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

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL
2014/3. szám
Tisztelt Klaszter Tagok!
Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a strukturális alapokból és a kohéziós
alapból a hazai társfinanszírozással együtt 7480 milliárd forintot használhat majd fel. Az új
uniós pályázati kiírásokra leghamarabb ősszel számíthatunk.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes
tanácsadással segítjük tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben található elérhetőségeken
van lehetőség.

1.
Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
nyílt pályázati felhívása
A pályázat célja
A hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti), valamint kulturális
örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: valamennyi altémánál vissza nem térítendő támogatás.
2. altéma
Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények,
kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a
kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására
Altéma kódszáma: 3208/95
Igényelhető támogatás: az összköltségvetés maximum 85%-a.
Pályázók köre: Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be.
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Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. március 1.-2015. február 28.
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium
előírja. Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 15%-a.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető - kivéve a filmszakmai tárgyú
rendezvényeket:
─

előadói tiszteletdíj,

─

fordítói tiszteletdíj,

─

tolmácsolás, szinkrontolmácsolás,

─

terembérleti díj,

─

eszközbérleti díj,

─

szakmai anyagköltség,

─

installációs költség,

─

utazási költség,

─

szállásköltség,

─

szállítási költség,

─

reklám- és propagandaköltség,

─

nyomdaköltség (kiállítási tablók),

─

biztosítási költség (kiállítási anyagok).

Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén
támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
Hagyományos megjelentetés esetén:
─

írói tiszteletdíj,

─

illusztrátori tiszteletdíj,

─

fotós tiszteletdíja,

─

szerzői jogdíjak,

─

fordítói tiszteletdíj,

─

lektorálás tiszteletdíja

─

szerkesztői tiszteletdíj,

─

nyomdai előkészítési munkák (szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, szedés, tördelés,
képfeldolgozás, korrektúra)
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─

nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés,
csomagolás).

Digitális adathordozón történő megjelentetés esetén:
─

írói tiszteletdíj,

─

illusztrátori tiszteletdíj,

─

fotós tiszteletdíja,

─

szerzői jogdíjak,

─

fordítói tiszteletdíj,

─

lektorálás tiszteletdíja,

─

szerkesztői tiszteletdíj,

─

előkészítési munkák költsége (szöveg- és képbevitel, képfeldolgozás, korrektúra),

─

adathordozó gyártási költsége,

─

adathordozó csomagolási költsége.
3. altéma
Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és

régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai
továbbképzéseken való részvétel támogatására
Altéma kódszáma: 3204/95
Igényelhető támogatás: az összköltségvetés maximum 85%-a.
Pályázók köre: Pályázatot szakmai szervezetek, szakmai szervezetek által delegált személyek,
magánszemélyek nyújthatnak be, utóbbi esetben egy szakmai szervezet írásos ajánlásával. A
kollégium kizárólag előadással, prezentációval, poszterrel, vagy erre vonatkozó felkéréssel
rendelkező, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevő, tisztségviselő
pályázókat támogat!
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. március 1.-2015. február 28.
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium
nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
─

részvételi díj,
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─

utazási költség,

─

szállásköltség.
4. altéma
Az építészet, műemlékvédelem és régészet közéleti szerepe növelésének, széles körű

megismertetésének támogatására, kortárs magyar építészeti, műemlékvédelmi, régészeti
alkotásoknak és alkotóiknak médiában és a köznevelésben történő bemutatásával
Altéma kódszáma: 3232/95
Pályázni lehet: nyomtatott és online napi- és hetilapok, rádió- és tv-adások azon kulturális és
köznevelési célú produktumainak támogatására, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a
kortárs építészetnek, a műemlékvédelemnek, a régészetnek, mint kultúránk meghatározó részének
közüggyé tételét segítik.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió Ft.
Pályázók köre: Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak
be.
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. március 1.-2015. február 28.
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium
nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
Hagyományos és online megjelentetés esetén:
─

írói tiszteletdíj,

─

illusztrátori tiszteletdíj,

─

fotós tiszteletdíja,

─

szerzői jogdíjak,

─

fordítói tiszteletdíj,

─

lektorálás tiszteletdíja,

─

szerkesztői tiszteletdíj.

