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Aktuális pályázati felhívások
2015. július

Településfejlesztés és turisztika

Beadási határidő: 2015.12.31.
A pályázók köre: önkormányzatok; önkormányzathoz tartozó intézmények; TDM szervezetek;
egyesületek; alapítványok; magántulajdonban lévő turisztikai létesítmények; oktatási intézmények;
kistérségek; köztestületek; egyházak; társadalmi szervezetek; egyházi fenntartású intézmények;
szociális, egészségügyi intézmények;közhasznú társaságok
A pályázat célja, hogy önkormányzatok, kistérségi települések, TDM szervezetek és egyéb turisztikai-,
valamint településfejlesztéssel foglalkozó létesítmények nagyobb beruházás, illetve önerő
befektetése nélkül is tudjanak turisztikai helyszíneket és/vagy településeket fejleszteni, emellett a
frekventált területeken turisztikai információkat és nyílt internetelérést biztosítani helyi lakosok,
turisták számára. További cél, hogy a minőségjavítás mellett az erősebb nemzetközi marketinget és a
helyi szervezetek marketingjeinek rendszerszerű biztosítását is segítse.
A szolgáltatás egy eszközben tartalmaz:
- egy nyílt, ingyenes WiFi hozzáférési pontot 200 m-es hatótávolsággal;
- és egy HD minőségű kamerát, mely folyamatos élő képet közvetít az adott desztinációról;
- a kameraképek a http://www.hungary-live.com oldalon kerülnek kihelyezésre, de emellett
lehetőség van a saját weboldalon történő megjelenítésre is;
- a szolgáltatás a webkamera megoldásokkal szemben, központi streaming szerver szolgáltatást is
magába foglalja, így akár több ezer néző kiszolgálására is alkalmas, mindezt úgy, hogy nem terheli a
pályázó internetkapcsolatát (nem webkamera)
Smart City programba és városkártyákhoz illeszthető a szolgáltatás.
A pályázat tartalmazza a szükséges hálózati eszközök kiépítését, illetve a rendszer folyamatos
üzemeltetését, karbantartását.
Bővebben>>>
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IV. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 2016

Beadási határidő: 2016.01.15
A pályázók köre: hazai és külhoni önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és tanulók
A pályázat célja: pályázni lehet a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával.
A hagyományos értékeink és a jelenlegi kulturális formák eredeti gyűjtései támogatandók. A legjobb
pályaművek a Néprajzi Múzeum Etnológia Archívumában válnak kutathatóvá.
A megpályázható témakörök:
1. NAPJAINK FOLKLÓRJA, NÉPMŰVÉSZETE
2. EMLÉKEZÜNK!
3. SZABADON VÁLASZTOTT néprajzi téma
Bővebben>>>

Támogatott menedzserképzések / E-TÁM94/2015

Beadási határidő: 2015.07.31.
A pályázók köre: 18. életkorukat betöltött, természetes személyek; az egyes programoknak
megfelelő szakmai bemeneti követelményeknek való megfelelés (egyetemi és/vagy főiskolai
végzettség bármely képzési területen); a pályázó a felvételi eljárás időszakában nem lehet több 60
évesnél; a pályázónak szakmai elhivatottságát, tanulmányi motivációját motivációs levéllel és szakmai
felvételi vizsgával igazolnia kell.
A pályázat célja: A Szent Gergely Népfőiskola pályázatot hirdet támogatott tanulmányi státuszok
betöltésére, általános célú, iskolarendszeren kívüli, andragógiai programban való részvételre.
A programok általános célú képzési programok, céljuk a személyi kompetenciafejlesztés. A
programok konzultációs rendszer (csoportos konzultáció) alkalmazásával valósulnak meg; a
konzultációk közötti időszakban távoktatás biztosítja az anyagfeldolgozást. A záróvizsgák 2016.
januárjában várhatók. (feltételek teljesülése esetén).
Bővebben>>>
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FVA - Év Fiatal Vezetője 2015

