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Tisztelt Érdeklődő!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 2007 tavaszán azzal a szándékkal
hozta létre az EU Programirodát, hogy a különböző pályázati támogatások bevonásával
megsokszorozza a fejlesztésre fordítható forrásokat. Az EU Programiroda eddigi tevékenységét jól
jellemzi, hogy az elmúlt években közel 6 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyerni és ezzel
Budapest legsikeresebben pályázó kerülete lettünk.
A pályázatok elkészítése során rengeteg intézménnyel, szervezettel alakítottunk ki jó együttműködést,
melyet irodánk új eszközök bevezetésével és korábbi jó gyakorlatok újbóli életre hívásával kíván
intenzívebbé tenni. Ennek érdekében – a „szolgáltató hivatal” szellemiségében – törekszünk rá, hogy a
kerületi lakosoknak és szervezeteknek, intézményeknek minden segítséget megadjunk Rákosmente
fejlesztéséhez.
Az EU Programiroda a kis-és középvállalkozások eddigi pályázati tevékenységét havi
rendszerességgel megjelenő, tematikus pályázati hírlevéllel kívánja segíteni. A hírlevélben a
leginkább keresett témájú, hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat olyan formában gyűjtjük csokorba,
mely kiindulópontként szolgálhat a pályázni kívánók számára.
A hírlevelet havi rendszerességgel kívánjuk közzé tenni e-mailen, valamint az önkormányzat
honlapján, a www.rakosmente.hu oldalon, az „EU pályázatok” menüpont alatt.
Amennyiben olyan pályázatot talál, ami nem szerepel a hírlevélben, kérjük jelezze felénk, hogy
közzé tehessük!
Eredményes forrásszerzést kívánunk!
EU Programiroda munkatársai
Elérhetőségünk
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
1173 Budapest, Pesti út 165. I.em. 115 szoba.
Telefon: +36 1 253-3518
www.rakosmente.hu
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I. Aktuális pályázatok, díjak
I. 1. Korszerű internetes megjelenés támogatása
A Netlight Kft pályázat kiírása, a Magyar mikro-, kis- és középvállalkozások korszerű
internetes megjelenésének támogatása céljából NLC-2013-6.1.
I. Általános információk
Kiíró:
Netlight Consulting Kft.
Érvényes:
2013. június 01.-től, visszavonásig
Tárgy:
E-kereskedelem támogatása, webáruház szolgáltatáscsomag használatba bocsájtása Eredményhirdetés:
Folyamatos
Pályázat összértéke:
383 950 000 forint
A pályázat célja:
A pályázat kiírásával a szakértőkből álló Netlight Kft célja az, hogy a dinamikusan fejlődő cégeket
korszerű internetes kereskedelmi megoldásokkal, on-line marketing eszközökkel támogassa a további
fejlődésében és az on-line kereskedelmi megoldások egyszerű kialakításában illetve eredményközpontú
továbbfejlesztésében.
Pályázók köre:
Olyan magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, jogi személyiséggel
rendelkező, vagy anélküli, egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok, egyesületek és szövetkezetek,
amelyek a pályázat beadásának időpontjában, minimum 6 hónapos vállalkozói múlttal rendelkeznek.
Kivételes esetekben, induló vállalkozások is pályázhatnak, cégünk egyedi döntése alapján!
II. A támogatás célja
A Netlight Consulting Kft által kiírt pályázat célja, a mikro-, kis- és középvállalkozások, gazdasági
társaságok támogatása, annak érdekében, hogy korszerű formában jelenhessenek meg az internet
világában és bekapcsolódhassanak az elektronikus kereskedelembe.
III. A pályázaton elnyerhető támogatás
1db komplett webáruház szolgáltatáscsomag
A nyertes pályázónak, a Támogató rendelkezésére bocsájt 1db webáruház szolgáltatáscsomagot, az
alábbi díjtételekkel, és tartalommal:
1) 1 db ügyfél által választott új, vagy már meglévő domain név,
Meglévő domain esetén, át kell regisztráltatni hozzánk.DÍJMENTES
2) 1db webáruház szoftver, melyet csak a cégünk szerverén futtatunk,
Ez a szoftver felelős a webáruház működéséért.DÍJMENTES
3) 1db virtual szerver, mely a cégünk szerverparkjában üzemel,
Ez a tárhely felelős a webáruház üzemeléséért, ezen tárolódnak az adatok.DÍJMENTES
Sikeres pályázat esetén a fenti 3 pontban felsorolt termékeket/szolgáltatásokat, 1 évig teljesen
INGYEN adjuk!
Ezeknek együttes értéke, több mint 769.000 Ft!!!
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4) 1db 1évre szóló Támogatói szolgáltatáscsomag
Nélkülözhetetlen a webáruház beüzemeléséhez, használatának betanításához, üzemeltetéséhez,
fenntartásához, ill. a további reklámozási, és egyéb kérdések megválaszolásához.DÍJKÖTELES
Ára: A választott támogató csomagtól függően.
A web áruház tartalmát a nyertes pályázó saját maga tudja karbantartani egy korszerű, titkosított
jelszóval ellátott adminisztrációs felületen keresztül.
IV. A támogatás feltételei:
1) Pályázónak regisztrálnia kell a pályázatra, mely díjmentes.
2) Pályázónak el kell nyernie a pályázatot.
3) Támogatott vállalja a Támogatói szolgáltatáscsomag éves díjának megfizetését, melynek mértéke a
választott támogató csomagtól függ.
4) Támogatott vállalja, hogy a webáruházat 1 hónapon belül teljesen feltölti, 2 hónapon belül a
szakembereink által javasolt bevételnövelő módosításokat elvégzi, 3 hónapon belül pedig egy legalább
10 pontból álló javaslatot, észrevételt fogalmaz meg támogató részére.
5) Támogatott, a pályázat sikeres elbírálását követő 48 órán belül bemutatja a honlap elkészítéséhez
szükséges anyagokat, információkat, amelyeket szeretne a honlapon megjeleníteni (termék adatbázis,
termék fényképek), feltölteni.
6) Támogatott vállalja, és tűri, hogy a weboldalának főoldalán a Netlight Consulting Kft logóját és
linkjét, és/vagy bannerét jól látható helyen feltünteti.
7) Támogató on-line karbantartható, professzionális megjelenésű, keresőre optimalizált, marketing
szakemberekkel tesztelt, könnyen kezelhető web áruház átadását vállalja, de ha a pályázó egyedi
megoldásokat is igénybe venne (pl. fórum, nagyobb terjedelmű oldal, egyéb kiegészítésekkel, napi
karbantartással), akkor azt külön árajánlatban/ megállapodásban igényelheti.
8) Webáruház átadása, a pályázat eredményének kihirdetését követően, a Támogatói szolgáltatáscsomag