Rádió- és tv-adások megvalósítása esetén:
─

szerzői tiszteletdíj,

─

forgatókönyvíró tiszteletdíja,
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─

rendező tiszteletdíja,

─

szakértő tiszteletdíja (építészeti, műemlékvédelmi, régészeti szakértő),

─

utazási költség,

─

szállásköltség,

─

technikai eszközök bérleti díjai.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. április 1-jén, éjfélig lehet.
Pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált,
úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után
pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai
úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek
meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt
hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.
További információ: Pályázati kiírás

2.
Szakképzési projektek / Stratégiai partnerségek
A jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy
alkalmazásának támogatása
Erasmus+
A pályázat célja
A stratégiai partnerségek pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének
vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a
szakképzés területén (tágabb értelemben pl. a munka világát érintő képzések terén is).
A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek
méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek. Ennek megfelelően kétféle projekttípust
különböztetünk meg:

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

1. Kisléptékű, folyamatorientált stratégiai partnerségek
Ezekben a projektekben az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi
együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka
eredményeinek összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük
képzése, fejlesztése a cél. A tervezett együttműködések jó alapot teremthetnek későbbi,
nagyobb projektek megalapozására, közös szakmai hálózatok, partnerségek kialakítására is.
Ez a pályázattípus leginkább a korábbi Leonardo partnerségek pályázattípusra hasonlít.
2. Nagyléptékű, termékorientált stratégiai partnerségek
Az ilyen típusú projektekben a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a
projekt céljaihoz kapcsolódó, magas minőségű, innovatív termékek fejlesztését, átvételét,
adaptálását az szakképzés terén vagy több szektor együttműködésében. Ez a pályázattípus
leginkább a korábbi Leonardo innovációtranszfer vagy -fejlesztés pályázattípusra hasonlít.
A pályázásra jogosultak köre
A stratégiai partnerségek nyitottak minden olyan szervezet részvételére, amely a szakoktatás, vagy képzés, az ifjúság vagy más társadalmi-gazdasági szektor valamely területén működik, vagy
tevékenységi köre különböző területeket ölel fel. Fontos, hogy a stratégiai partnerséget változatos
profilú partnerek alkossák, hogy a különböző tapasztalatok, intézményi profilok és speciális
szakértelem releváns és kiváló minőségű eredmények létrehozását eredményezze.
A projektben részt vehet minden, a program országokban (rendkívüli esetben a partner országokban)
bejegyzett állami vagy magán szervezet, intézmény.
Támogatható tevékenységek
1. Kisléptékű, folyamatorientált stratégiai partnerségek
A projektek során több ország partnerintézményei működnek együtt. Egy adott szektorra,
szakmára vonatkozó témára koncentrálva kiutazásokat, nemzetközi partnertalálkozókat
szerveznek egymáshoz, ahol a témára vonatkozó megbeszéléseket tartanak, tapasztalatot
cserélnek. A projekt futamidejének többi részében saját intézményükben dolgoznak az adott
témán, majd az elért tapasztalatokat összegzik, értékelik, a tapasztalatokat megosztják,
terjesztik. A projektekben tehát lesznek:
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─

mobilitási tevékenységek (nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel és - indokolt
esetben a projektbe ágyazottan oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a
partner intézmények országaiban);

─

helyi tevékenységek: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek
között a projekten dolgoznak saját országukban (pl. adatot gyűjtenek, felmérést
készítenek, a projekt honlapját töltik fel információval, a projekt eredményeit gyűjtik
össze stb.).

2. Nagyléptékű, termékorientált stratégiai partnerségek
Innovatív gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, adaptálása, alkalmazása és hasznosítása. Példák a
projektekben megvalósítható tevékenységekre:
─

szakképzési tantervek vagy kurzusok, valamint kísérő tananyagok és eszközök
adaptálása vagy fejlesztése;

─

a kompetenciák tanulási eredmény-alapú meghatározása;

─

képesítési keretrendszerek fejlesztése, kreditátvitel, minőségbiztosítás, elismerés és
érvényesítés;

─

felmérések, összehasonlító elemzések, tények gyűjtése, valós esettanulmányok
készítése;

─

szakképzési, oktatási és képzési módszertanok és pedagógiai megközelítések a
kulcskompetenciák és alapkészségek, nyelvi készségek oktatására, IKT eszközök jobb
használatára;

─

a gyakorlati képzések új formái és valós esettanulmányok az üzlet és ipar területéről;
projektalapú nemzetközi együttműködések létrehozása és megvalósítása a cégek és a
szakképzési intézmények diákjai/ oktatói között;

─

új oktatási és képzési anyagok és módszerek fejlesztése a munkaalapú oktatás,
virtuális mobilitás, nyitott oktatási források és az IKT-ban rejlő lehetőségek jobb
hasznosítására

(pl.

a

munkaerőpiac

igényeihez

igazított

virtuális

laboratóriumok/munkahelyek létrehozására);
─

eszközök és módszerek fejlesztése és adaptálása a szakképzésben oktató tanárok,
szakoktatók és gyakorlati oktatók fejlődése érdekében az alap- és továbbképzésben;

─

stratégiai együttműködés a szakképzési szolgáltatók és a helyi/regionális gazdasági
közösségek között, beleértve a fejlesztési ügynökségeket is;
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─

vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése, támogatása.

