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PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL
2014/8. szám
Kedves Klaszter Tagok!

Ismét kedvező lehetőségekről számolunk be a megújuló energiaforrások és a környezeti értékek
megóvását célzó intézkedések kapcsán.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét pályázati igény esetén ingyenes tanácsadással segítjük
tagjainkat. Időpont egyeztetésre a fejlécben található elérhetőségen van lehetőség.

1.
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókba n - Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP-2014-4.10.0/F)

Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló
energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra
vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervben [2010-2020] a kormány olyan
intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb, 14,65%-os részesedés elérését is
lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását,
hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
A program célja
A

hazai

és

decentralizált,

EU

stratégiával

környezetbarát

összhangban
megújuló

előmozdítani
energiaforrást

hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő
támogatás

formájában

segíteni

a

következő

a
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technológiáknak

az

épületek

energia-felhasználásához

kapcsolódó kiépítését (hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek).
A pályázat formája, menete
A Pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás). A beérkezett pályázatok
könnyített elbírálású, szakaszos kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Pályázók köre
Költségvetési szervek (helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv)
Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező
szervezetek nem pályázhatnak. A pályázók körével kapcsolatos egyéb elvárásokról bővebb
tájékoztatás itt elérhető.
Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló
energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani. Kizárólag olyan projekt
támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is kizárólag az
energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) hő- és/vagy villamosenergia-rendszer ellátását
szolgálja.
A benyújtott pályázatok esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya alátámasztottan - el kell hogy érje legalább a 10%-ot a projekt elszámolható költségén belül.
I.

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
-

Az

épületek

hőtechnikai

adottságainak

javítása,

hőveszteségének

csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással
érintkező épületekből álló épületcsoport egészén
-

Épületek

fűtési,

hűtési

és

használati

korszerűsítése.
-

Világítási rendszerek energiatakarékos
átalakítása.

II.

Megújuló

energiafelhasználásra

vonatkozó tevékenységek:

melegvíz

rendszereinek
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-

Napkollektoros

rendszer

kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése
céljából.
-

Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési
hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati
melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

-

50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes
rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni
vagy teljes közvetlen kielégítése céljából.

Támogatás összege
A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény
minimum 30 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 150 millió Ft-ot, azzal a
kiegészítéssel, hogy a pályázatok maximális beruházási költsége nettó 150 millió Ft lehet.
A pályázatok benyújtásának módja, helye
A

pályázat

magyar

nyelven,

kizárólag

a

Pályázati

Adatlapon

nyújtható

be.

A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok
feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program
letölthető a http://www.palyazat.gov.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap
elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket)
elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen), azon dokumentumokat,
amelyek elektronikus formában nem jeleníthetők meg, 1 eredeti példányban, a pályázati kiírás részét
képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, a következő címre
kell postai úton beküldeni.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős
Helyettes Társaság
1437 Budapest Pf. 328.
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Pályázat benyújtásának határideje
1. szakasz:
2014. szeptember 22.
2014. október 1.
A formai feltételeknek megfelelő pályázatok sorba rendezése szakaszonként, a tartalmi szempontok
szerint elért pontszámok alapján történik, a projektek a meghirdetett keret erejéig kerülnek
támogatásra. Ha a támogatott projektek nem merítik ki a meghirdetett támogatási keretösszeget, ez
esetben az Irányító Hatóság dönthet úgy, hogy a pályázati konstrukció keretében újabb szakaszt hirdet
meg.
További információ
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Széchenyi 2020
Ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat:
Kék szám: 06-40-638-638
Elektronikus elérhetőség: http://palyazat.gov.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: palyazat@me.gov.hu
A pályázati felhívás és a részletek itt megtekinthetők.

