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PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL
2014/10. szám
Kedves Klaszter Tagok!
Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan
tájékoztatjuk Önöket.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes tanácsadással segítjük
tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben található elérhetőségen van lehetőség.

1.
Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes
helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan
részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

A pályázat célja: nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét, valamint kulturális
örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezete
alapján.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 1.–2016. december 31.
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Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:


építőipari kivitelezési költségek,



restaurálási költségek,



műszaki ellenőr díjazása,



tervezői művezetés,



a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén).

Igényelhető támogatás:maximum 13.000.000 Ft
Kötelező saját forrás mértéke:Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum
50%-a.
A pályázók köre: Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban
szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
Beadási határidő: 2014. december 1.
További információ: Pályázati kiírás

2. Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatása

A pályázat célja: nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét, valamint kulturális
örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása a Magyarország 2014. évi
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központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezete alapján.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: nemzetközi tagdíj.
Megvalósítás időtartama:2015. január 1.–2015. december 31.
A pályázók köre: nemzetközi építőművészeti és örökségvédelmi szervezetek magyar tagozatai.
Benyújtási határidő:2014. december 1.
További i nf orm áci ó: Pályázati kiírás

3. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A program célja: A Kormány az Európai Unióval a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kisés középvállalkozások versenyképességének javítását. A pályázat keretében mikro-, kis- és
középvállalkozások pályázhatnak 10-100 millió forint támogatásra technológiai korszerűsítésük
fejlesztése és termelési kapacitásaik bővítése céljából.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: 50%
Támogatás minimum és maximum összege: 10-100 Millió Ft.
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Támogatható projektek száma: 150-200 db
A támogatható tevékenységek köre:
A pályázatok elsősorban a termelés növelését, a termelő eszközök beszerzését támogatják, és ehhez
kapcsolódóan lesznek csak támogathatóak a termelés bővítéséhez közvetlenül kapcsolódó, azt
kiegészítő tevékenységek.
A kiegészítő tevékenységek alatt, a termelés bővítéséhez kapcsolódó ingatlan és infrastrukturális
beruházásokat, anyagmozgató eszközöket, infokommunikációs eszközöket értjük.
A pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások
Beadási határidő: 2014. december 31.
További információ: Pályázati kiírás

4. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A program célja: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a
vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. A vállalkozások külföldi piacokra kijutását
célzó Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon
való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.
A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra
szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a. mikro-, kis- és középvállalkozások,
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o

melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 104 fő volt,

o

melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató
szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott értéknövekedési
potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az "Ágazati fókusz"
című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés
eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy
részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások
Beadási határidő: 2014. december 31.
További információ: Pályázati kiírás

5. Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

A program célja: a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás
elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és
munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében. A támogatási kérelmet benyújtó
szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
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projektjük

megvalósításával

hozzájárulnak

a

rugalmas

foglalkoztatás elterjesztése, a munka és a magánélet összehangolásának segítése, valamint a
kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése célok eléréséhez.
A felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 50-350 millió Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.
A konstrukció kétkörös felhívás keretében valósul meg.
Az első kör (A komponens) keretében a felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató
szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen
elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és
nyomon követik e tervek megvalósítását.
A második kör (B komponens) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az
átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb
intézkedések megvalósítására.
A pályázók köre: rugalmas munkaszervezés területén tevékenykedő szolgáltatók, valamint kis- és
középvállalkozások.
Beadási határidő: 2014. december 31.
További információ: Pályázati kiírás

Pécs, 2014. október 22.