díjának beérkezését és a választott domain név le-vagy átregisztrálását követő 48 órán belül történik
meg.
9) Nyertes pályázat esetén, pályázó vállalja, hogy a támogatói szolgáltatáscsomag díját, a kiállított
díjbekérő számla ellenében, 8 napon belül átutalja a megadott számlaszámra! Amennyiben ennek
várhatóan nem tud eleget tenni, kérjük, ne nyújtsa be pályázatát!
Támogatás értéke: 383 950 000 forint
Nyertes pályázatok száma: max. 500 db
V. A pályázat menete/tartalmi elemei:
1) Regisztrálás a webaruhazpalyazat.hu oldalon, a jelentkezési adatlap online kitöltésével.
2) A beérkezett jelentkezőket minden esetben 48 órán belül telefonon felhívjuk, és egyeztetünk velük a
beadott adatokkal kapcsolatban. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikeres, megkezdjük a pályázat
feldolgozását, és 48 órán belül kiértesítjük a pályázókat, az első kör eredményéről.
3) Pozitív visszaigazolásunk esetén, az értesítő e-mailben megküldött „Következő lépés a webáruház
felé” online adatlap hiánytalan kitöltésével, és 48 órán belüli visszaküldésével, pályázó jogosulttá válik a
pályázata elbírálására.
4) A „Következő lépés a webáruház felé” online adatlap beérkezését követő 48 órán belül értesítjük
pályázót, a végleges döntésünkről, és/vagy az esetlegesen szükséges hiánypótlásokról/szükséges
dokumentumokról. Hiánypótlások esetén, természetesen további 48-48 órával kitolódnak a válaszadási
határidők.
5) Amennyiben a pályázó pályázata sikeres volt, úgy a sikeres kiértesítéssel egy időben, megküldjük
Támogatottnak a díjbekérő számlát, mely összeg átutalására 8 banki munkanap áll Támogatott
rendelkezésére. Amennyiben ezen időpontig támogatott nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy
Támogató, azonnali hatállyal jogosult törölni a Támogatott számára már odaítélt pályázati támogatást.
6) Sikeres, határidőben történő befizetés esetében, Támogató, a választott domain le-vagy
átregisztrálását követő 48 órán belül aktiválja, és Támogatott rendelkezésére bocsájtja a pályázaton
elnyert 1db webáruház szolgáltatáscsomagot.
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VI. A nyertes pályázatok kiválasztásnak szempontjai:
1) A pályázatban kért információk megfelelősége.
2) A cég innovációs képessége.
3) A cég tevékenysége, és az értékesítendő termékek köre.
4) A beadási határidők betartása, válasz kommunikációk megfelelősségének megítélése, a cég esetleges
menedzsment tapasztalata.
VII. A pályázaton elnyert támogatás átadásának menete:
A sikeres pályázati eredmény kihirdetését követően, a Támogatói szolgáltatáscsomag díjának
beérkezését, és a választott domain név le-vagy átregisztrálását követő 48 órán belül átadásra kerül az
1db komplett webáruházi szolgáltatáscsomag.
VIII. Elérhetőségeink:
Web: www.WebaruhazPalyazat.hu
E-mail: info@webaruhazpalyazat.hu
Skype: webaruhazpalyazat
Tel.: +36 70 671 90 75
Kapcsolattartó:A www.webaruhazpalyazat.hu ügyfélszolgálatának aktuális munkatársa
IX. Beadási határidő:
2013. június 01.-től folyamatos, és visszavonásig érvényes.
X. A pályázatok elbírálása és döntés:
A pályázaton minden szabályosan beérkező pályázat részt vesz. A pályázat befogadásáról telefonon
értesítjük. Csak olyan pályázatokat tudunk elfogadni, melyek maradéktalanul megfelelnek a kiírtaknak
mind formailag, mind tartalmukban.
A hiányosan beérkezett pályázatokról figyelmeztető levelet küldünk, a hiányosságok pótlása az abban
megadott időpontig lehetséges. A nyertes pályázókat, folyamatos értesítjük ki az általuk megadott
elérhetőségek egyikén. A
pályázata felől érdeklődhet az info@webaruhazpalyazat.hu e-mail címen, telefonon +36 70 671 90 75,
vagy
skype-on,
a
WebaruhazPalyazat
skype
néven
és
a
http://www.webaruhazpalyazat.hu/webaruhazrol/ oldalon.
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I. 2. „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
A Jelado Internet és Kommunikáció pályázatot hirdet professzionális, 125 000 Ft becsült piaci értékű,
korszerű, magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalak ingyenes elkészítésére
telepítéssel, tartalomfeltöltéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, önállóan, (laikus által is könnyen) tetszőlegesen szerkeszthető és
korlátlanul bővíthető, korszerű weboldallal jelenhessenek meg az interneten.
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.
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
A pályázat teljes szövege: további részletek, részvételi feltételek, jelentkezési adatlap stb. közvetlenül
elérhetők a webhelyen http://puzzleweb.hu/palyazat
A pályázat határideje: 2014. február 28.
Határidő után feladott pályázat érvénytelen!
A weboldalak elkészítése: beérkezés sorrendjében, a pályázat beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül.
Pályázati felvilágosítás, telefonos érdeklődés a 20/3272-434-en munkanap 8-18 h-ig
A pályázathoz kapcsolódó e-mail cím: jelado@jelado.hu
http://www.jelado.hu
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I. 3. MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért
1. A pályázatot kiíró szervezet:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. A pályázat célja:
- energiatudatos magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások felkutatása és díjazása;
- a vállalkozások segítése energiatudatossági törekvéseik megvalósításában;
- példamutatás és szemléletformálás a mikro-, kis- és középvállalati szektor számára.
3. A pályázat célcsoportja:
A Pályázat Kiírója tárgyi pályázati kiírás vonatkozásában a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) – (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó
szervezetek számára teszi lehetővé pályaművek benyújtását.
A pályázaton nem vehetnek részt azon szervezetek, amelyek nem tartoznak a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) – (3)
bekezdésének a hatálya alá.
4. Kategóriák:
A Pályázat Kiírója tárgyi pályázati kiírással az alábbi kategóriákban teszi lehetővé a pályázatok
benyújtását:
•
•
•