2.
LIFE 2014-2020
A LIFE finanszírozási program célja környezetvédelmi projektek támogatása. A programon belül két,
a Környezetvédelmi és az Éghajlat-politikai alprogram van, melyek három-három kiemelt területtel
rendelkeznek. "Környezetvédelem" elnevezésű alprogram 2014-ben 238,86 millió eurót biztosít arra a
célra, hogy a szakemberek Európa-szerte innovatív megoldásokat dolgozzanak ki és léptessenek életbe
a környezetvédelemmel kapcsolatos kihívások kezelésére, különös hangsúlyt fektetve a természet és a
biológiai

sokféleség

megőrzésére,

az

erőforrás-hatékonyságra,

környezetvédelmi irányításra és tájékoztatásra.
A "Környezetvédelem" alprogram a következő hét év folyamán
összesen 2592 millió eurót fordít majd környezetvédelmi
projektek

finanszírozására.

Ezen

túlmenően

környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos irányítás,

a

valamint

a
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információterjesztés

és

figyelemfelkeltés

fejlesztését

is

támogatja.
A "hagyományos" projektek tekintetében az Európai Bizottság különösen azokat a projektjavaslatokat
támogatja, amelyek a LIFE program 2014-2017. évi többéves munkaprogramjában prioritásként
meghatározott témákhoz illeszkednek.

A Környezetvédelmi alprogram kiemelt területei
A Környezetvédelmi alprogram keretein belül kiemelkednek a környezet és erőforrás, a természet és
biológiai sokféleség, valamint a környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás területei.
Minden egyes kiemelt terület több tematikus prioritásra terjed ki:
1. Környezet és erőforrás hatékonyság


A vízre és azon belül a tengerekre vonatkozó tematikai prioritások



A hulladékra vonatkozó tematikus prioritások



Az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó tematikus prioritások, beleértve a talajt és
erdőket, valamint a zöld és a körkörös gazdaságot



A környezetre és egészségre vonatkozó tematikus prioritások, beleértve a vegyi
anyagokat és a zajt



A levegő minőségére és a kibocsátásokra vonatkozó tematikus prioritások, ideértve a
városi környezetet is

2. Természet és biológiai sokféleség


A természetre vonatkozó tematikus prioritások



A biológiai sokféleségre vonatkozó tematikus prioritások

3. Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás


Tájékoztatási, kommunikációs és tudatosságnövelő kampányok



A hatékony ellenőrzési eljárások támogatására és a jogszabályok betartásának
előmozdítására irányuló intézkedések

Pályázók köre
Az EU területén bejegyzett jogi személyek:
-

Köztestületek

-

Magánkézben
kereskedelmi szervezetek

lévő

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

-

Magánkézben

lévő

nem

kereskedelmi szervezetek (beleértve a nem kormányzati szervezeteket)
Pályázat benyújtásának módja, határideje
Online felületen keresztül
Hagyományos projektek esetében 2014. október 16.
Előkészítő projektek 2014. október 29.
Integrált projekteknél (első fázis): 2014. október 10.
Technikai segítségnyújtási projektek: 2014. szeptember 15.
Kapacitásépítést célzó projektek: 2014. szeptember 30.
További információ
Környezetvédelmi projektek:
Baricz Eszter/ Kelemen-Varga Ildikó
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Tel.: +36-1-795-1429; +36-1-474-9552
E-mail: baricz.eszter@nfm.gov.hu; kelemen.varga.ildiko@nfm.gov.hu
Természetvédelmi projektek:
Érdiné Rozália/Sashalmi Éva
Vidékfejlesztési Minisztérium
Tel.: +36-1-795-2398; +36-1-795-2413
E-mail: rozalia.szekeres.erdine@fm.gov.hu, eva.sashalmi@fm.gov.hu
A teljes pályázati kiírás itt megtekinthető
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3.
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása konvergencia régiókban
(TÁMOP-2.3.6A-12/1.)
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a
gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön
létre Magyarországon. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek
létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a
gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az
Új Széchényi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének
dinamizálása várható.
Ezek:
 egészségipar,
 zöldgazdaság-fejlesztés,


vállalkozásfejlesztés,



közlekedésfejlesztés,



tudomány-innováció,

 foglalkoztatás
A pályázat célja
A fiatalok és pályakezdők munkaerő-piaci részvételének növelése, gazdasági szerepvállalásuk
javítása. A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése, a fiatal
pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatása.
A kezdeményezettek köre
A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti 1 természetes személy által
létrehozott vállalkozás pályázhat. A pályázás feltétele, hogy a természetes személy más gazdasági
társaságban

közvetlen

vagy

közvetett

többségi

befolyást

biztosító

részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy
többségi tulajdonosa. A pályázónak rendelkezni kell a TÁMOP2.3.6.A-12/1

konstrukció

jóváhagyott üzleti tervvel.

