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Aktuális pályázati felhívások
2015. október

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása / NEMZ_15
Beadási határidő: 2015.11.15
A pályázók köre: önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium magyar tagjaiként közösen,
nemzeti konzorciumban: a Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások; az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett
fióktelepei; jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek, költségvetési szervek és jogi
személyiséggel rendelkező intézményeik (EUROSTARS pályázatok esetében kizárólag gazdasági
társasággal konzorciumban).
A pályázat célja a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás
biztosításával elősegíteni a magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU
Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott
közös programokba és kezdeményezésekbe:
- Tevékeny és önálló életvitel - Active and Assisted Living (programkód: AAL);
- Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek - Electronic Components and Systems for
European Leadership (programkód: ECSEL);
- EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)
Bővebben

Magyarországi Falumegújítási Díj 2015
Beadási határidő: 2015.11.02
A pályázók köre: egy település önkormányzata, vagy települések együttműködő társulása
A pályázat célja: A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel reflektorfénybe
állítsák azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik
jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével
javítani kívánják a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a
falumegújítás mozgalommá szerveződjön.
Bővebben>>>
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A zöld szektor önerősítésének lehetőségei - pályaművek
Beadási határidő: 2016.01.31.
A pályázók köre: természetvédelem terén működő hazai bejegyzett civil szervezetek.
A pályázat célja: "A zöld szektor önerősítésének lehetőségei" címmel írásbeli pályamű benyújtására.
Nyeremény: egyhetes angliai természetvédelmi tanulmányút.
A pályázat célja olyan ötletek, bevált jó gyakorlatok, innovációk keresése, amelyek elősegíthetik a
természetvédelmi szektor erősödését, önmegerősítésre való képessé tételét, az állami forrásoktól
független, önszerveződő, lakossági bázisra épülő erősebb zöld civil szféra felé való elmozdulást.
A legjobb ötletek beépítésre kerülnek egy ötlettárba, valamint a legjobb ötletek szerzői lehetőséget
kapnak egy egyhetes angliai tanulmányúton való részvételre 2016 áprilisában az Ambios
természetvédelmi szervezetnél (Devon, UK, Totness).
Bővebben>>>

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása / VP-4-11.1.11.2.-15
Beadási határidő: 2015.12.07
A pályázók köre: Aktív mezőgazdasági termelők
A pályázat célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése,
másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása.
Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a
résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet
tevékenységek elvégzését vállalják. A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít, amelyek
közvetett, vagy közvetlen hatásuk által érik el a támogatás által meghatározott célokat. A támogatás
alapját a területhasználat adja. A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak
megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő
és az átállt területeknél egyaránt.
Bővebben>>>
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Ingyenes netbookok, laptopok és Tablet PC-k 2016 pályázat
Beadási határidő: 2016.02.03
A pályázók köre: bármely szervezet, cég, alapítvány, intézmény, önkormányzat, és egyéni vállalkozó
A pályázat célja: nem térítendő eszköztámogatás ( Ingyenes netbookok, laptopok és Tablet Pc-ék)
Az eszköztámogatás keretében pályázónként maximum 4 darab netbook vagy laptop és 4 darab
tabletpc igényelhető, bármely szervezet, cég, alapítvány, intézmény, önkormányzat, és egyéni
vállalkozó részére, az alábbiak szerint:
1. A laptopok használtak, dell, lenovo, asus, samsung, acer és egyéb márkájúak Windows 10
operációs rendszerrel frissítve. Vegyes konfigurációkban.
2. A netbookok újak.: Android 4.4.2 operációs rendszerrel
3. A tablet Pc-k újak: Android 4.4.2 vagy 4.4.4 operációs rendszerrel
A netbookok egy partnercégünk által finanszírozott reklámkampány részei. Külső borításuk a
partnercég színes logóját hordozza, a logó nem távolítható el. A netbookok műszakilag egy, a
kereskedelmi forgalomban is kapható géptípussal egyeznek meg, csak külső műanyag borításuk tér el
a boltokban kapható változat burkolatától.
Bővebben>>>

Számítógép a mindennapi társ 8 - komputer-korszerűsítés
Beadási határidő: 2015.11.08
A pályázók köre: bármely, az alábbi területeken működő szervezet/intézmény pályázhat tekintet
nélkül működési formájára:
1. Közigazgatás (polgármesteri hivatal, önkormányzat, kistérségi társulás, kamara, köztestület és
intézményeik stb.)
2. Egészségügy (kórház, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő stb.)
3. Oktatás (köz és felsőoktatás, felnőttoktatás stb.)
4. Szociális/közösségi tevékenységek (idősek otthona, gyermekotthon, polgárőrség, könyvtárak,
szakszervezetek, művelődési és közösségi házak, klubok, szenvedélybetegekkel foglalkozók stb.)
5. Egyházak (vallási, hitéleti tevékenységek)
6. A fenti tevékenységek valamelyikével foglalkozó, vagy ilyen létesítményt működtető, támogató
szervezet (alapítvány, egyesület, köztestület, gazdasági társaság, közhasznú kft stb.)
7. BÁRMELY NONPROFIT SZERVEZET (függetlenül tevékenységi körétől)
A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott
intézmények számára, számítógéppark-juk bővítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok
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segítségével, illetve segíteni a meglévő elavult gépek, egyúttal az esetleg még működésben lévő
Windows XP operációs rendszer korszerűbbre váltását.
A nyertes pályázó által fizetendő összeg: A választott számítógépes szolgáltatási csomagnak
megfelelően, a részletes pályázati kiírás (http://www.oip.hu) táblázatos részeiben olvashatóak a
konkrét fizetendő összegek.
Bővebben>>>

Lépj Velünk! - Társadalmi innovációs program 2015/16
Beadási határidő: 2015.10.31.
A pályázók köre: minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület, nonprofit gazdasági
társaság, valamint nonprofit szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2014. december 31-ig jogerősen
nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet
ténylegesen folytatja.
A pályázat célja olyan, a pályázók által vitt projektek támogatása, amelyek hátrányos helyzetű
csoportokat innovatív módon segítenek hozzá ahhoz, hogy saját erőfeszítéseik és tevékenységük
révén javítsanak életminőségükön. A "Lépj Velünk - Társadalmi innovációs program" keretében már
kidolgozott és működő projektek továbbfejlesztésének, bővítésének támogatására lehet pályázni. a
szakmai zsűri vissza nem térítendő pénzügyi támogatással ismeri el a felhívás céljaihoz leginkább
illeszkedő maximum 4 db pályázatot, összesen 55.000 euró összegben, melyet a nyertesek a projekt
vagy társadalmi vállalkozás pályázatban felvázolt továbbfejlesztéséhez használhatnak fel. A
megpályázható összeg pályázónként maximálisan 20.000 euró.
Bővebben>>>

Tanoda programok támogatása / EFOP-3.3.1-15

Beadási határidő: 2015.12.31, 2016.07.30
A pályázók köre: Egyéb egyesület (GFO 529); Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559) ; Alapítvány,
Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569); Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet (GFO 599); Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)
A pályázat célja: a tanodák szakmai tevekénységeinek továbbfejlesztése a végzettség nélküli
iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos helyzetű, főként roma származású tanulók iskolai
eredményességének növelése, valamint képességeinek kibontakoztatása érdekében.
Példák a támogatható tevékenységekből:
 egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások
meghatározása rövid és középtávon
 szociális kompetenciák fejlesztése
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 pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak,
 szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek
 bentlakásos alkalmak megszervezése
 eszközök beszerzése
 Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 30 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Bővebben>>>
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