A stratégiai partnerségek pályázattípusban lehetőség van külföldi képzési, tanítási, tanulási
tevékenységekre is a projekt keretén belül - speciális finanszírozási szabályok alapján.
Pályázati feltételek
─

A stratégiai partnerség projektek minimum három, különböző programországból származó
szervezet együttműködését jelentik.

─

A pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani. A pályázatot a konzorciumban részt vevő
partnerszervezetek képviseletében valamelyik programországban bejegyzett szervezet /
intézmény nyújtja be (a szervezetnek jogi személyiséggel kell rendelkeznie).

─

A partnerszervezeteket a pályázati szakaszban regisztrálni kell, és a pályázatban meg kell
nevezni.

─

A pályázatot a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes nemzeti irodához kell benyújtani.

─

A projektek futamideje 2 vagy 3 év lehet. (A megvalósítás során van lehetőség maximum 6
hónap hosszabbításra - változatlan pénzügyi feltételek mellett - , de a teljes futamidő így sem
haladhatja meg a 3 évet.)

─

Felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen
nemzeti irodához. Amennyiben azonos partnerség konzorciuma több pályázatot nyújt be egy
pályázati körben, mindkét projektje elutasításra kerül.

A támogatás mértéke
A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell részletesen megadni. A
megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész
részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A
projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának
ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).
Általános szabály:
─

a partnerség évente maximum 150 000 euró támogatást igényelhet;

─

a megadott költségkategóriákban;

─

a meghatározott limiteken belül.

A pályázás menete
A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (C rész).
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A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
─

előzetes intézményi regisztráció az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF)
portálján;

─

részvételi kritériumok ellenőrzése;

─

e-űrlap kitöltése és online benyújtása;

─

az e-űrlap benyújtott példányának kinyomtatása - elmentése.

Pályázati határidő
2014. április 30., brüsszeli idő szerint déli 12 óra
A projekt kezdete 2014. szeptember 1-től lehetséges.
További információ: Pályázati dokumentáció

3.
SEE_INNOVA
Flash of Genius Innovációs Voucher Pályázat
Innovatív startup vállalkozásfejlesztési pályázat
Active Ageing innovációs megoldások/szolgáltatások támogatására
A pályázat célja
Fiatal kutatók, vállalkozni szándékozók üzleti koncepciójának elindításához /megvalósításához
szakmai/tanácsadói támogatás nyújtása annak érdekében, hogy a kifejlesztendő innovatív
termék/szolgáltatás segítse a dél-kelet európai régiókban élő szép korúak önálló és aktív minőségi
életvitelét.
A pályázat 75 000 euró összdíjazású, ahol a nyertesek max. 7500 euró vissza nem térítendő támogatást
kapnak saját Active Ageinghez kapcsolódó innovatív elképzeléseik gyakorlati megvalósítására. A
támogatás 3 hónapra (2014. június –szeptember időszakban) szól és a pályázatban meghatározott
üzleti célok elérésére használható fel a SEE_INNOVA szakértők által nyújtott szaktanácsadás
igénybevételével.
Mikor érdemes részt venni a programban?
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A program az aktív időskor szemléletre épülő vállalkozói ötlet megszületését és szakmai kidolgozását
is támogatni kívánja a piacképes, önfenntartó vállalkozás létrejöttéig, így szélesítve az elérhető önálló
életet segítő termékek és szolgáltatások körét.
Pályázzon, ha
─

kreatív gondolkodású és elkötelezett az Active Ageing területen, és valós változásokat
szeretne elérni saját és közvetlen környezetének életében;

─

úgy gondolja, hogy tanácsadói segítséggel innovatív fejlesztésével/kreatív megoldásával
hatékonyan és gyorsan tudna előre lépni, új piacképes vállalkozást indítani;

─

szívesen együttműködne hasonlóan elkötelezett szakértőkkel, kreatív és transznacionális
környezetben.

