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PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL
2014/7. szám
Kedves Klaszter Tagok!
Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss kiírásokról 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.
„Önindító 2014.”
Vállalkozás támogatási program
Kreatív ipari és turisztikai ötletekre
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja – a Pécs-Baranya Kereskedelmi
Iparkamarával, a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesülettel a Dél-Dunántúli
Idegenforgalmi NKft.-vel és a Baranya Megyei Vállalkozói Központtal együttműködve – az elmúlt
évben „Önindító” elnevezéssel munkaerő-piaci programot dolgozott ki a helyi kreatív ipar
szereplőinek segítésére. A program előző évi megvalósulása során húsz szakember kapott támogatást.
Az elért sikerekre, valamint a jelenleg is meglévő munkaerő-piaci igényekre való tekintettel a
Munkaügyi Központ a program folytatására, bővítésére tett javaslatot, melyet a nemzeti Munkaügyi
Hivatal is támogatott.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. július 1-jétől indít új munkaerő-piaci
programot „Önindító 2014” elnevezéssel, mellyel a kreatív iparhoz, illetve turizmushoz kapcsolódó jó
ötletekkel rendelkező álláskeresők új vállalkozásának elindítását segíti.
A program célja, a Baranya megyében és Pécs városában meglévő, kihasználatlan kreatív munkaerő
munkaerő-piaci segítése, valamint az újonnan alakuló kreatív és turisztikai vállalkozások támogatása,
ezáltal a térség kulturális, turisztikai vonzerejének növelése.
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A programban résztvevőket idén Pécs megyei Jogú Város is
támogatja azáltal, hogy a sikeres vállalkozások számára az első évben ingyenesen biztosítja a városi
ingatlanok bérlését.
Pályázók köre
A kedvezményezettek köre a tavalyi programhoz képest tovább bővült, hiszen idén az életképes
vállalkozások indításához kreatív ötletekkel rendelkező álláskeresők mellett a turizmus és az
idegenforgalom területéről is várják az ötletgazdák pályázatát.
Beadási határidő
A jelenlegi programban augusztus 19-ig pályázhatnak a résztvevők.
További információ
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügy Központja
Befektetési Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály
Tel.: 72/506-838

mailto:nagy.andrea@lab.hu
http://baranya.munka.hu/
Pályázati kiírás

2.
Pályázat közművelődési és népművészeti rendezvények megvalósításának
támogatására

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészeti Kollégiuma pályázatot hirdet megyei,
országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti nagyrendezvények, kiállítások,
fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezésének támogatására három pályázati altéma
kijelölésével.
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1.

pályázati altéma

Megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti nagyrendezvények,
kiállítások, fesztiválok (programonként legalább 1 millió forint összköltségvetésű), valamint szakmai
konferenciák megrendezése.
Altéma kódszáma: 3607/99

2.

pályázati altéma

Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos táborok szakmai programjának
lebonyolítása, valamint élő népművészeti országos, regionális, megyei hatókörű alkotótáborainak
megvalósítása. Emellett mindkét terület országos szakmai továbbképzésének lebonyolítása.
Altéma kódszáma: 3604/99

3.

pályázati altéma

Rendszeresen működő, olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül
legalább 6 alkalommal kerülnek megrendezésre. Előnyt élveznek azok a táncházak, amelyek
működtetésében részt vesznek olyan szakemberek, akik rendelkeznek a Népművészet Mestere,
Népművészet Ifjú Mestere, örökös Aranysarkantyús/Örökös Aranygyöngyös címmel, akik a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén, vagy a Táncművészeti Főiskola néptáncos
képzést magába foglaló szakirányán szereztek diplomát, illetve amelyekhez játszóház és /vagy
kézműves foglalkozás kapcsolódik.
Altéma kódszáma: 3608/99
Támogatás - minden altémában - az alábbi jogcímekre igényelhető:
─

előadók tiszteletdíja,

─

közreműködők tiszteletdíja

─

zsűritagok tiszteletdíja

─

szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges)

─

reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség)

