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
2014/1. szám
Tisztelt Klaszter Tagok!
Előreláthatólag csak 2014 közepén jelennek meg az új uniós pályázatok, de a kis kockázatú,
kisebb értékű pályázatok várhatóan már tavasszal kiírásra kerülhetnek. A friss lehetőségekről
folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes
tanácsadással segítjük tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben található elérhetőségeken
van lehetőség.

1.
Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatására (kódjel: NFA-2014-KKV)
Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházási pályázatot hirdet.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók
rendelkezésére. Ebből 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létesíthető, továbbá legalább
tizenkétezer már meglévő munkahely megőrzése segíthető. A pályázat alapján csak induló
beruházás támogatható.
A pályázatokat a beruházás helye szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi
központjához 2014. január 9-től 2014. február 14-ig lehet benyújtani a pályázati
dokumentációban meghatározott feltételek szerint.
Pályázatok beküldési határideje: 2014. január 9-től 2014. február 14-ig.
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A teljes pályázati dokumentáció elérhető a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján.

2.
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 tursiztikai 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
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.
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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. március 1., június 1., szeptember 1 és december 1.
További információ: Kiírás és letölthető pályázati dokumentáció

3.
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.
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
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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. március 1. és szeptember 1.
További információ: Kiírás és letölthető pályázati dokumentáció

4.
Pályázat közösségfejlesztési és civil szervezetfejlesztési projektek
támogatására
Norvég Civil Alap közepes és kisprojektek 2014
A pályázat keretében civil szervezetek pályázhatnak 20.000-70.000 euróra a civil szektor
szélesebb körének megerősítését vagy 1.500-20.000 euróra a saját szűkebb (földrajzi, szakmai
stb.) közösségük fejlesztését, aktivizálását szolgáló projektek támogatására.
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A támogatás célja
Az EGT / Norvég Civil Támogatási Alap célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom
fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a
fenntartható fejlődés alakításában.
Pályázatot közepes (20.000-70.000 €) és kisprojekt (1.500-20.000 €) kategóriában lehet a
következő területeken:
1. A terület: demokrácia és emberi jogok
2. B terület: női jogok és esélyegyenlőség
3. C terület. közösség- és szervezetfejlesztés
4. D terület: ifjúsági és gyermekügyek
5. E terület: környezetvédelem és fenntartható fejlődés
6. F terület: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak
7. G terület: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Pályázók köre
A pályázatra Magyarországon bejegyzett civil szervezetek ( egyesületek, alapítványok és
szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek.
A pályázat részletei
Keretösszeg: 4.890.000 EUR, melyből 3.150.000 EUR a közepes projektekre rendelkezésre
álló keret (várhatóan 40-50 projejkt kap támogatást), és 1.740.000 EUR a kisprojektekre
rendelkezésre álló keret (várhatóan 85-95 projekt kap támogatást).
A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb
körének megerősítéséhez, azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek
eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak,
előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív
kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell folytatnia.
A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése,
aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé
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kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban
mozgósítsák a fent felsorolt területeken.
Egy szervezet főpályázóként összesen egy pályázatot nyújthat be, és ezen kívül egy
pályázatban szerepelhet partnerként.
A projektek legfeljebb 21 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.
A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak.
Pályázni – mindkét fordulóban – a www.norvegcivilalap.hu oldal űrlapkitöltő programján
keresztül lehet, a szervezet neve és e-mail címe megadásával történő regisztráció után, az online pályázati adatlap kitöltésével, a szintén ott található használati útmutató szerint. Az
űrlapon jelölni kell, hogy a pályázatot mely területre nyújtják be! Ezeken kívül más
kötelezően benyújtandó dokumentum nincs (hivatalos dokumentumokat az NCTA csak a
szerződéskötéshez, illetve indokolt esetben az értékelés során kér a pályázóktól).
Beadási határidő
2014. február 27. 18:00 óra
További információ: Pályázati dokumentáció

