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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. 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. 3. 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.
10/37

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.4. 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. 5. 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.6. 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

16/37

I. 7. Népi játékok rendezvényekre
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. 8. Pályázat egészségmegőrző rendezvény támogatására
Teljeskörű pályázati felhívás: http://www.playlivealapitvany.eu/p%C3%A1ly%C3%A1zatiki%C3%ADr%C3%A1sok/
A Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány pályázatot hirdet egészségmegőrző rendezvény támogatására.
A pályázat célja
Jelen pályázatunk az egészséges életmód népszerűsítését tűzte ki célul. Például fitness-wellness
programok, munkahelyi egészségfejlesztő programok, életmód táborok, stb.
A beküldött pályázatokat alapítványunk kuratóriuma bírálja el. Figyelembe vesszük, hogy a támogatni
kívánt programnak, ki a célközönsége, mekkora a hatóköre, megvalósítható és fenntartható-e.
Pályázatunk szigorúan politika és marketing tevékenység mentes, az ilyen jellegű, események
tárgytalanok és nem vehetnek részt a pályázaton. Mindemellett szívesen látunk olyan pályaműveket
melyek egyéni, de megvalósítható elképzeléseket tartalmaznak és egyeznek szervezetünk
szellemiségével.
Pályázhat:
- Gazdasági társaság,
- civil szervezet, magyarországi székhelyű és határon túli alapítvány, egyesület,
- magyarországi és határon túli természetes személy,
- egyéni vállalkozó
Igényelhető támogatás összege: 300.000 Ft, azaz háromszázezer Ft
A pályázat keretösszege: 600.000 Ft azaz hatszázezer Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. május 19. - 2014. december 31.
Finanszírozás módja: előfinanszírozás
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium
nem írja elő.
Az alábbi jogcímekre igényelhető a támogatás:
• terembérleti díj,
• tiszteletdíjak,
• felszerelés biztosítása,
• technikai költség,
• utazási költség,
• nyilvánosságot biztosító tevékenységek költsége,
• nyomdai költség.
Pályázati feltételek
Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Amennyiben ugyanazon pályázó több pályázatot nyújt be, a
nevezési díj összegét pályázatonként köteles megfizetni, azaz minden benyújtott pályázat után különkülön fizetendő nevezési díj.
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A pályázó a pályázati adatlap aláírásával elfogadja a Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány érvényes
pályázati szabályzatát.
A pályázat benyújtásának módja
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul,
azaz a Pályázati Adatlap minden releváns kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással,
vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. Az
elektronikus úton benyújtott pályázati adatlapot számítógéppel kérjük kitölteni.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot, társasági
szerződést vagy alapító okiratot (másolatban), természetes személy esetén a személyigazolvány,
lakcímkártya és adókártya fénymásolatát. Továbbá csatolni kell a nevezési díj megfizetését igazoló
dokumentumot.
A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is, pdf formátumban, egy dokumentumban, el
kell juttatni az Alapítvány számára. Az elektronikusan benyújtott dokumentum címe a pályázó neve
nagybetűvel. Pl.: MINTA TAMÁS.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről. A postai
borítékon fel kell tüntetni a „egészség" jelszót. E-mailen történő pályázat benyújtásánál a tárgy mező
kérjük beírni a „egészség" jelszót.
Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
E-mailben: playlivealapitvany@gmail.com
A benyújtás határideje: 2014. március 21. 18.00
Határidőben benyújtott pályázatnak az a pályázat minősül, melyet a határidőig e-mail útján megküldtek,
és a határidő napján postára adtak.
A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani, a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.
Nevezési díj: A pályázaton való indulás feltétele a nevezési díj befizetése. A pályázó nevezési díj címen
12.500 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A pályázathoz csatolni kell a nevezési
díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül
visszafizetésre. Érvénytelen pályázat esetén sem kerül visszafizetésre a nevezési díj.
Érdeklődni lehet: playlivealapitvany@gmail.com
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I. 9. Magyar Termék Nagydíj (ÚJ)
Pályázati felhívás:
http://www.termeknagydij.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1444&Itemid=33
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. május 16. (péntek)
17. alkalommal indul útjára a Magyar Termék Nagydíj Pályázat - Fókuszban az exportnövelés
Az immár 17. alkalommal meghirdetett Magyar Termék Nagydíj Pályázatban idén - Magyarország
gazdasági stratégiájához igazodva - a díjazott áruk és szolgáltatások megítélésénél kiemelt hangsúlyt kap
az exportorientáció. Hazánk legtekintélyesebb, önkéntes tanúsítási rendszerében 2014-ben már 31
főcsoport 53 témakörében lehet pályázni a díj elnyerésére. A pályázat célja az, hogy a minőség és
termékbiztonság elismerésén keresztül segítse a tudatos fogyasztói választás és magatartás kialakítását
hazánkban. A 2014-ben kiírt nagydíjra május 16-ig várják a pályázati anyagokat a szervezők.