Pályázók köre
Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező innovatív fiatal kutatók, vagy vállalkozni szándékozó
fiatalok, egyetemi hallgatók az alábbiak szerint:
─

magán személyek (max. 35 éves életkor)

─

egyéni vállalkozók (max 35 éves életkor)

A pályázat tartalma
A pályázatra benyújtott pályamunkának (adatlap kitöltése magyar és angol nyelven) a megadott
korlátok szigorú betartásával (karakterszám, Times New Roman 12 karakter, szimpla sortávolság) kell
tartalmaznia az Active Ageing szakmai területére vonatkozó ötlet leírását, aminek magába kell
foglalnia mindent, ami a kezdeti megértéshez és áttekintéshez szükséges, az alábbiak szerint:
A pályázó bemutatása (Eddigi tapasztalatok, kompetenciák, szakértelem, publikációk)
A Voucher projekt során fejleszteni kívánt kompetenciák (milyen tanácsadásra, fejlesztésre van
szüksége)
─

A tervezett vállalkozás ismertetése (Az ötlet/termék/szolgáltatás neve, a probléma és a
megoldás)

─

Innovációs tartalom (az ötlet/termék/szolgáltatás újszerűsége)

─

Vállalkozás tartalmi leírása (technológia, termék, szolgáltatás, üzleti modell stb.
megvalósításának részletes ismertetése)

─

Marketing és értékesítés (hogyan éri el vásárlóit)

─

Versenytársak (miben lesz jobb az Ön vállalkozása)
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─

Pénzügyi előrejelzés (Üzleti terv 5 évre, évenkénti bontásban)

─

Projekt ütemterv (mérföldkövek, határidők, eredmények, outputok)

─

Fenntarthatóság

─

A pályázati elutasítás projektre vonatkozó hatása (megvalósítás gátja)

─

A választott szakértő adatai és a tervezett tanácsadás leírása

─

A szakértő szakmai ajánlása, aláírása

─

A pályázó nyilatkozata

A SEE_INNOVA szakértők szerepe
Az Innovációs Voucher támogatás igénybevételéhez a SEE_INNOVA Innovációs Tudás Szolgáltatók
nemzetközi listájáról kell kiválasztani (elérhető a projekt honlapján http://www.seeinnova.eu és
http://www.innoskart.eu) a kitűzött célok megvalósításához szükséges tudással és tapasztalattal
rendelkező szakértőt.
A szakértővel a pályázat készítésének időszakában a pályázónak fel kell venni a kapcsolatot, annak
érdekében, hogy a kidolgozott projekt tervet (a tervezett közös szakmai munkát) egyeztessék. A
szaktanácsadásnak nemzetközinek kell lennie (tehát magyar pályázó csak külföldi tanácsadót
választhat a közös munkára).
A választott szakértő az adatlap részét képező Nyilatkozatában a nyertes Voucher pályázat esetében
vállalja a szakértői/tanácsadói munka ellátását a pályázatban megadott időkeretnek megfelelően.
A SEE_INNOVA Flash of Genius Innovációs Voucher tartalma
A

SEE_INNOVA

projekt

keretében

elnyert

Flash

of

Genius

Voucher

innovációs

és

vállalkozásfejlesztési szolgáltatások (főként képzési és tanácsadási szolgáltatások) igénybevételét teszi
lehetővé, mely támogatja az Active Ageing innovatív ötletek részletes kidolgozást, tovább fejlesztését.
A voucher egy olyan támogatási forma, amely felhasználható a SEE_INNOVA nemzetközi szakértők
által nyújtott különböző tanácsadói szolgáltatások igénybevételére
Ily módon a voucher nem pénzbeli juttatás a pályázó számára, hanem szakértő által nyújtott
tanácsadás, pénzben kifejezhető értéke nincs, az elnyert támogatás nem ruházható át. A sikeresen és
dokumentálható módon teljesített szakértői tanácsadói munkát követően a pályázatot kiíró szervezet a
közte és az Innovációs tudás szolgáltató között létrejött szerződés értelmében a szolgáltatás díját a
szakértőnek közvetlenül, számla ellenében fizeti.
A Flash of Genius Innovációs Voucher értéke:Max. 7500 euró/pályázat
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A támogatás időtartama
A voucher az eredményhirdetést (kibocsátást) követő 3 hónap időtartam alatt használható fel (2014.
június-szeptember időszakon belül). A projekt elindításáról a pályázó köteles a kiírót írásban
értesíteni.
Beadási határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2014. április 30-ig.
További információ: Pályázati dokumentáció

4.
Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014.
IST-14
A támogatás célja
Civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó
szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.
Pályázók köre
Alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egységei.
Befogadó szervezetek
Befogadó szervezetként civil szervezetek részére infrastruktúra támogatást biztosíthat:
─

az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;

