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Aktuális pályázati felhívások
2015. november

Tanoda programok támogatása hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő
program megvalósítására civil szervezeteknek / EFOP-3.3.1-15

Beadási határidő: 2015.12.31, 2016.07.30
A pályázók köre: Egyéb egyesület; Egyházi jogi személy; - Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb
alapítvány; Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet; Nonprofit gazdasági társaság
A felhívás célja: a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a komplex
kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató
programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók
részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. A hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések
révén. A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése
érdekében a köznevelés rendszerén kívüli egyházi és non-profit szervezetek bevonásával. Feladat a
létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi
megoldások összegyűjtése.
Bővebben>>>

Hogyan legyen tele a foglaltsági naptára? - pályázat szállásadóknak
Beadási határidő: 2015.11.30
A pályázók köre: hátrányos helyzetű kistérségből származó vendégház tulajdonosai
A felhívás célja: egy hátrányos helyzetű kistérségből származó vendégház forgalmának növelése, a
tulajdonosok megélhetésének elősegítése lakóhelyükön, és ezáltal az adott hátrányos helyzetű
település forgalmának növelése, külső kapcsolatainak erősítése.
A nyeremény: vendégházra szabott marketingtanácsadás és mentorálás, melynek keretében az
eredményhirdetéstől számítva fél éven keresztül havi rendszerességgel segítséget kap a nyertes a
tanácsok gyakorlati megvalósításhoz a 2015-ös szezon sikere érdekében.
Értéke: 120.000 Ft + Áfa.
Bővebben>>>
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Téli néphagyományok játékosan rendezvényekre / FKJ

Beadási határidő: 2016.01.20
A pályázók köre: önkormányzatok, művelődési házak és központok, cégek, társadalmi- és civil
szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok, hagyományőrző rendezvényeket szervező cégek,
vállalkozók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok által lakott településekről.
A felhívás célja a régi magyar hagyományokat, szokásokat, játékos formájában bemutatni,
feleleveníteni, belopni a gyerekek, felnőttek tudatába. Ezekről pozitív élményekhez juttatni a
számítógépes világunk gyermekeit, felnőtteit. Megmutatni azt, hogy őseink szórakozása, játékai
ugyanolyan örömöt, jó hangulatot biztosítanak most is, mint annak idején elődeinknek.
A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által szervezett rendezvényre az egyesületek tulajdonában lévő
népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk.
Bővebben>>>

SozialMarie 2016 - aktuális társadalmi kérdések projektgazdáknak

Beadási határidő: 2016.01.26
A pályázók köre: magánszektorból, a civil szektorból (civil társadalmi kezdeményezések, NGO-k,
nonprofit szervezetek, egyesületek) és a közigazgatásból érkező projektek.
A pályázat aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó projektgazdáknak szól. Olyan projektek
jelentkezését várjuk, amelyek a gyakorlatban már bizonyítottak, és van jövőjük - vagyis amelyek a
pályázat benyújtásakor már értékelhető eredményeket hoztak, és lesz folytatásuk is. A részvételi
lehetőség nyitott a magánszektorból, a civil szektorból (civil társadalmi kezdeményezések, NGO-k,
nonprofit szervezetek, egyesületek) és a közigazgatásból érkező projektek számára, amennyiben azok
Ausztria, Magyarország vagy Csehország területén valósultak meg. A Szlovákiában, Lengyelországban,
Horvátországban, Szlovéniában és Németországban létrejött projektek közül csak a Bécs 300
kilométeres körzetében működőekkel lehet pályázni.
Figyelem: a díj projekteknek, és nem a projektgazda szervezetek általános tevékenységének szól. A
magyar pályázók magyarul adják be a pályázatot, mellékelve a pályázat angol nyelvű fordítását is.
Bővebben>>>
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Telefonközpont fejlesztés a KKV szektornak - ingyen készülékek
Beadási határidő: 2015.12.31
A pályázók köre: 2-20 főt foglalkoztató, vagy 2-20 fő vezetékes telefonos elérhetőségét igénylő
magyar kis- és középvállalkozások.
A pályázat célja: az Opennetworks Kft. egyedülálló pályázati lehetőséget indít a 2-20 főt foglalkoztató
kisvállalkozásoknak. Ennek keretében az IP átálláshoz szükséges telefonkészülékeket ingyenesen
bocsátja a kisvállalkozások rendelkezésére és azok árát nem építi be a szolgáltatási díjakba sem. Így a
pályázat nyertesei a teljes IP átállást beruházási költségek nélkül valósíthatják meg.
Az IP alapú telekommunikáció elsősorban a KKV szektorban biztosít egyedülálló lehetőséget a jövő
igényeinek megfelelő telekommunikációs infrastruktúra megvalósítására, hiszen itt számít legjobban,
hogy nincs szükség drága alközpont beszerzésére, illetve, hogy a felhő alapú alközponti megoldások
rugalmasan bővíthetők.
Bővebben>>>
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