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Aktuális pályázati felhívások
2015. április 18.

Tisztelt Klaszter tagok!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozóan Európai Bizottság
a benyújtott 10 közül már 6 operatív programhoz megadta jóváhagyását. Az idei évben 133 pályázat
nyílik meg, melyek megjelenése 2015 áprilisától várható.

Országos Városmarketing Díj 2015

Beadási határidő: 2015.05.08
A pályázók köre: marketinggel foglalkozó szervezetek
A pályázat célja: a "Marketing fővárosa 2015" és a "Marketingaktív megye 2015" címet az a
település, illetve megye nyeri el, melynek szervezetei, marketing-projektjei a legtöbb
"Városmarketing gyémántot" gyűjtötték.
A Miskolci Egyetem Marketing Intézete és a Hinora Marketing Group szakmai támogatásával
létrehozott Országos Városmarketing Díjért folyó versenyben 6 kategóriában lehet pályázni, a 2014.
január 1. és 2015. február 28. között megvalósított aktivitásokkal. A pályázó szervezeteknek be kell
mutatniuk a megvalósított marketingtevékenység előkészítésének, megvalósításának és
eredményessége értékelésének folyamatát.
Díjak:
1. "Városmarketing gyémánt" védjegy,
2. a "Marketing fővárosa fődíj", valamint
3. "Marketingaktív megye" elismerő cím.
Bővebben: http://varosmarketingdij.hu
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Zöld forrás 2015 - állami feladatokat átvállaló környezet- és természetvédelmi civil szervezeteknek
Nemzeti Környezetvédelmi Program

Beadási határidő: 2015.04.30
A pályázók köre: Magyarországon bejegyzett, alapszabály / alapító okirat szerinti tevékenysége
alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülő
alapítvány és egyesület (valamint a Civil tv. 4. § (3) szerint a szövetség) kaphat, amely 2014. január 1.
előtt jogerősen bejegyzésre került, 2013-ban és 2014-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi
tevékenységet folytatott, 2013. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra
hozta, saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására, és a Pályázó a
pályázat benyújtásakor a Civil tv. szerint közhasznúsági fokozattal rendelkezik (a határozat 2014.
május 31. utáni); vagy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmét bizonyítottan
benyújtotta 2014. május 31-ig beérkezően, és legkésőbb a pályázat beszámolási határidejéig
megküldi a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló határozatot

A pályázat célja:
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek által hatékonyan
és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a Nemzeti
Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) alábbi célkitűzéseihez illeszkednek, azok
teljesítését segítik.
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.
Bővebben: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse

Kiemelt művészeti célok megvalósítása, minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok
részére támogatás

Beadási határidő: 2015.05.19
A pályázók köre: az a minősítéssel nem rendelkező zenekar vagy énekkar pályázhat, amely megfelel
az Emtv. 44. § 5., 7., 8., 18., 19., 25., és 32. pontjában meghatározott, a pályázóra vonatkozó
feltételeknek
A pályázat célja: Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 21. §-a alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt
művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és
énekkarok részére.
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A megvalósítás időszaka: 2015. április 1.-2016. március 31.
Pályázatot benyújtani a következő pályázati célokra lehet:
1. altéma: külföldi fesztiválon, meghívás alapján teljesítendő külföldi vendégjátékon, koncertturnén
való részvétel,
2. altéma: ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezése
Igényelhető költségjogcímek:
- alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíja és annak járulékai,
- szállásköltség,
- útiköltség,
- szállítás,
- biztosítás,
- részvételi díj, regisztráció, nevezési díj,
- bérleti díj,
- reklám- és PR-költség.
Bővebben: http://www.kormany.hu/download/c/8d/40000/kiemelt%20m%C5%B1v%20zene.pdf#!DocumentBrowse

Ingyen Weboldal Pályázat: professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel,
telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, alapítványok,
egyesületek és intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid határidőre

Pályázati határidő: 2015.04.30
A pályázó köre: vállalkozások, alapítványok, egyesületek és intézmények
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, önállóan, (laikus által is) könnyen, tetszőlegesen
szerkeszthető, korlátlanul bővíthető, korszerű, professzionális színvonalú és felszereltségű
weboldallal jelenhessenek meg az interneten.
A Jelado Internet és Kommunikáció pályázatot hirdet professzionális, 135 000 Ft becsült piaci értékű,
korszerű, magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalak ingyenes elkészítésére
telepítéssel, tartalomfeltöltéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással
A Jelado Internet vállalja, hogy a részvétel feltételeit teljesítő minden pályázónak elkészíti a
weboldalát az alábbiak szerint:
1. korszerű, gyors tárhelyet ad a weboldal működtetéséhez (php, adatbázisok, e-mail címek, ftp,
webmail, külön domainek, lev. listák, vírus-, és spamszűrés, korlátlan sávszélesség és fájlméret stb)
2. pályázat benyújtásától számítva 5 napon belül elkészíti a dinamikus weboldalt és feltelepíti a
tárhelyre
3. a weboldalt felszereli a pályázat weboldalán - http://puzzleweb.hu/palyazat - részletezett kiírásban
felsorolt professzionális alkalmazásokkal (pl. jelszavas regisztráció, hírlevél, többnyelvű megjelenés,
kép-, és videógalériák, közösségi média kapcsolat, archívum stb)
4. feltölti rá a megrendelő által biztosított induló tartalmat menükkel, képekkel, galériákkal, szöveges
tartalommal stb
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5. és üzemkészen átadja
6. új domain regisztrációt, v. meglévő domain átregisztrációt és kellő számú E-mail címet ad a
weboldalhoz
7. magyar nyelvű, felhasználóbarát adminisztrációs felületet ad a weboldal és a tárhely saját kezű
szerkesztéséhez a tulajdonosnak
8. magyar nyelvű Használati kézikönyvet ad, amivel a tulajdonos korlátlanul szerkesztheti, frissítheti,
bővítheti dinamikus weboldalát.
Bővebben: http://puzzleweb.hu/palyazat
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