A hiteles védjeggyel ellátott termékek felé bizalommal fordulnak a fogyasztók és felmérések alapján
kimondottan keresik is azokat. A minősítések egyben a gazdaságélénkítés eszközévé is váltak, hiszen a
vállalkozásokat versenyre, s így innovációra késztetik. A tanúsító védjeggyel ellátott áruk és
szolgáltatások a nemzetközi piacon is versenyképesebbek, hiszen sok helyen feltétel a minőségtanúsítás,
így a hazai gazdaság élénkülésén kívül az export volumenünk is bővül.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat 16 év alatt elért sikerei bizonyítják, hogy a minőség valóban
hagyományt teremtett. A Pályázat 1998-ban történt meghirdetése óta közel 3000 nemzetközi színvonalú
magyar áru és szolgáltatás hirdeti a hazai vállalkozások minőség iránti elkötelezettségét. A kezdetektől
több mint hatszorosára emelkedett a díjazott termékek és szolgáltatások száma, csak tavaly pedig az
előző évihez képest 32%-kal többen nyerték el a nagydíjat. Ez is bizonyítja, hogy a vállalatok
versenyképességük megőrzésének egyik kulcsát látják abban, hogy innovatív megoldásaikkal olyan
árukat és szolgáltatásokat kínáljanak, melyek a hazai minőséget elismerő szigorú pályázati
követelményrendszerben már megállták a helyüket, megteremtve ezzel a lehetőséget arra, hogy a
külföldi piacokat is meghódítsák.
"Remélem, hogy sokan lesznek, akik tovább tudnak lépni és innovatív termékeket előállítva, vagy éppen
szolgáltatásokat nyújtva képesek lesznek Európát is meghódítva hazánknak, Magyarországnak és
nekünk, magyar embereknek is sikert és elismerést hozni" - mondta Dr. Latorcai János, az Országgyűlés
alelnöke, a Magyar Termék Nagydíj Pályázat fővédnöke. "Ez a civil kezdeményezés a kiírók, a
szervezők elkötelezett és fáradtságot nem ismerő munkájának köszönhetően a legrangosabb hazai
minősítő rendszerré vált. Ma, a Magyar Termék Nagydíj Pályázat védjegye egyet jelent a
termékbiztonsággal, a magas minőséggel, s egyben szimbóluma a hazai gazdaság iránti
elkötelezettségnek is" - tette hozzá.
"A művészeti alkotások és találmányok gondos védelme az állam feladata." ("REI PUBLICAE
STUDIO PERSPICIENDUM EST ARTES INVENTAQUE TUTARI.") - olvasható a Szellemi
Tulajdon Világszervezete kupoláján. Ezeket az eszméket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) is osztja és igyekszik küldetését betöltve támogatni az alkotó szellemet. Örömünkre szolgál,
hogy ebben a törekvésünkben egyre több társra találunk, és részt vehetünk abban a munkában, amelyet
a Magyar Termék Nagydíj Pályázat szervezői immár tizenhat éve sikerre visznek. Reméljük azt, hogy
ehhez a sikerhez Hivatalunk is hozzá tud járulni azáltal, hogy a tudásalapú, innovatív és versenyképes
gazdaság fejlődéséhez szükséges iparjogvédelmi és szerzői jogi gazdag eszköztárával segíti a pályázati
célokat. A szellemi tulajdon védelmének ügye a vállalkozásbarát és innovációt serkentő piaci környezet
kulcsfontosságú elemévé vált" - emelte ki dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnöke.
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A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiíróinak tapasztalatai alapján a minősítő védjegyek iránti bizalom
évről-évre nő. Iparági felmérések alátámasztják, hogy a hazai vásárlók az elmúlt években egyre
tudatosabbá váltak, keresik a minőséget és hazai származást garantáló védjegyeket. A fogyasztók
választásában meghatározó szerepe van a hazai gazdaság támogatásának is. A vásárlók minőségi, hazai
termékek melletti elkötelezettsége élénkítő hatással van a keresletre, ezáltal a vállalatok fejlődésnek
indulhatnak, amely további új munkahelyek létrehozására teremt lehetőséget.