kedvezményezettje

által
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Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek
pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012.
(IV. 16.) KIM rendelet alapján):


Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)



Közkereseti társaság (KSH 211)



Betéti társaság (KSH 212)



Egyéni cég (KSH 213)



Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231)

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1.
sz. melléklete alapján mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások.
A támogatás mértéke
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a
konvergencia régiókban 4 940 000 000 Ft.

A pályázat benyújtásának módja, helye
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon, a pályázati felhívásban, valamint az
útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag
az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a
http://www.nfu.hu honlapról. A projekt adatlap kizárólag xzip formátumban elfogadható; pdf vagy
más

formátumban

benyújtott

projekt

adatlap

feldolgozására

nincsen

lehetőség.

A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden
kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket)
elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás
részét képező, kinyomtatott és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási
előírásoknak
csomagolásban,

megfelelően
ajánlott

aláírt

nyilatkozattal
küldeményként

együtt
vagy

gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi
postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő

zárt
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címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1. (Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia
régiókban)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
A pályázat beküldésének módjáról bővebb információ itt elérhető.
Beküldési határidő: 2014. december 31.
További információ:
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
honlap: http://www.nfu.hu

4.
Pályázat Gundel Károly-díj elnyerésére
A Magyar Vendéglátók Ipartestülete Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakíró
munkásságának emlékére számos társszervezet közreműködésével idén első alkalommal pályázatot
hirdet a Gundel Károly-díj elnyerésére. A díjra az jelölhető, aki a magyar vendéglátás területén
kiemelkedően sikeres tevékenységével minimum 25 éve jelen van, feddhetetlen szakmai múlttal és
példamutató életúttal rendelkezik, a magyar vendéglátás történelmi hagyományait ápolja és annak
megújulása iránt elkötelezettséget érez, a fiatal generáció szakmai fejlődését támogatja,
valamint közreműködik a magyar vendéglátás népszerűsítésében. Az
elismerést a vendéglátó szakma legjobbjai kaphatják, évente
legfeljebb hárman. A nívós szakmai díj egy emlékplakett, a
hozzá tartozó kitűző valamint oklevél.
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Az

Ipartestület

a

díjazottak

nevét

Gundel

Károly

születésnapján, 2014. szeptember 23-án, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban
tartott sajtótájékoztatón hozza nyilvánosságra. A kitüntetés átadása ünnepélyes keretek között 2014.
november végén megrendezendő MVI díszvacsora és bál keretében kerül sor Budapesten, a szakma
számos nagy alakja, valamint a sajtó részvételével.
A pályázat benyújtásának módja
A Gundel Károly-díj odaítélésére bárki javaslatot tehet. Ennek feltétele a pályázati adatlap kitöltése és
visszajuttatása a szervezet címére.


e-mail: info@mvi.hu



postai cím:
Magyar Vendéglátók Ipartestülete
1039 Budapest, Piroska utca 2.



