanem az általuk biztosított tevékenységekről és
oktatási vetületről szól, különös tekintettel a fiatalokra;
─ elősegíti és erősíti a címet viselő helyszínek közötti kapcsolatokat, ami megkönnyíti a
társaktól való tanulást, és új lendületet ad.
Beadási határidő: 2014. június 30.
Benyújtás formanyomtatványon.
További információ:
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
eoc@forsterkozpont.hu
Pályázati kiírás

3.
Magyar Kézműves Remek díj
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egyfordulós pályázatot hirdet a "MAGYAR
KÉZMŰVES REMEK" elismerő cím elnyerésére
A pályázat célja
─ a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,
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─ minőségi kézműipari termékek bemutatása,
─ a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének
öregbítése/javítása, illetve
─ a magyar kézműiparban a vállalkozói kultúra elmélyítése és piaci helyzetük javítása a
magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, bővítése, illetve bemutatása
révén.
A pályázat tárgyát képező termékek köre
Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és
bőriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban, valamint fogyasztási cikkek kivételével
az élelmiszeriparban) készített - az 1. pontban ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő termék, amelyet Magyarországon állítottak elő:
─ valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó - szakmai, mesterségbeli és
esztétikai értékekkel bíró - termékek,
─ feladatkörükben

technikai,

technológiai,

formai

újdonságokat

tartalmazó

igényes/színvonalas kézműipari termékek,
─ népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek
mind egyenlő eséllyel indulnak pályázaton. Klasszikus képzőművészeti alkotások nem
tartoznak a kiírás témakörébe.
Pályázati feltételek
Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely pályázatban kiírt terméket állít
elő (a termék készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban).
Amennyiben a pályázó cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni
vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.)
8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásban, vagy igazolnia kell, hogy ilyen kötelezettsége nincs
(pl. az agrárkamara tagja). Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be (évente). Egy
pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, ugyanakkor összetartozó tárgyak
együttese egy termékcsaládnak számít.
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Technológiai eljárás, valamint korábbi Magyar Kézműves Remek pályázatra beadott
pályaművel nagyrészt egyező termék nem képezheti pályázat tárgyát.
Beadási határidő: 2014. május 31. (péntek)
A kitöltött pályázati adatlapot (Word formátumban, elektronikusan) a megadott határidőig
Szepesvári Orsolyának, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Kollégium
titkárának a szepesvari.orsolya@mkik.hu e-mail címre kell megküldeni.
További információ: Pályázati kiírás

4.
Visegrad Funds Small Grants 2014
A Visegrádi Alap 2014-es pályázatai
A Nemzetközi Visegrádi Alap 2014-ben is meghirdette pályázatát kis projektek támogatására.
A pályázat keretében jogi személyiségű szervezetek és magánszemélyek pályázhatnak max.
6000 EUR támogatásra kulturális együttműködési, tudományos eszmecserék és kutatások,
oktatási, diákcsere, határokon átnyúló együttműködési és turisztikai promóciós projektek
támogatására.
A támogatás célja
A Visegrádi Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységekete támogatja. A
jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai
különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:
1. kulturális együttműködés
2. tudományos eszmecserék és kutatások
3. oktatás
4. diákcsere
5. határokon átnyúló együttműködés
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6. turisztikai promóciók
Pályázók köre
Bármely szervezet vagy magánszemély. Prioritást az intézmények és a civil szervezetek
kapnak. A projektben legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek kell részt
venni.
A pályázat részletei
A támogatás kerete: 640.000 EUR
A maximum elnyerhető támogatás: 6.000 EUR
A támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összköltségvetésének 80 %-át.
A projekt maximális időtartama: 6 hónap
Beadási határidő
2014. június 1., szeptember 1 és december 1.
További információ: Kiírás és letölthető pályázati dokumentáció

5.
Visegrad Funds Standard Grants 2014
A Visegrádi Alap 2014-es standard pályázatai
A Nemzetközi Visegrádi Alap 2014-ben is meghirdette standard pályázatát 6.000 eurónál
nagyobb támogatást igénylő projektek támogatására. A pályázat keretében jogi személyiségű
szervezetek és magánszemélyek pályázhatnak min. 6001 EUR támogatásra kulturális
együttműködési, tudományos eszmecserék és kutatások, oktatási, diákcsere, határokon
átnyúló együttműködési és tursiztikai promóciós projektek támogatására.
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A támogatás célja
A Visegrádi Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja. A
jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai
különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:
1. kulturális együttműködés
2. tudományos eszmecserék és kutatások
3. oktatás
4. diákcsere
5. határokon átnyúló együttműködés
6. turisztikai promóciók
Pályázók köre
Bármely szervezet vagy magánszemély. Prioritást az intézmények és a civil szervezetek
kapnak. A projektben legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek kell részt
venni.
A pályázat részletei
A támogatás kerete: 2.200.000 EUR
A minimum pályázható támogatás: 6.001 EUR
A támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összköltségvetésének 80 %-át.
A projekt maximális időtartama: 12 hónap
Beadási határidő
2014. szeptember 1.
További információ: Kiírás és letölthető pályázati dokumentáció