"Örömmel mondhatom, hogy a korábbi évek pályázati eredményei egyértelműen alátámasztják, hogy
vannak világszínvonalú és exportképes termékeink. A Magyar Termék Nagydíj pályázatokra jelentkezők
számának növekedése, valamint a díjazottjainak száma is jelzi a magyar tulajdonú kis- és
középvállalkozások gazdasági erősödését. A minősítő versenyek, így a termék és vállalkozás minősítő
programok, mint a Magyar Termék Nagydíj Pályázat is gazdaságpolitikai eszközök, melyek segítik az
export és a működőtőke-import növelését célzó törekvéseket" - hangsúlyozta Kiss Károlyné Ildikó, a
Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda ügyvivője.
Az idén 17. alkalommal meghirdetett Magyar Termék Nagydíj pályázati rendszer folyamatosan igazodik
az igényekhez és a trendekhez, így immár 31 főcsoport 53 témakörében lehet a pályázatokat benyújtani.
Újdonságként a gyógykozmetikumok, vagy a speciális wellness kozmetikumok és a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatási rendszer főcsoportba illeszkedő áruk és szolgáltatások is megmérettethetik
magukat.
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő,
Magyarországon gyártott, forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas készáru, árucsalád, illetve ahhoz
kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. Emellett a pályázat tárgyát képezheti önálló
szolgáltatás is. A pályázatokat a kiírók által felkért, független szakmai zsűri bírálja el. A Magyar Termék
Nagydíj elnyerése szigorú követelményrendszerhez kötött, a kitüntetett termékek és szolgáltatások
megfelelőségének igazolását független, szakértőkből álló zsűri vizsgálja, garantálja és folyamatosan
ellenőrzi.
A Nagydíj nívóját tovább emeli, hogy 2014-ben újabb szakmai támogatók is csatlakoztak a pályázathoz
és a Kiírói Tanács is bővült. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
mellett a Közbeszerzési Hatóság, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal adta nevét és
biztosította a pályázathoz szakmai hátterét. A Kíírói Tanács az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA
Minőségügyi Kft., a Magyar Export- Import Bank Zrt. (EXIMBANK) és a Magyar Exporthitel
Biztosító Zrt. (MEHIB), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland InterCert Kft. mellett a HIPAVILON
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.-vel bővült.
A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. a tudásalapú termékek és
szolgáltatások létrejöttét, hazai és külpiaci hasznosítását segíti elő a szellemi tulajdonra épülő
innovációmenedzsment eszközrendszerével. A kizárólagos állami tulajdonban lévő társaság támogatja a
vállalkozásokat kihasználatlan üzleti lehetőségeik felismerésében, erős iparjogvédelmi portfólió
kialakításában és a birtokukban lévő szellemi vagyon felmérésében, értékelésében.
Az elmúlt években összesen 420 nagydíjat ítélt oda a pályázat Kiírói Tanácsa. Idén május 16-ig lehet
nevezni a Magyar Termék Nagydíj elnyerésére. Az eredményhirdetésre - a hagyományokhoz híven szeptember elején kerül sor a Parlament Felsőházi Termében, a gazdaság és a közélet kiemelkedő
személyiségei, valamint a gazdaság-diplomácia vezető tisztségviselői jelenlétében.
Ez évtől a Magyar Termék Nagydíj szimbólumaként már jól ismert Trófeát és a kiírói különdíjakat
jelképező trófeákat a több mint 230 éves múltra visszatekintő, rendkívül gazdag hagyományokkal
rendelkező, Hollóházán működő Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. készíti.
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A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:
Kiss Károlyné Ildikó
Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda
Tel.: 20/934-4909
E-mail: kissildiko@termeknagydij.hu
Sajtó kapcsolattartó:
Pál Ildikó
Premier Kommunikációs Iroda
Mobil: 30-240-7619
Széman György
Industorg-Védjegyiroda Minőségügyi Kft.
