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Aktuális pályázati felhívások
2015. június

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása / GINOP 1.2.2-15
Beadási határidő: 2017.07.10
A pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások;
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és
amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység
fejlesztésére irányulnak
A pályázat célja: a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának
erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek
csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000
000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
Bővebben>>>
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Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése / GINOP 1.2.1-15
Beadási határidő: 2017.07.10
A pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások;
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként
való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt.
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei
A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak
bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének
céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott
telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek
megteremtésére, fenntartására.
A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott
érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük
eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük
intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
Bővebben>>>
Otthon Melege Program - Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező
cseréje alprogram / MGCS/15
Beadási határidő: 2015.09.30
Tárgymutató: háztartási gépek beszerzése
A pályázók köre: magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú magánszemélyek
A pályázat célja: A pályázattal, a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú
természetes személyek, támogatással csökkentett vételáron (támogatással csökkentett bolti áron)
jogosultak új háztartási nagygép (mosógép) beszerzésére. A támogatás nyújtásának célja
elsődlegesen az energiahatékonyság előmozdítása. A "MGCS mosógép katalógusban" szereplő
készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50
százaléka, de legfeljebb: 25 000-45 000 Ft / db.
Bővebben>>>
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Múzeumpedagógiai Nívódíj

Beadási határidő: 2015.07.20
Tárgymutató: nívódíj, múzeumpedagógiai
A pályázók köre: működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények
A pályázat célja: 2014. szeptember 1. és 2015. július 20. közötti időszakban, a gyakorlatban
folyamatosan magas színvonalon megvalósuló múzeumpedagógiai kezdeményezéseket, amelyekhez
kapcsolódhat múzeumpedagógiai kiadvány is.
Pályázni lehet olyan, muzeális intézményben megvalósult kezdeményezéssel és programmal (online
is), amely múzeumpedagógiai tevékenységként, vagy tevékenységek sorozataként a pályázó
intézmény munkatársainak produktumaként jött létre.
Bővebben>>>

Civil Liciten részvétel

Beadási határidő: 2015.07.15
Tárgymutató: szolgáltatások értékesítése
A pályázók köre: magyarországi civil szervezetek
A pályázat célja: magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2015-ös Civil Licit
fenntarthatósági árverésen való részvételre, ahol felelős vállalatok számára bemutathatnak,
árverésre és megvételre bocsáthatnak olyan szolgáltatásokat, amely vállalatok társadalmi
felelősségvállalási programjába illeszthető. A Civil Liciten való indulással egy civil szervezet az
adományok és a pályázatok mellett egy újabb forráslehetőséghez juthat.
A szolgáltatások lehetséges típusai:
- Önkéntes munka
- Képzés, tréning
- Családi nap, vállalati rendezvény
- Tanácsadás
- Ismeretterjesztés
- Egyéb
Bővebben>>>
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A Holnap városáért Díj 2015 - a fenntartható és élhető magyar városokért

Beadási határidő: 2015.07.01
Tárgymutató: díj elnyerése
A pályázók köre: önkormányzatok, vállalkozások
A pályázat célja, hogy a köz (önkormányzatok) és az üzleti szféra, az egyes szakterületek képviselői és
az ehhez kapcsolódó szakmai szervezetek azonos platformra helyezkedjenek, úgy hogy a nyertes a
település lakója legyen. Közös érdek és cél a magasabb életminőség elérése.
Bővebben>>>

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>>>
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