Mikro vállalkozási kategória
Kisvállalkozási kategória
Középvállalkozási kategória

5. A pályázatok benyújtásának folyamata:
1. Regisztráció:
A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi
portálon keresztül:
www.energiatudatossag.mvmp.hu
2. A pályázatok tartalmi követelményei:
A pályázat tárgyaként a Pályázat Kiírója elfogad minden olyan megvalósult beruházási és/vagy
fejlesztési projektleírást, amely az adott szervezet villamosenergia-fogyasztással összefüggő
energiahatékonyságát növelte, energiatudatos működését erősítette.
A projekt tárgyának minden esetben olyan fejlesztésnek és/vagy beruházásnak kell lennie, amely a
pályázó vállalkozás villamosenergia-felhasználásának közvetlen (pl. energiatakarékos fényforrások
telepítése) vagy közvetett (pl. épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje) módon történő mérséklését
eredményezte.
A Pályázat Kiírója rögzíti, hogy a projekt tárgyának minden esetben olyan fejlesztésnek és/vagy
beruházásnak kell lennie, amelynek
•

legkorábbi kezdési időpontja: 2012. január 1. és
8/26

•

legkésőbbi befejezési időpontja: 2013. október 31.

A Pályázat Kiírója kizárólag az alábbi bontású és tartalmakra kitérő pályaművek benyújtását fogadja el
érvényesnek:
1. rész: A pályázó vállalkozás tevékenységének ismertetése
2. rész: A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés
bemutatása
3. rész: A pályázó által megvalósított energiahatékonyságot növelő és egyben energiatudatos beruházás
és/vagy fejlesztés pénzügyi költségvetése.
4. rész: A pályázó által megvalósított energiahatékonyságot növelő és egyben energiatudatos
beruházás és/vagy fejlesztés megvalósításának műszaki ütemezése.
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 6. 23:59:59
4. A pályázatok benyújtásának módja:
Pályamunkákat benyújtani a Pályázat Kiírója által üzemeltetett weboldalon keresztül történő feltöltéssel
lehetséges, a szervezet regisztrációját követően. A weboldal elérhetősége:
www.energiatudatossag.mvmp.hu
5. A pályázatok tartalmi értékelését követő díjazása:
A Pályázat Kiírója a három kategóriában külön – külön hirdet eredményt és az első három helyezettet
valamennyi kategóriában az alábbi díjazásban részesíti:
•