Tel.: 30/942-7293
E-mail: palyazat@termeknagydij.hu
E-mail: pal@premiercom.hu
http://www.termeknagydij.hu
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I. 10. Hungarian Cloud Award 2014 (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://eurocloud.hu/hungarian-cloud-award-2014/
A EuroCloud Magyarország Egyesület az európai EuroCloud Europe szervezet hazai tagszervezete,
2011-ben jött létre Magyarországon. Az egyesület célja a cloud computing technológiák és üzleti
modellek hazai piacon történő népszerűsítése, a cloud megoldásokkal rendelkező tagvállalatok
érdekeinek képviselete. Ennek értelmében az egyesület fontos feladatának tekinti kiemelkedő cloud
megoldások és szolgáltatások elismerését és díjazását a hazai piacon, valamint annak lehetővé tételét,
hogy a legkiemelkedőbb szolgáltatók az európai porondon is bemutatkozhassanak.
A EuroCloud Magyarország Egyesület a 2012-ben sikeresen lebonyolított European Cloud Award
versenyt követően ismét meghirdeti a Hungarian Cloud Award 2014 díjakra vonatkozó pályázatot az
alábbi feltételekkel, több szakmai partnerrel együttműködve. A 2014-es pályázat kiemelt témái az
innováció, illetve a kiberbiztonság.
Kategóriák
A EuroCloud Magyarország Egyesület - összhangban az európai szintű pályázati rendszerrel - a
Hungarian Cloud Award 2014 pályázatot az alábbi kategóriákban hirdeti meg:
1. Best Cloud Player
Ez a díj azt a pályázót illeti, akinek a legnagyobb hatása volt 2013-ban a magyarországi cloud
ökorendszer, illetve a magyar infokommunikációs piac egészére, tevékenysége a legnagyobb változást
generálta, cloud terméke vagy szolgáltatása a fontos jellemzői és piaci fogadtatása tekintetében a
legkiemelkedőbb volt. A bírálóbizottság figyelembe veszi a megoldás innovativitása és üzleti jelentősége
mellett azt is, hogy mennyire kiemelkedő az alkalmazott technológiák szempontjából, az üzemeltetés
terén és a piacra vitel módját illetően. További fontos szempont az adott szolgáltatás partneri
ökorendszerének összetettsége és együttműködési hatékonysága.
Együttműködő partner: Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
2. Best Cloud Start-up
Ebben a kategóriában három évnél fiatalabb vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek a speciális
európai illetve régiós adottságokra építve, azokat továbbfejlesztve innovatív és jövőbe mutató cloud
megoldással rendelkeznek. Különös hangsúlyt kap a termék/megoldás eredetisége és kreatív jellege,
valamint az, hogy milyennek ígérkezik az üzleti hatása. Az elbírálásnál figyelembe vesszük a megoldás
üzleti szempontból vett életképességét, illetve azt, hogy az európai befektetői modell sikeressége
szempontjából mennyire példaértékű. Ennél a kategóriánál lényeges szempont, hogy a nyertes mennyire
válhat sikersztorivá, követendő példává.
3. Best Private Sector Cloud Story
Ebben a kategóriában olyan esettanulmányokat várunk, melyek a versenyszférában működő cloud
szolgáltatások alkalmazásának üzleti, gazdasági vagy egyéb előnyeit és értékeit mutatják be. A
szolgáltatás kiemelkedő minősége mellett, fontos szempont az ügyfelek számára biztosított
kézzelfogható és mérhető előnyök bemutatása, valamint az alkalmazott kereskedelmi és marketing
módszerek újszerű és egyedi jellege. Bízunk abban, hogy egy-egy iparági szegmensből több
esettanulmány pályázatra is számíthatunk, mely esetben iparági különdíjakat is ki kívánunk osztani.
Együttműködő partner: Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ)
4. Best Public Sector Cloud Story
Ebben a kategóriában olyan esettanulmányokat várunk, melyek közszférában működő cloud
szolgáltatások alkalmazásának üzleti, gazdasági vagy egyéb előnyeit és értékeit mutatják be. Olyan
modern, hatékony, ügyfélközpontú, agilis szolgáltatásokat keresünk, amelyek az európai közszféra
fejlesztési modellnek leginkább megfelelőek, és példamutatóak, irányadóak európai viszonylatban is. A
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szolgáltatás kiemelkedő minősége mellett fontos szempont az állampolgárok vagy intézmények számára
biztosított kézzelfogható és mérhető előnyök bemutatása, a fejlesztésekre fordított európai források
hatékony felhasználásának bemutatása.