Beadási határidő: 2015.09.28
A pályázók köre: 35 éves korhatár - Pályázhat, aki 2015. december 31-ig nem tölti be a 36. életévét.
Multinacionális cégek, KKV-k, nonprofit szervezetek vezetői ; Legalább 5 beosztott ; Minimum 1 év
vezetői pozíció.
A pályázat célja: Azon fiatal vezetők elismerése, akik 35 éves korukig kimagasló eredményeket értek
el vezetőként. A pályázat célja a vezetés olyan szegmenseinek hangsúlyozása, amelyek túlmutatnak a
sikeres egyéni eredményeken, a hatékonyságon, a menedzseri szintű feladatok megfelelő ellátásán. A
pályázat a vezető szerep tudatos megélését, a vezetői képességek folyamatos fejlődésének igényét, a
tudatosságot helyezi fókuszba. A pályázat fókuszában az áll, hogy a pályázó eddig milyen vezetői
életutat járt be, milyen eredményeket ért el és mit tett saját vezető szerepének, készségeinek
fejlesztésében.
Az Év Fiatal Vezetője 2015 Díj nyertese a nevére gravírozott Az Év Fiatal Vezetője 2015 Díj
tulajdonosa lesz, illetve megkapja a megnevezés használati jogát a következő díj kiírásáig. Részt
vehet, vagy egy kulcsemberét delegálhatja, a Fiatal Vezetők Akadémiája 2016-os év teljes
programjára. További lehetőségekben részesül a Díj támogatói felajánlása jóvoltából. Részt vehet
egy nyílt Getting Things Done tréningen. Részt vehet HVG szemináriumokon és könyvcsomagokban
részesül.
Bővebben>>>

Az év építészeti fotója
Beadási határidő: 2015.09.20
A pályázók köre: bárki
A pályázat mindenkori célja: a magyarországi épített értékek népszerűsítése, a magyar építészet
magas színvonalú bemutatása. Témája az UIA 2015-es építésznapi jelmondatának alapján:
"ÉPÍTÉSZETTEL A SZEGÉNYSÉG ELLEN“.
A pályaműnek 2014. 09. 15-e után készített, vagy a sajtóban ezen dátum után publikált fotónak kell
lennie. Egy pályázó maximálisan 7 db egyedi, illetve 1, max. 5 darabból álló, tetszőleges képarányú
sorozatot küldhet be.
A Zsűri egy díjat ítél oda, melynek értéke 100 000 Ft, azaz százezer forint. A döntőbe jutott, kiállításra
kerülő képek nagyítását a kiíró vállalja. A nyertes, és a kiállítás anyagába választott alkotások a
Magyar Építészek Háza Kós Károly termében lesznek láthatóak 2015. 10. 05-től, 2015. 10. 26-ig.
Bővebben>>>
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Magyar Kézműves Remek

Beadási határidő: 2015.08.15
A pályázók köre: az alábbi kézműves termékek alkotói:
-valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel
bíró – termékek, - feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó
igényes/színvonalas kézműipari termékek, - népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi
termékek, valamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében.
A pályázat célja: magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő
cím elnyerésére.
A pályázat tárgyát képező termékek köre:
Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és
bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített – az 1. pontban
ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő – termék, amelyet Magyarországon állítottak elő.
Az élelmiszeripari jellegű pályázatok külön kategóriában díjazzuk.
Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe.
Bővebben>>>

Lemaradt a mosógépcseréről? Sebaj.

Várhatóan újabb 500 millió forintot fordít a kormány a mosógépcsere-programra – mondta Szabó
Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a Napi Gazdaságnak.
A kormány fontos célkitűzése az energiahatékonyság javítása – közölte Szabó Zsolt fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint közszolgáltatásokért felelős államtitkár a Napi Gazdaság szerint.
A családok 94 százalékának van mosógépe, ezek csaknem 50 százaléka nyolc évnél idősebb. A
szaktárca ezen kívánt javítani az Otthon melege program ötödik elemeként kiírt mosógépcserepályázattal, amelynek keretében eddig 500 millió forint összértékű támogatásra lehetett pályázni. Az
alprogram azonban annyira sikeres volt, hogy a tárca úgy döntött, megduplázza a támogatási
összeget.
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