─

utazási költség

─

szállítási költség
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─

csoportos étkezés (a támogatás készétel és meleg

étel vásárlására igényelhető, alapanyag beszerzésre nem kérhető)
─

szállásköltség

─

terembérlés

─

helyiségbérlés,

─

területbérlés

─

eszközbérlés

─

hang-és fénytechnika bérlés

Pályázók köre
Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok,
egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. Továbbképzés
esetében: Országos hatókörű szakmai szervezetek, intézmények.
Pályázati cél megvalósításának időtartama
2015. január 1. 2015. augusztus 31.
Nevezési díj összege
2 millió Ft, vagy alatti támogatási igény esetén 5000 Ft nevezési díj, 2 millió Ft feletti támogatási
igény esetén, az igényelt támogatás 1%-a a nevezési díj. Mindkét esetben az összeg magába foglalja
a 27%-os áfát. A nevezési díjat a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani.
Beadási határidő:
A pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. szeptember 11-én éjfélig lehet.
További információ
Pályázati kiírás
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3.
Kerékpárosbarát Munkahely 2013
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idén 8. alkalommal ír ki pályázatot a példamutató kerékpáros
munkáltatói kezdeményezések elismerésére. A Kerékpáros Munkahely címet elnyerő cégeket és
szervezeteket a pályázat kiírói és támogatói tárgyjutalommal díjazhatják. A pályázat közvetlenül nem
nyújt anyagi támogatást.
A pályázat célja a munkahelyek dolgozóinak kerékpárral történő közlekedését elősegítő intézkedések
és fejlesztések értékelése.
A pályázat részletei
A pályázóknak a jelentkezési adatlapot elektronikus úton kell kitölteniük, melyet a bíráló bizottság
értékel. A bizottság közzéteszi a KBM 2013 címre javasolt munkahelyek listáját, melyet végül a
közlekedésért felelős tárca fogad el.
Beküldési határidő: 2014. szeptember 30.
További információ
Pályázati kiírás

4. Ablakon Bedobott Pénz Program
Megtakarítások környezetvédelemmel
A KÖVET Egyesület 2014-ben immár tizenegyedik alkalommal szervezi meg a gazdasági előnnyel is
járó, környezetvédelmi megtakarításokat bemutató Ablakon Bedobott Pénz Programot.
A pályázat részletei
A programba olyan 5 éven belül megvalósult környezetvédelmi beruházásokkal, intézkedésekkel lehet
lehet jelentkezni, melyek gazdaságilag megtérültek. A jelentkezés feltétele a fejlesztéseket alátámasztó
adatok rendelkezésre bocsátása (számszerűsített környezeti javulás, környezeti javulás CO2kibocsátásra átszámítva, beruházási költség, éves működési költség, éves megtakarítás, éves
megtérülési idő stb). A benyújtott intézkedéseknek minden esetben már megvalósult, működő és
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pénzügyileg megtérülő fejlesztéseknek kell, lenniük, de a
megtérülés dátuma a program végét követően is lehet. A jelentkezők szervezetenként maximum 10
különböző intézkedéssel pályázhatnak.
Kategóriák, díjak


Környezeti Megtakarítási Díj - három kategóriában



Karbon-megtakarítási Különdíj



Ökodizájn Különdíj

A pályázók köre
Bármely vállalat, szervezet, melynél az elmúlt öt év során olyan környezetvédelmi intézkedést,
beruházást hajtottak végre, mely egyben pénzügyi megtakarítást is eredményezett. A jelentkezés
részvételi díjhoz kötött!
A pályázat benyújtása szándéknyilatkozat beküldése, majd esettanulmány elkészítésével.
Részvételi szándék jelzése: 2014. július 31.
Esettanulmány elkészítése: 2014. augusztus 22.
Helyszíni auditorok: 2014. szeptember 19.
A zsűri értékelése: 2014. október 8.
Ünnepélyes díjátadó konferencia: 2014. november 13.
További információ
Pályázati kiírás
Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért
Farkas Róbert (projektasszisztens)
farkasrobert@követ.hu
+36 1 473 22 93

