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Aktuális pályázati felhívások
2015. szeptember

Ingyenes Turisztikai menedzser (vagy menedzserasszisztens) / E-TÁM 118/2015
Beadási határidő: 2015.09.30
A pályázók köre: 18. életkorukat betöltött, természetes személyek, bármely képzési területen belül
szerzett BA/Ma (főiskolai vagy egyetemi) oklevél, a pályázónak legalább 120 órás szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznie.
A pályázat célja: A Szent Gergely Népfőiskola, mint pályázatkezelő pályázatot hirdet, ingyenes,
levelező-távoktatásos formában megvalósuló, felsőfokú szakmai továbbképzésen való részvételre.
A továbbképzési program képzése során a hallgatók megismerik és megértik a hazai és nemzetközi
turizmus, valamint a turisztikai szuprastruktúra elemeit alkotó turisztikai, elszállásolási és vendéglátó
vállalkozások keresletét és kínálatát alkotó és az ezeket befolyásoló tényezőket. A program 100 %ban távoktatási formában valósul meg, így nem kell személyesen megjelenni a képzési napokon, a
távoktatást konzultációs lehetőségek segítik.
Bővebben>>>

Ingyenes Marketing és kommunikációs menedzser (vagy menedzserasszisztens) képzés / ETÁM 116/2015
Beadási határidő: 2015.09.30
A pályázók köre: 18. életkorukat betöltött, természetes személyek, bármely képzési területen belül
szerzett BA/Ma (főiskolai vagy egyetemi) oklevél, a pályázónak legalább 120 órás szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznie.
A pályázat célja: A Szent Gergely Népfőiskola, mint pályázatkezelő pályázatot hirdet, ingyenes,
levelező-távoktatásos formában megvalósuló, felsőfokú szakmai továbbképzésen való részvételre.
A résztvevők megismerik azon elméleteket és gyakorlati módszereket, amelyek révén mérlegelhető a
vállalaton belüli, ill. vállalaton kívüli feladatellátás célszerűsége. A program vezetési problémákkal
foglalkozó esettanulmányok feldolgozásával segíti az elemzési és kommunikációs képességek és
készségek fejlesztését, a vállalati értékalkotás és a teljesítmény mérését, a kreatív
problémamegoldást, a konfliktusok feloldásának képességét. Ismerik az értékesítési, üzletkötési
tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit. Képesek a marketing értékesítés rövid és
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középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz
való alkalmazkodásra. Alkalmasak önálló és csoportmunka végzésére.
Bővebben>>>

Ingyenes Cégvezető menedzser továbbképzés / E-TÁM 119/2015
Beadási határidő: 2015.09.30
A pályázók köre: 18. életkorukat betöltött, természetes személyek, bármely képzési területen belül
szerzett BA/Ma (főiskolai vagy egyetemi) oklevél. A pályázónak szakmai elhivatottságát, tanulmányi
motivációját motivációs levéllel igazolnia kell.
A pályázat célja: A Szent Gergely Népfőiskola, mint pályázatkezelő pályázatot hirdet, ingyenes,
levelező-távoktatásos formában megvalósuló, felsőfokú szakmai továbbképzésen való részvételre.
A program keretein belül, a résztvevők megismerkedhetnek a korszerű cégvezetési technikákkal és
projektmenedzselési eszközökkel. A cégvezetés hatékony formáit és eszközeit tárgyalja a képzési
program. Fontos cél, hogy a program ismeretanyaga vezetői kompetenciákat alakítson ki a
programban résztvevőben. A korszerű vezetési ismeretek mellett pályázati és HR témákat is érint a
program, így a kiemelt cél, hogy a résztvevők olyan ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában
sikerrel - többek közt - pályázhatnak cégük számára, önálló projektmenedzselésre és pályázati
programmegvalósításra alkalmasak legyenek. A cégvezető menedzser szervezetfejlesztéssel és
munkahelyi motivációval is foglalkozik.
Bővebben>>>

„Önindító 2015” pályázat a kreatív ipar és a turizmus fejlesztését célzó
munkaerő-piaci programra
Beadási határidő: 2015.10.09
A pályázók köre: a kreatív ipar, illetve a turizmus területén tevékenykedő, regisztrált álláskeresők.
A pályázat célja, hogy a kreatív iparban és a turizmus területén vállalkozni kívánó álláskeresőket
támogassa egy 500 órás komplex vállalkozóvá válási képzés során.
A résztvevők az itt megtanultak alapján elkészítik üzleti tervüket, amely alapján további
támogatásokat igényelhetnek. A program sajátossága a keresztszülők - a saját szakmájukban sikeres,
a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által felkért vállalkozók – részvétele, akik a program
során szakmai, személyes, egyénre szabott tanácsokkal segítik, támogatják a leendő vállalkozókat. A
program tematikája:
 keresetpótló juttatás az 500 órás képzés időszaka alatt
 6 havi minimálbérrel megegyező összegű vállalkozástámogatás az inkubációs időszak alatt
 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás
2

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

A programban résztvevők várható létszáma: 20 fő
A jelentkezők vállalkozási ötletét a jelentkezési lapon megadott kulturális kreatív, illetve turisztikai
besorolások alatt ki kell fejteni.
Turisztikai besorolások: Kreatív, helyspecifikus turisztikai ajándéktárgy készítés; Egyedi turisztikai
szolgáltatások (pl.: falusi turizmus/vendéglátás); Kreatív turisztikai szolgáltatások (speciális animátor,
speciális idegenvezető).
Bővebben>>>

CEEPUS mobilitási pályázat-oktatói mobilitási projektek (kutatás, konferencián való
részvétellel együtt is)

Beadási határidő: 2015.10.31.
A pályázók köre: főállású munkaviszonnyal rendelkező egyetemi vagy főiskolai oktatók, tanárok
CEEPUS országbeli állampolgársággal.
A pályázat célja:
Az oktatói mobilitás célja: kötelezően oktatási tevékenység, melyhez társulhat kutatás, konferencián
való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet. 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása
kötelező. Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap), maximum 10
hónap.
Oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:
 Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok
kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
 Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha az oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor
freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem
használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag
a második szemeszterre van lehetőség.
Bővebben>>>
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Kulturális Örökség Díj
Beadási határidő: 2015.10.01
A pályázók köre: ……..
A pályázat célja: Az Európai Unió és az Europa Nostra pályázatot hirdet az Európai Unió 2016-os
Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére. 2016-ban akár 30 örökségi projektnek
és kezdeményezésnek is megítélhetik az elismerést, a nagydíjra pedig hét projektet fognak jelölni,
amelyek mindegyike 10 ezer eurós díjat kap. Az elismeréseket 2016-ban a madridi (Spanyolország)
Európai Örökség Díjátadó Ceremónián adják át.
Négy kategóriában lehet pályázni:
1. Kulturális örökség megőrzése
2. Kutatás
3. Az örökség iránt elkötelezett szolgálat
4. Oktatás, képzés és a tudatosság növelése
Bővebben>>>
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