Első helyezettek díja:
o 1 darab hibrid autó használata 1 évre

•

Második helyezettek díja:
o 1 darab elektromos robogó

•

Harmadik helyezettek díja:
o 1 darab elektromos roller

Részletes pályázati felhívás:
https://energiatudatossag.mvmp.hu/Lapok/EnergiatudatosKKV/palyazatifelhivas.aspx
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I. 4. Az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és történettudományi munkák megjelentetésének
támogatására
Pályázat kódja: KKETTKK-CP-01
Pályázati felhívás. http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháborúval kapcsolatos tudományos művek
megjelenésének támogatására.
A pályázat célja
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és történettudományi
munkák megjelentetését, és ezáltal is hozzájáruljon a korszakkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez.
Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázaton jogi személyiséggel rendelkező és kiadói tevékenységű gazdálkodó szervezetek vehetnek
részt.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:
- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak,
illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.
Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan tevékenység, amely az elkészült tudományos
mű kiadásával összefüggésben merül fel. A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat keretében
megjelentetett tudományos mű legalább 500 példányban jelenik meg, és az alábbiakban megjelölt témák
valamelyikéhez illeszkedik:
- Az első világháború hatása a nők politikai, társadalmi és gazdasági helyzetére, s ennek hosszú
távú következményei
- A hiánygazdaság megjelenése az európai és magyar történelemben; a jegyrendszer, mint európai
gyakorlat
- Az első világháború és az állam megváltozott gazdasági szerepe; a hadi megrendelések és ennek
társadalmi-politikai következményei
- A kultúra, mint propagandaeszköz - a kultúra megváltozott szerepe az első világháborúban
- A rokkantak tömegessé váló társadalmi jelenléte: aktuális és hosszú távú szociálpolitikai
válaszok
- A háborús traumák pszichológiai hatása - szorongás, félelem, lelki sérülések
- Magyarország és a magyar politikusok, katonai vezetők szerepe a háború kirobbantásában
- Magyar hadicélok és a Nagy Háborúban bekövetkezett változások okai és következményei
- A haditechnikai eszközök, fegyverek fejlődése az első világháborúban (tüzérség, aknavetők,
harckocsik, páncélgépkocsik, páncélvonatok, repülőgépek, búvárhajók, lángszórók,
kézigránátok, gázlövedékek stb.)
- A háborúban harcolt magyar kiegészítésű k.u.k. és m. kir. ezredek történetének vizsgálata,
összefoglalása
- A magyar tiszti- és a közös tábornoki kar jellemzői, összetétele a háború idején
- A harcászat valamint az egyes fegyvernemek által alkalmazott harceljárások változása a háború
időszakában.
- A hátország szerepe a háborúban (hadiipar, hadifoglyok, a nők szerepe és alkalmazása,
hadikölcsönök, háborús propaganda, hadigondozás és hadsegélyezés, a katonaság karhatalmi
bevetései a hátországban stb.)
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A magyar katonák részaránya, szerepe a Monarchia haderejének egyes részeiben (közös
hadsereg és haditengerészet, m. kir. Honvédség)
A Nagy Háború kollektív emlékezete (hadisírok, haditemetők, emlékművek és ünnepségek)
Magyar veszteségek az első világháborúban.
A magyar alakulatok szerepe az 1918. október végi-november eleji összeomlásban

