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PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL
2014/6. szám
Kedves Klaszter Tagok!
Sajnos az év végén várható nagy uniós pályázatok megjelenéséig a pályázati lehetőségek száma
jelenleg igen korlátozott.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes tanácsadással segítjük
tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben található elérhetőségen van lehetőség.

1.
Fotópályázat a családi gazdálkodások népszerűsítésére
A Copa-Cogeca a „Családi Gazdálkodások Nemzetközi Éve” alkalmából fotópályázatot hirdet a
nagyközönség számára, amely a családi gazdaságok és mezőgazdasági szövetkezetek fontosságát
hivatott bemutatni.
A Copa-Cogeca a legnagyobb európai termelői érdekképviseleti szervezet, amely most a családi
gazdálkodások fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. A családi gazdaságoknak többek között
nagy szerepe van a helyi természeti erőforrások védelmében, a mezőgazdaság fejlesztésében, az
élelmezés biztonságának megteremtésében, valamint a vidéki foglalkoztatottság növelésében.
Az ENSZ a 2014-es évet a Családi Gazdálkodások Nemzetközi Évének nyilvánította. Ennek részeként
március elején Budapest adott otthont a témában szervezett nemzetközi kiállításnak és
konferenciáknak, az év egyik legfontosabb nemzetközi mezőgazdasági találkozójának. A „Világfórum
és Kiállítás a Családi Gazdálkodásról” című rendezvény egyszerre volt nemzetközi találkozó és
tudományos vita, a „Világ Mustra” elnevezésű kiállításon pedig a világ különböző tájairól érkező
családi gazdálkodók mutathatták be tevékenységüket.
A nagyközönség most kamera segítségével, objektíven keresztül mutathatja be a családi gazdaságok és
mezőgazdasági szövetkezetek fontosságát, szépségeit. A Copa-Cogeca ugyanis fotópályázatot hirdetett
profi fotográfusoknak és lelkes amatőr fotósoknak az utóbbi témában.
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Beadási határidő: 2014. július 31-ig várják a pályaműveket a készítő elérhetőségeivel az
amanda.cheesley@copa-cogeca.eu email címre.
A legjobb fotókat az Európai Parlamentben is kiállítják szeptember 22-én, a győztes kép készítője
pedig egy két személyes barcelonai úttal lesz gazdagabb.
További információ:
Amanda Cheesley, Press Officer
Mobile: + 32 474 840 836
amanda.cheesley@copa-cogeca.eu

2.
REdesign Award 2014
A pályázat célja
A projekt – határon átnyúló kezdeményezésként – az Európai Unió teljes területén, különösen
Magyarországon és Ausztriában támogatja a reuse & redesign területén megvalósuló értékesítést.
Továbbá annak ötlete, hogy az egyébként már kiszolgált termékek, illetve maradék anyagok
újrahasznosításával új célt szolgáló, új termékeket lehet előállítani, hozzájárul a fogyasztók
érzékenyítéséhez a fenntarthatóság és az erőforrások megóvása területén. A dizájnerek ezen
folyamatba történő bekapcsolásának köszönhetően innovatív ötletek kifejlesztésére, valamint a
fogyasztók redesign termékek iránti figyelmének fokozott felkeltésére kerül sor.
Pályázók köre
Jelen felhívással valamennyi az EU területén – alkalmazottként vagy önállóan dolgozó – dizájnert és
dizájner-hallgatót meg kívánunk szólítani, hogy nyújtsa be termékeit és termékötleteit. A pályamű
benyújtásával a résztvevő egyidejűleg megadja a szervezőknek a jogot arra, hogy a benyújtott
munkáját bemutassák, illetve a jelen pályázattal kapcsolatos jelentésekben és dokumentációkban
nyilvánosságra hozzák.
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Kategóriák
Termékeit és termékötleteit – az alább felsorolt használt, illetve kiinduló anyagok részbeni vagy teljes
egészében történő felhasználása mellett – az alábbi 4 kategóriában nyújthatja be:
─

mobilitás & nyilvános terek

─

háztartás & lakás

─

kiegészítők & ajándéktárgyak

─

ékszer & divat

Lehetséges kiinduló alapanyagok: karton, doboz, hullámpapír, könyv, fa, használt papír, PET-palack,
italos doboz (Tetrapak csomagolás), alumínium doboz, használt üveg, dugó, csempe, textíliák,
szőnyeg, vállfa, autógumi, biztonsági öv, teherautó ponyva, bicikli illetve annak alkatrészei, huzal,
drót,