─

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;

─

az állami fenntartású

─

sportlétesítmény;

─

az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár;

─

a közművelődési intézmény;

─

a Balassi Intézet;

─

a fővárosi és megyei kormányhivatal;

─

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal;
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─

a nemzeti park igazgatóság;

─

a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, az Integrált Közösségi
Szolgáltató

Az igények bejelentésének helye és módja
Az igénybejelentést kizárólag elektronikusan az EPERben lehet benyújtani. Az igénybejelentési
felhívás elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint
kell elvégezni. FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.eper.hu oldalon vagy a www.emet.gov.hu
honlapon keresztül lehet elérni. Az igény bejelentését megelőzően minden, regisztrációval nem
rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy
érvényes e-mail címmel.
Az igénybejelentés határideje
Az igénybejelentések benyújthatók folyamatosan . A benyújtás során legyenek tekintettel a pályázati
kiírás 1. számú mellékletében meghatározott egyes kategóriákhoz tartozó havi bontás
szerinti benyújtási határidőkre. Az igénybejelentés EPER-ben való véglegesítésének határideje minden
hónap utolsó napja az 1. számú melléklet szerinti ütemezésben.
További információ: Pályázati dokumentáció

5.
Telephelyfejlesztés a területi kohézióért
DDOP-1.1.1/D-14
A támogatás célja
A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek
modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a
telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének
megőrzése, fokozása érdekében, hogy ezáltal közvetve a működésük helyszínéül szolgáló térségek
versenyképessége is javuljon.
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Kedvezményezettek köre
1. Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115,
121, 125, 128, 129, 138, 139)
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212,
213, 226, 227, 229
3. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)
Támogatható tevékenységek köre
Önállóan támogatható tevékenységek
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése,

helyreállítása,

felújítása,

a

szükséges

épületgépészeti

beruházások

végrehajtása.
Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az
alábbi tevékenységek:
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az
alapinfrastruktúra

hiánya, illetve

nem megfelelő állapota

betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
3. Projekt előkészítés
Támogatás mértéke: 50 %, mikor- és kisvállalkozások esetében: 60%
Beadási határidő: 2014.03.26.
További információ: Pályázati dokumentáció

akadálya

a vállalkozás
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6.
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.3.6.B-12/1
A támogatás célja
A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. A közvetett
kedvezményezettek köre a 35 év alatti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új
egyéni vállalkozást, vagy mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek.
Kedvezményezettek köre
A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti természetes személy által
létrehozott vállalkozás pályázhat.
─

Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)

─

Közkereseti társaság (KSH 211)

─

Betéti társaság (KSH 212)

─

Egyéni cég (KSH 213)

─

Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231)

Támogatható tevékenységek köre
Csak az üzleti tervben meghatározott jogi formában végzett, és az abban meghatározott
tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő valamint a pályázati útmutató C3. pontja
alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás.
Támogatás mértéke: 90%
Támogatás minimum összege: 3 000 000 Ft
Támogatás maximum összege: 6 000 000 Ft
Beadási határidő: folyamatos, de legkésőbb 2014.12.31.
További információ: Pályázati dokumentáció
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7.
A Play Live ( Élőben játssz) Alapítvány pályázata
gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának a támogatására

A pályázat tárgya
A pályázat keretében gyermek- és ifjúsági táborok (pl.: nyári tábor, edzőtábor, színjátszótábor, erdei
iskola stb.) megvalósítására lehet 200 000 Ft támogatásra pályázni.
Pályázók köre
─

Vállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók)

─

Civil szervezetek (alapítványok, egyesületek)

─

Magánszemélyek

─

Egyéb szervezetek, intézmények

A pályázat részletei
Igényelhető támogatás összege: 200 000 HUF
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014.05.01-2014.12.31.
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a kuratórium nem írja elő.
Támogatható tevékenységek köre
tiszteletdíjak (tanárok, előadók)
felszerelés biztosítása
eszközbérlés
technikai költség
utazási költség
szállás
nyomdai költség
Nevezési díj
A pályázaton való indulás feltétele a nevezési díj befizetése. A pályázó nevezési díj címen 8 000 Ft-ot
köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
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Beadási határidő
A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is, pdf formátumban, egy dokumentumban el
kell juttatni az alapítvány számára. Beadási határidő: 2014. április 30.
Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
E-mailben: playlivealapitvany@gmail.com
További információ: Kiírás és adatlap