Amennyiben a fent megjelölt témákban megjelentetni kívánt mű külföldi mű fordítása, úgy a fordítás
költségei is elszámolhatóak a pályázatban (a magyar nyelvről idegen nyelvre történő fordítás költségei
azonban nem).
Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2014. január
15.-2014. december 31.
Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 300 000 (azaz háromszázezer) forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás módja: utófinanszírozás.
A támogatáskezelőnek lehetősége van, hogy az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
döntése alapján e pályázati konstrukció keretében „kiemeltté” nyilvánítson pályázatokat, melyek
támogatási összegének felső határa az Emlékbizottság döntése alapján eltérhet a támogatás összegének
felső határától.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő
alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete
Budapest, 1122 Határőr út 35.
Pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e-mail címen fogadja:
palyazat@elsovilaghaboru.com
Beadási határidő: folyamatos
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet.
Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- pályázati adatlap;
- pénzügyi terv;
- a megjelentetni kívánt mű 5 oldalnál nem nagyobb terjedelmű szinopszisa.
A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes,
amennyiben
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta.
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul
megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási
határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás
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nem érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné
nyilvánítja
és
elutasítja.
További információk
A
pályázati
kiírás
és
útmutató
letölthetőek
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A nyertes pályázók nevét közzétesszük a honlapon.
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I. 5. Az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotására
Pályázat kódja: KKETTKK-CP-03
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó
filmforgatókönyvek megalkotására.
A pályázat célja
A pályázati program célja, hogy az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren
tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás
erősítéséhez. A pályázat célja továbbá, hogy a filmművészeti alkotások tervezetein keresztül is erősítse a
toleranciát és a kölcsönös megértést, tiszteletben tartva és népszerűsítve a kulturális és nyelvi
sokszínűséget, a történelmi jelenségek többszempontú megközelítését. Ennek érdekében támogatja
olyan filmművészeti alkotások forgatókönyveinek létrejöttét, amelyek a korszakkal kapcsolatos
emlékanyagok, ismeretek feldolgozását tartalmazzák.
A fentiekben megfogalmazott célokkal azonosulva a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az alábbi tevékenységeket támogatja:
o az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő dokumentumfilmek forgatókönyveinek
elkészítése;
o az első világháború témájával kapcsolatos játékfilmek forgatókönyveinek elkészítése
A pályázók köre
- civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek);
- a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek
Támogatható tevékenységek
A fentiekben megfogalmazott célokkal azonosulva a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az alábbi tevékenységeket támogatja:
- az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő dokumentumfilm forgatókönyvének elkészítése;
- az első világháború témájával kapcsolatos játékfilm forgatókönyvének elkészítése.
Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2014. január
15.-2014. december 31.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő
alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete
1122 Budapest, Határőr út 35.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e-mail címen fogadja:
palyazat@elsovilaghaboru.com
Beadási határidő: folyamatos
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet.
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Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap mellett az alábbi dokumentumok csatolása
szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap;
- a pályázó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonata;
- dokumentumfilmek esetében a film forgatókönyvének 3 oldalnál nem nagyobb terjedelmű
szinopszisa, a játékfilm forgatókönyveknél 3 oldalnál nem nagyobb terjedelmű szinopszis és maximum
10 oldal terjedelmű "treatment", továbbá a film címére épülő egy mondatos összegzés (logline)
A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes,
amennyiben
- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet vagy magánszemély nyújtotta be;
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati adatlap és a
hatályos okirat adatai megegyeznek;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta.
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul
megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek,a Pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási
határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás
nem érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné
nyilvánítja és elutasítja.
További információk
A
pályázati
kiírás
és
útmutató
letölthetőek
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A nyertes pályázók nevét közzétesszük a honlapon.
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I. 6. Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző számítógépes játékok
elkészítésének támogatására
Pályázat kódja: KKETTKK-CP-05
Pályázati felhívás: http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháborút és a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző számítógépes játékok támogatására.
A pályázat célja
A pályázati program célja, hogy támogassa a népszerű, játékos formában megvalósuló történelmi
ismeretterjesztést. Ennek érdekében jelen pályázati kiírás keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság az alábbi tevékenységeket támogatja:
- az első világháború témájával kapcsolatos számítógépes játékok fejlesztése;
- az első világháború témájával kapcsolatos játékok fejlesztése táblagépekre és okostelefonokra
A játékkal kapcsolatos tartalmi vagy formai megkötés nincs, bármilyen kreatív ötlet támogatható,
amennyiben a pályázati céllal összhangban áll. A pályázati anyagnak az elkészítendő játék koncepcióját,
valamint a játék egy elemének promóciós bemutatását kell tartalmaznia (képekkel, magyarázatokkal),
valamint be kell mutatni a pályázó által használni kívánt programokat is.
A pályázók köre
- civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek);
- a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek
Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan tevékenység, amely a játékfejlesztéssel
összefüggésben merül fel (tervezés, grafikai kivitelezés, programozás stb.).
Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2014. január
15.-2014. december 31.
Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 (azaz ötmillió) forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás módja: utófinanszírozás.
A támogatáskezelőnek lehetősége van, hogy az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
döntése alapján e pályázati konstrukció keretében „kiemeltté” nyilvánítson pályázatokat, melyek
támogatási összegének felső határa az Emlékbizottság döntése alapján eltérhet a támogatás összegének
felső határától.
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő
alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete
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Budapest, 1122 Határőr út 35.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e-mail címen fogadja:
palyazat@elsovilaghaboru.com
Beadási határidő: folyamatos
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet.
Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap
- pénzügyi terv;
- az elkészítendő játék koncepciójának szinoptikus bemutatása legfeljebb 5 oldal terjedelemben, a
pályázó által használni kívánt szoftverek felsorolásával, továbbá a játék egy elemének promóciós
bemutatása (képekkel, magyarázatokkal)
A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes,
amennyiben
- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul
megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási
határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás
nem érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné
nyilvánítja és elutasítja.
További információk
A
pályázati
kiírás
és
útmutató
letölthetőek
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.
A nyertes pályázók nevét közzétesszük a honlapon.
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I. 7. Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért
Az idei évben is díjazzák a legjobb vállalkozói elképzeléseket.
A Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottsággal közösen 2014-ben is pályázatot hirdet a „Díj
az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” díjak elnyerésére összesen hat kategóriában.
A „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” pályázat Európa-szerte felkutatja és elismeri a
vállalkozások és a vállalkozáspolitika legsikeresebb támogatóit, tudatosítja a vállalkozások hozzáadott
értékét, valamint bátorítja a potenciális vállalkozókat. A Díj céljai közé tartozik a vállalkozási
tevékenység ismertségének fokozása, illetve a legjobb elképzelések és gyakorlatok bemutatása.
A Díjra való nevezés két kiválasztási szakaszban zajlik: nemzeti és európai szinten. Az európai
fordulóba két nemzeti projektet juttat tovább a magyarországi szakmai zsűri. Az Európai Zsűri
Nagydíját – amelynek díjazottja bármely kategóriából kikerülhet – az a pályázat nyeri el, amely Európa
legkreatívabb és leginspirálóbb vállalkozói kezdeményezésének bizonyul.
A díjátadó ünnepséget - amelyre a nemzeti forduló összes továbbjutója meghívást kap - az EU soros
elnökségét adó Olaszország rendezi az év végén Nápolyban. Az Európai Bizottság által szervezett
Európai KKV Közgyűléssel egybekötött rangos esemény díjazottjai találékonyságukért és céljaik sikeres
megvalósításáért részesülnek elismerésben.
Az elmúlt években két magyar sikertörténetet is díjazott az európai zsűri: a megváltozott
munkaképességű személyeket foglalkoztató Panda Hotelt, illetve a Széchenyi Kártya Programot is.
2013-ban a 19 magyarországi pályázó közül a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
„Vállalkozáskeltető” projektjével, illetve a Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.
vállalkozói szakképzési pályázatával jutott be az európai fordulóba. A vállalkozáskeltető projekt sikerét
mutatja, hogy mintáként szolgál a 2014-2020-as fejlesztési időszakban kialakítandó országos
programokhoz is.
Az Európai Vállalkozási Díj kategóriái a következők:
• A vállalkozói kedv ösztönzése
• A vállalkozói ismeretek növelése
• Az üzleti környezet fejlesztése
• A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése
• A zöldgazdaság ösztönzése
• Vállalkozás a társadalmi esélyegyenlőségért
A pályázati kiírás, a jelentkezés lap és az eljárási kézikönyv letölthető a kapcsolódó anyagok közül.
A nevezéseket a kkvdij@ngm.gov.hu e-mail címre várjuk.
Nevezési határidő: 2014. április 20.
További információk elérhetők a Díj hivatalos Facebook oldalán és az Európai Bizottság honlapján.
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelosallamtitkarsag/hirek/az-idei-evben-is-dijazzak-a-legjobb-vallalkozoi-elkepzeleseket
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I.8. Invitel InnoMax Díj
Az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) idén immár ötödik alkalommal
hirdeti meg az InnoMax pályázatot.
Az Invitel fontosnak tartja a korszerű üzleti infokommunikáció elterjedését és a pályázaton keresztül is
támogatni kívánja a kis- és középvállalkozások ez irányú innovációs törekvéseit, motiválni a
technológiai fejlesztéseiket. Az Invitel az „Invitel InnoMax Díj” megalapításával és odaítélésével is
szeretné kifejezni elkötelezettségét az üzleti maximalizmus iránt.
Az Invitel InnoMax Díjat (a továbbiakban: Díj) a szakmai zsűri azoknak a kis- és
középvállalkozásoknak ítéli oda, amelyek a 2012. január 1. - 2014. március 31. között az Invitel üzleti
infokommunikációs megoldásaira támaszkodva, azokat innovatív módon felhasználva értek el üzleti
sikereket.
A Díj odaítélése nyílt pályázat keretében zajlik.
A Díjra mindazon vállalkozások, vállalatok, intézmények (gazdasági társaságok) pályázhatnak, amelyek
megfelelnek az alábbi feltételeknek:
•
•
•
•

