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

Aktuális pályázati felhívások
2015. december

Kemény Bertalan falufejlesztési díj -2016

Beadási határidő: 2016.01.15
A pályázók köre: természetes személy
A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek,
országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5
éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és
falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő
eredményeket értek el. A díjban részesülhet az a természetes személy, - falugondnok, illetve a falu és
vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő személy - akit
e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.
A díjátadó ünnepség 2016. évben március 4-én, pénteken 11 órai kezdettel, az Alsómocsoládi
Vendégház,-és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12.) kerül megrendezésre.

Bővebben>>>

Civil szervezetek működési célú támogatása 2016 / NEA-16-M
Beadási határidő: 2016.01.04, 2016.01.05, 2016.01.06, 2016.01.07
A pályázók köre: szövetségek, alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a
pártot)
A pályázat célja: a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén. A támogatás a civil
szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítható. A támogatás formája:
vissza nem térítendő / visszatérítendő támogatás.
FIGYELEM! Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele az utolsó lezárt üzleti évről
szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak
visszatérítendő működési támogatás nyújtható.
Bővebben>>>
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Erasmus+ program 2016 / EAC/A04/2015

Beadási határidő: 2016.01.21, 2016.02.02, 2016.02.10, 2016.02.25, 2016.02.26, 2016.02.28,
2016.04.01, 2016.04.26, 2016.05.12, 2016.07.01, 2016.10.04
A pályázók köre: oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy
magánszervezet.
A pályázat célja:
Köznevelés
Mobilitási pályázatok beadási határideje: 2016. február 2.
Stratégiai partnerségek: 2016. március 31. 12:00
Szakképzés
Mobilitási pályázatok beadási határideje: 2016. február 2.
Stratégiai partnerségek: 2016. március 31. 12:00
Szakképzési mobilitási tanúsítvány pályázatok: 2016. május 19.
Felnőtt tanulás
Mobilitási pályázatok beadási határideje: 2016. február 2.
Stratégiai partnerségek: 2016. március 31. 12:00
Felsőoktatás
Felsőoktatási fejlesztési projektek: 2016. február 10.
Erasmus Mundus közös mesterképzések: 2016. február 18.
Jean Monnet tevékenységek: 2016. február 25.
Bővebben>>>

Webre fel! pályázati felhívás 2015

Beadási határidő: 2015.12.31.
A pályázók köre: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, civil szervezetek, önkormányzatok,
magánszemélyek.
A pályázat célja: a pályázók versenyképességének megőrzése, webes megjelenésének segítése.
Pályázati kiírásunk keretében ingyen elkészítjük Önnek weboldalát. Célunk, hogy a jelentkező
szervezetek és vállalkozások saját korszerű weboldallal megjelenhessenek az interneten, új
ügyfeleket szerezhessenek.
Eredeti ár: 160 000 Ft. + áfa
Támogatás mértéke: 140 000 Ft + áfa.
Bővebben>>>
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Alkoss Te is közösséget! - ifjúsági közösségépítő programtámogatás / IFJ-GY-15-B

Beadási határidő: 2016.01.07
A pályázók köre: magyarországi és határon túli közösségek, szervezetek
A pályázat célja: Az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország
közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló (előnyt élvez a KMR régió), legalább 4
alkalomból álló programsorozatok támogatása, amelyből minimum 1 kiemelt rendezvény. A
programok szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe,
hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és
megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, erősítik az össznemzetben való
gondolkodást, haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: maximum 4.000.000 Ft, vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.
Bővebben>>>

Az év Konyhája 2015 – díj
Beadási határidő: 2016.01.10
A pályázók köre: bárki
A pályázat célja: megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a szakmai zsűri által
színvonalasnak ítélt konyhákat, egyedi, kreatív ötletek, példamutató, követendő lakberendezői
megoldások alapján. A pályázathoz való csatlakozással a pályamunkák felkerülnek az Otthonok és
Kertek magazin facebook oldalára, ahol a pályázó konyháknak és tervezőiknek lehetőségük nyílik
szélesebb fórumon is megmérettetni magukat. A közönségdíjat mindkét kategóriában a Facebookon
legtöbb lájkot gyűjtő pályamunka nyeri el. A Pályázó pályamunkája beküldésével igazolja, hogy a
fotókon megjelenő project saját munkája és szellemi terméke. A pályázó a pályázattal a fotók közlési
jogát átruházza a Pályázat kiírójára, vagyis az Otthonok és Kertek Magazin tulajdonosára, a JSC Média
Kft-re.
Bővebben>>>
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