fax: +36 1 439 1984

A szakmai díj odaítéléséről 18 fős szakmai bizottság dönt
- Magyar Vendéglátók Ipartestülete,
- Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete,
- Magyar Éttermi Szövetség,
- Magyar Gasztronómiai Egyesület,
- Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség,
- Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége,
- Magyarországi Rendezvényszervezők és - szolgáltatók Szövetsége,
- Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége,
- Turisztikai Managerek Szövetsége,
- a Chaine des Rotisseurs egy képviselője,
- a Magyar Bocuse d'Or Akadémia egy képviselője,
- a Gundel család egy képviselője,
- a Gundel Étterem egy képviselője,
- a Gundel Károly Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Szakképző Iskola
igazgatója,
- a Budapesti Gazdasági Főiskola
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Ker.-i Vendégl.ipari és Id.forg.-i Karának egy képviselője,
- a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egy képviselője,
- a Magyar Éttermi Mesterek Klubjának egy képviselője,
- a Stílusos Vidéki Éttermiség egy képviselője.
Benyújtási határidő
Elektronikus úton és faxon 2014. augusztus 23. éjfél
A postai úton történő leadási határidő 2014. aug. 21. éjfél
További információ az info@mvi.hu e-mail címen, vagy a +36 20 500 65 77-es telefonszámon
kérhető.
A pályázati adatlap és a nevezés részletei itt érhetőek el.

4.
Fotózd a gólyákat!
Északi gólyahír program
A Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány és a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület sikeres pályázatának eredményeként, a Svájci Civil Alap
támogatásával valósul meg az Északi gólyahír elnevezésű projekt. A fehér gólya mindenki
által ismert és szeretett madárfaj, mely az emberek életében már korán, a családban és az
óvodában is, mint a dalok, történetek főszereplője jelenik meg. Rohanó, a természettől
eltávolodó világunkban sajnos hamar a múltba vész kitüntetett szerepe. Az Északi gólyahír
című programmal újra az emberek közelébe szeretnék hozni ezt a madárfajt, s vele együtt
környezetünk élővilágát, felhívva figyelmüket a lokális és globális környezetvédelmi
problémákra.
A pályázat részletei:
A pályázatra egyedi fotográfiákkal lehet pályázni, melyeknek
szerzői jogával korlátozás nélkül rendelkezik a pályázó.
A fotók témája elsősorban a fehér gólya élete (költés,
vonulás, táplálkozás stb.), gólyavédelem legyen. A
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gólyák fotózása során figyelembe kell venni a vonatkozó
jogszabályokat és fotósetikai elveket. Egy szerző legfeljebb 5 db felvétellel nevezhet. A
fotókat

elektronikus

formában

kell

elküldeni

az

alábbi

e-mail

címre:

cserhatalapitvany@gmail.com
Pályázni két kategóriában lehet:
 felnőtt kategória (18 éves kortól)
 ifjúsági kategória (18 éves korig)
Beérkezési határidő: 2014. szeptember 30.
A nevezéssel a szerző elismeri, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, beküldött képei
minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak, kijelenti, hogy a képeket ő készítette és
rendelkezik a beadott kép eredeti változatával. Hozzájárul, hogy az általa megadott email
címen levélben értesítést kapjon a pályázattal kapcsolatban.
Technikai feltételek:
A képek digitálisan korrigálhatók az eredeti látvány helyreállítása, minimális hangsúlyozása
erejéig. Nem számítanak manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekciók, így a színek,
tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák
eltávolítása. Nem elfogadható a képek tartalmának megváltoztatása, képi elemek utólagos
eltávolítása

vagy

hozzáadása.

A beküldött fénykép hosszabb oldala 1200 pixel hosszú legyen, JPEG formátumban kérjük,
egy fájl maximum 1MB lehet. A pályázati anyagot tartalmazó e-mailben meg kell adni a
szerző nevét, e-mail címét, telefonszámát.
A pályázaton résztvevő a pályázati anyag beküldésével elfogadja a pályázati feltételeket, és
egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket
térítésmentesen használják, azokat portáljaikon megjelenítsék és a pályázat archívumában
megőrizzék.
A

pályázó

elkészítésével

tudomásul
vagy

veszi,

azok

hogy a

nyilvános

beadott

képek

bemutatásával

okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden
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felelősség a szerzőt terheli, beleértve a jogsértéssel
bekövetkező anyagi felelősséget.
A pályaművek díjazása:
Az alábbi díjak kerülnek kiosztásra mindkét kategóriában:
Első díj: 15 000 forint értékű ajándékcsomag
Második díj: 10 000 forint értékű ajándékcsomag
Harmadik díj: 5000 forint értékű ajándékcsomag
További információ:
Pályázati kiírás
Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány honlapja