•

a Pályázó a pályázat benyújtásakor az Invitel előfizetője, az Invitel üzleti infokommunikációs
megoldásaira támaszkodva készítette el fejlesztését
a cég alkalmazottainak száma 5 fő fölött van, valamint
a Pályázó vállalati telekommunikációja korszerűsítése érdekében IT fejlesztéseket végzett (pl.
internet-, telefon- és adatkommunikációs szolgáltatások, alkalmazások bevezetése, használata,
fejlesztése stb.);
vagy olyan fejlesztést / beruházást végezett, amelyet saját gazdasági társasága életében
hasznosnak és sikeresnek ítél meg (pl. ennek eredményeként javult a cég vállalatirányítási
rendszere, üzleti versenyképessége, gazdasági, pénzügyi eredménye, a munkatársak közötti
információk integráltsága, ügyfelei elégedettsége; hatékonyabbá vált a közös munka a cégen
belül vagy az ügyfeleivel);
vagy olyan találmánnyal, új szolgáltatással, fejlesztéssel jelent meg piacon, amivel jelentős
versenyelőnyre tett szert.

A pályázatokat az alábbi kategóriákban várjuk:
• kategória: az összes foglalkoztatott létszámadata 5-19 fő közötti
• kategória: az összes foglalkoztatott létszámadata 20-69 fő közötti
• kategória: az összes foglalkoztatott létszámadata 70 fő fölött van (felső korlát nincs)
A jelentkezés alapfeltételei
• A jelentkező mutassa be a részvételi feltételek szerinti innovativitását és az így elért eredményeit.
A pályázatban kérjük megjeleníteni, hogy az Invitel szolgáltatásai milyen szerepet játszottak a
sikerben.
• A Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az Invitel a Pályázó
gazdasági társaság olyan jellegű működéséről, amely összefügg a pályázatban bemutatott
eredményeivel riportfilmet, interjút vagy fényképsorozatot készítsen, és azt a Díjjal, illetve
szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikációjában felhasználja.
• Az InnoMax pályázaton indulhatnak azok a cégek is, akik az elmúlt évben is pályáztak az
InnoMax Díjra, akár a régebbi, nem nyertes pályázat újbóli beadásával is.
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A nyertesek díjazása
Mindhárom kategória győztese
•
•
•
•