filmdobozok,

kábelek,

fémhulladékok/maradvány

anyagok,

CD-k/DVD-k,

nyomtatott

áramkörök, fémlemezek, zászlók stb.
Pályaművek benyújtási feltételei
Benyújtható minden olyan skicc (rendering), fénykép, ill. a termékről készült képanyag, melyek
megvalósítása maradék anyagokból történik, ill. tervezett. Alapvetően olyan használt anyagokat kell
felhasználni, melyek nagyobb mennyiségben szelektálva összegyűjthetőek, mivel adottnak kell lennie
a szériában történő/ipari előállítás lehetőségnek. Egyedi darabok, kézművesipari, nem szériában
történő gyártásra tervezett munkák/pályaművek kizártak a részvételből.
Benyújtott pályaművenként feltöltés útján az alábbiakat kell rendelkezésre bocsátani:
─

egy kitöltött nevezési lap

─

a benyújtott pályamű rövid leírása

─

a benyújtott termékről készült fotóanyag (legfeljebb 3 fénykép)

Az egy pályázó által benyújtható pályaművek darabszáma nem korlátozott.
Beküldési cím és beküldési határidő
A pályázatokat elektronikus úton 2014. július 31-ig lehet benyújtani a redesign.submit.to címen.
További információ: Pályázati kiírás
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3.
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil
szervezetek részére 2 0 1 4
Pályázat kategória kódja: NEA-14-N
A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás
erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
Támogatható tevékenységek
A támogatás a projekteket és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a
törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek
feltételeinek biztosítására fordítható.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
A rendelkezésre álló forrás 317 720 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosít az
alábbi bontásnak megfelelően:
- szövetségek részére 5%.
- egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 95%.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégium a
nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatja azt fel.
Pályázók köre
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - civil szervezetek nyújthatják be elektronikus
pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület
A támogatás formája
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg
formájában vagy beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet.
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Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet
sor.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az
elszámolás részletes szabályait az "Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira
benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési
támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.
Pénzügyi feltételek, a támogatás mértéke
A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil
szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adomány után járó öt százalékos
normatív kiegészítés eléri a 10 000 Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg
legalább 200 000 Ft), azaz tízezer forintot. Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott
működési támogatás legfeljebb 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint értékig biztosítható.
A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázat érvényességének feltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER
regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével,
nyomtatásával és beküldésével, továbbá - a pályázati díj fizetése alól nem mentesített pályázók
esetében - a pályázati díj megfizetésével érhető el. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet
benyújtani!
Regisztrációs Nyilatkozat
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a
http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez
rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a
Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Az

EPER-ből

kinyomtatott

Regisztrációs

Nyilatkozat

(melyet

a

szervezet

képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1381 Budapest, Pf.
1407) legkésőbb a jelen pályázat beadásának napján kell megküldeni! Ha a 2014. évre érvényes
regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben változás
történt vagy módosítást lát szükségesnek, az EPER-ből kinyomtatott módosított Regisztrációs
Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát
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postai úton (1381 Budapest, Pf. 1407) legkésőbb a jelen pályázat beadásának napján kell megküldeni!
A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a következőket:
"NEA Regisztrációs nyilatkozat”.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1407
Pályázati díj
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege 2.000,- Ft, azaz kettőezer
forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázat beadása napján kell befizetni, be nem fizetése vagy
késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
Azon szervezetek, amelyek a 2013. évben, a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2014.”
(NEA-14-M) vagy a "Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2014” (NEA-14-SZ)
pályázat keretében befizették a 2000 Ft költségtérítést (pályázati díjat), jelen pályázati eljárásban
mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól!
A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000. A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék
fel a szervezet adószámát, illetve a "NEA-2014-N” megjelölést a beazonosíthatóság érdekében!
Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: http://www.eper.hu A
pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell
elvégezni.
Pályázati beadási határideje: 2014. 07. 02
A

pályázattal

kapcsolatban

további

információkat

a

06-1-795-4100

telefonszámon,

nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak.
Pályázati dokumentáció: Pályázati kiírás, Pályázati útmutató, Elszámolási útmutató

a