megkapja az „Invitel InnoMax Díj” emlékplakettjét;
korlátlan ideig jogosult az „Invitel InnoMax Díj” cím viselésére és annak feltüntetésére;
megjelenik a Díj ünnepélyes átadásán ahol a sajtó képviselőivel is lehetősége lesz találkozni;
neve és rövid bemutatása megjelenik az Invitel üzleti megoldásaival kapcsolatos kiadványaiban,
honlapján, sajtócikkeiben, egyéb kommunikációs anyagaiban.

A kategória nyertesei a fentieken túl az alábbi anyagi jellegű nyereményben is részesülnek
•

•

•

Az I. kategória (5-19 fő) nyertesének részére minden meglévő szolgáltatásán túl vásárolt új
Invitel-szolgáltatás értékéből jóváírás, összesen 300.000 Ft értékben + 1 millió forint értékű
média csomag, amely az Invitel által biztosított felülteket tartalmazza, az Invitel szervezésében
valósul meg, a nyertes vállalat és az Invitel közös megjelenésével.
A II. kategória (20-69 fő) nyertesének részére minden meglévő szolgáltatásán túl vásárolt új
Invitel-szolgáltatás értékéből jóváírás, összesen 500.000 Ft értékben + 1 millió forint értékű
média csomag, amely az Invitel által biztosított felülteket tartalmazza, az Invitel szervezésében
valósul meg, a nyertes vállalat és az Invitel közös megjelenésével.
A III. kategória (70 fő felett) nyertesének részére minden meglévő szolgáltatásán túl vásárolt új
Invitel-szolgáltatás értékéből jóváírás, összesen 1.000.000 Ft értékben+ 1 millió forint értékű
média csomag, amely az Invitel által biztosított felülteket tartalmazza, a megjelenések az Invitel
szervezésében valósulnak meg, a nyertes vállalat és az Invitel közös megjelenésével.

A Pályázó a www.invitel.hu/innomax címen elérhető rövid űrlap hiánytalan kitöltésével pályázhat. A
Pályázó egyidejűleg több pályázatot is benyújthat, amennyiben a Pályázó gazdasági társaságnál 2012.
január 1. - 2014. március 31. között több olyan fejlesztés is megvalósult, amelyeket érdemesnek tart a
megmérettetésre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31. éjfél
További információk: http://www.invitel.hu/innomax/innomax_kiiras
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I. 9. A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Kollégiumának nyílt pályázati felhívása (ÚJ)

Teljes pályázati kiírás: http://www.nka.hu/palyaztatas/kulturalis-fesztivalok_140313
Téma:
Kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és
színvonalának megőrzése és erősítése.
Figyelem! Filmes, valamint gasztronómiai fesztiválok megvalósítását célzó pályázatokat a kollégium
ebben a pályázati kiírásban NEM támogat.
Pályázók köre:
Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.
A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2014. május 1.–2015. április 30.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 1 millió
Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10.000 Ft + 27% áfa összegnél – köteles
befizetni.
Tervezett keretösszeg: 526 millió Ft.
Kötelező saját forrás mértéke: Összköltségvetés minimum 20%-a.
Altéma kódszáma: 3707
Benyújtási határidő: 2014. március 13-án, éjfélig.
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I. 10. Népi játékok rendezvényekre (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.fakorhinta.gportal.hu/
Kiíró: Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület
A pályázat célja: a nemzetet éltető hagyományok, szokások, játékok őrzése és tovább éltetése, ezekről
pozitív élményekhez juttatni a számítógépes világunk gyermekeit, felnőtteit. Megmutatni azt, hogy
őseink játékai ugyanolyan örömöt, önfeledt szórakozást biztosítanak gyermekeinknek, mint annak
idején elődeinknek.
Támogatási időszak: 2014. január 1. és 2014. december 31. között megrendezésre kerülő
rendezvények.
Benyújtási határidő: folyamatos (minden hónap 15-ig beérkezett pályázatokat, az adott hónapban
elbírálunk és kiértesítünk.
Pályázati kategóriák:
I. Falu és városnapokra, fesztiválokra:
a. 2014 - NJ - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok + kézzel hajtott
fakörhinta + logikai játékok + kézműves játszóház + íjászat + jurtaállítás )
b. 2014 - KJ - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok)
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
II. Óvodák, iskolák részére:
a. 2014 - NJF /O - Népi Játékok Fesztiválja Óvodában
Pályázók köre:
- óvodák, bölcsődék, családi napközik Magyarországról, és a Történelmi Magyarország
egész területéről
- illetve civil szervezetek, társadalmi szervezetek,
- önkormányzatok,
- művelődési házak és központok,
- közhasznú tevékenységet végző cégek ha zártkörű rendezvényt szerveznek (előre tudják
a résztvevők létszámát, pontos adatait)
- cégek, zártkörű rendezvény szervezésénél (előre tudják a résztvevők létszámát, pontos
adatait)
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b. 2014 - NJF /I - Népi Játékok Fesztiválja Iskolában
Pályázók köre:
- iskolák
- illetve civil szervezetek, társadalmi szervezetek,
- önkormányzatok,
- művelődési házak és központok,
- közhasznú tevékenységet végző cégek ha zártkörű rendezvényt szerveznek (előre tudják
a résztvevők létszámát, pontos adatait)
- cégek, zártkörű rendezvény szervezésénél
III. Azon pályázók számára akiknek a rendezvényein egyesületünk már részt vett:
a. 2014 - NJr - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok + kézzel hajtott
fakörhinta + logikai játékok + kézműves játszóház + íjászat + jurtaállítás )
b. 2014 - KJr - Népi Játékok Rendezvényekre (népi és történelmi játékok)
c. 2014 - NJF O/Ir - Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/ Iskolában
IV. IV. Partnereinktől rendelhető kiegészítő programok:
A kiegészítő programok a következő árakban rendelhetőek a népi játékok Fesztiváljával együtt:
- Lufibohóc 250 Ft/gyerek, 100 fő felett 200 Ft/gyerek vagy 35 000 Ft
- bűvészműsor 15 000 Ft/30 perc, vagy 23 000 Ft/60 perc
- sokkoládé (csokoládé bemutató és kézműveskedés csokoládéból) 590 Ft/gyerek, 100 fő
felett 490 Ft/gyerek vagy 58 000 Ft/3 óra és 95 000 Ft/6 óra
- A lufibohóc és a bűvészműsor együtt 300 Ft/gyerek, vagy 43 000 Ft. A kiegészítő
programok nagy része külön szállítási költség nélkül rendelhető (a csoki bemutató és
kézműves foglalkozás kivételével), kedvező áron.
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I. 11. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (ÚJ)
(A pályázat kódja: CSP-CSBM-14)
Pályázati felhívás: http://www.ncsszi.hu/palyazatok-1_2/aktualis-palyazatok-2_3/palyazati-felhivascsaladbarat-munkahelyek-kialakitasanak-es-fejlesztesenek-tamogatasara-(csp-csbm-14)-4_500
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
(továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.), alapján nyílt pályázatot hirdet Családbarát munkahelyek
kialakításának és fejlesztésének támogatására.
A pályázat célja
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi
családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi,
magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó
munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése
alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet
dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük
kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az
értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.
Mindezek szellemében a pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és
politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek
hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát
Munkahely” cím használatára is a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.
A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 22 700 000 Ft
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a az elnyert támogatási összeg mértékéig, a
pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A támogatott tevékenységeket és a pályázaton igényelhető kiadástípusokat a Pályázati Útmutató 2.
pontja tartalmazza.
A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.
Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. május 15. és 2015. április 30. közé eső időszak.
Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 5 000 Ft.
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A Pályázók köre
-

Kisvállalatok
Középvállalatok
Nagyvállalatok
Költségvetési szervek (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi
önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok
intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, Budapest Főváros
Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású
intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény)

A pályázó szervezetnek a Lebonyolító Internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztrálnia kell
A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és
a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott
megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell
magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel
(e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 17.. 23.59 óra
Lebonyolító
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: 06-1/237-67-82
Fax: 06-1/237-67-82
palyazat@ncsszi.hu
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.ncsszi.hu
http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma honlapokról.

és

a

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1)
237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.
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II. Tanácsadás, együttműködés, támogatás
II. 1. Vállalati tanácsadás
A honlapon a Közép-magyarországi régióban működő vállalkozásoknak lehetőségük van elektronikus
úton pályázatot benyújtani vissza nem térítendő támogatás igénybevételére.
A program célja a budapesti és Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő
képességének növelése tanácsadás segítségével. A program keretében támogatás vehető igénybe
különböző tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Lehetőség van többek között üzleti terv,
megvalósíthatósági tanulmány, építési tervdokumentáció, illetve egyéb, a vállalkozás működését
elősegítő tevékenységek vissza nem térítendő forrásból történő finanszírozására.
A program célja továbbá, hogy egy vállalkozás indításához, illetve további eredményes működtetéséhez
szükséges információk elérése, valamint az egyedi, vállalkozás-specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült
vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva valósuljon meg.
A pályázat keretében elnyerhető támogatás minimális összege 100 ezer forint, maximális összege 4
millió forint lehet. A támogatás mértéke projektmérettől függően változhat: 200 ezer forinttól 2 millió
forintig terjedő projektméret esetén a támogatás nem haladhatja meg az 50 százalékot, 4 millió forint
feletti projektméret esetén pedig a 30 százalékot, míg a két projektméret közötti intervallumban a 40
százalékot.
A program európai uniós és hazai forrásból valósul meg a Regionális Operatív Program
gazdaságfejlesztési prioritásának keretében. A támogatásközvetítői feladatokat az OTP Bank Nyrt. által
vezetett konzorcium végzi.
Konzorciumi partnerek:
OTP Bank Nyrt.
OTP Hungaro-Projekt Kft.
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
- Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára (http://www.nfu.hu/doc/3148)
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III. Egyéb pénzügyi lehetőségek
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