Együttműködő partner: Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér)
5. Future Digital Business (Best Cloud User)
Az európai EuroCloud Award pályázati lehetőségekkel összhangban külön pályázati kategóriát írunk ki
cloud szolgáltatások felhasználói számára. Olyan felhasználók pályázatát várjuk, akik sikeresen
bevezettek és már legalább 6 hónapja szerződéses keretek között használnak egy hazai szolgáltató által
biztosított cloud szolgáltatást és ez jelentős, a költséghatékonyságban vagy versenyképességben
kimutatható előnyöket biztosított a vállalatuk számára.
6. Különdíj: Best Cloud Security Concept
Ebben a kategóriában olyan koncepciókat, illetve termékeket díjazunk, amelyek európai viszonylatban is
kiemelkedő biztonságot nyújtanak a felhasználók számára cloud környezetben.
7. Különdíj: Best Cloud Competence Center
Olyan állami, egyetemi, vállalati és egyéb K+F központok, illetve csapatok jelentkezését várjuk, amelyek
cloud fejlesztésekkel foglalkoznak. A pályázatban a jelentkezőktől azt kérjük, hogy az eddigi
tevékenységüket, valamint a megvalósult és fejlesztési fázisban lévő projektjeiket mutassák be.
További pályázati feltételek és információk
Kik pályázhatnak?
Pályázatot nyújthat be az első négy kategóriában bármely vállalat, amely Magyarországon folytat üzleti
tevékenységet és cloud szolgáltatások nyújtásával és értékesítésével foglalkozik, illetve a Future Digital
Business (Best Cloud User) kategóriában bármely Magyarországon bejegyzett vállalat, amely saját célra
bevezetett és aktívan használ cloud szolgáltatást.
A Best Cloud Start-up kategóriában csak a 2011-ben vagy azt követően alapított cégek indulhatnak.
Egy cég akár több kategóriában is benyújthat pályázatot. A EuroCloud Magyarország Egyesület
tagvállalatai díjmentesen pályázhatnak. Érvényes tagsággal nem rendelkező vállalatok esetén a nevezési
díj 1500 euró (a Future Digital Business (Best Cloud User) kategóriában, valamint a Best Cloud
Competence Center különdíj esetén a nevezés díjtalan).
Hogyan történik a pályázatok bírálata?
A pályázatok a EuroCloud Magyarország Egyesület által felkért - neves szakértőkből, üzletemberekből
és véleményformálókból álló - bírálóbizottság elé kerülnek, akik értékelik a pályázatokat és döntenek a
2014 EuroCloud Award díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság tagjait a pályázati időszakban kérjük fel.
A EuroCloud Magyarország Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy kategóriában
háromnál kevesebb pályázat érkezik, úgy az adott kategóriában nem oszt ki díjat.
Mit kapnak a díjazottak?
A díjazottak Hungarian Cloud Award 2014 elnyerését igazoló díszoklevelet, illetve plakettet kapnak. A
Hungarian Cloud Award 2014 díjak átadására 2014. április 29-én 16 órai kezdettel, a Demola
Budapestben megrendezendő Hungarian Cloud Award 2014 díjátadón, a hazai cloud iparág és a sajtó
képviselőinek jelenlétében kerül sor. A díjazott pályázók nevét a EuroCloud Magyarország Egyesület a
különböző kommunikációs csatornákon teszi közzé.
A Hungarian Cloud Award díjazottak meghívást kapnak és pályázhatnak a European Cloud Award díj
elnyeréséért. A hazai nyerteseknek a EuroCloud Magyarország Egyesület kifizeti a European Cloud
Award díjra történő pályázat nevezési díját.
Hogyan lehet pályázni?
A pályázatokat online lehet benyújtani. A jelentkezési adatlap kitöltése mellett a pályázathoz az alábbi
dokumentumokat kell mellékelni:
- a vállalat és a cloud szolgáltatás rövid bemutatása (legfeljebb 1 A4 oldal).
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-

egy, a pályázó által megfogalmazott vélemény arra vonatkozóan, hogy a pályázó megítélése
szerint mi a bemutatott cloud szolgáltatás leginkább megkülönböztető, kiemelkedő
tulajdonsága, ami alapján a EuroCloud díj elnyerésére érdemes (legfeljebb 1 A4 oldal).
pályázati prezentáció (legfeljebb 10 A4 oldal terjedelemben). A pályázók tetszésük szerinti
formában készíthetik el ezt a prezentációt, de fontos, hogy tartalmazza mindazon információkat
és érveket, amelyek alapján a bírálóbizottság értékelni és összehasonlítani tudja a pályázatot az
adott kategóriában induló más pályázatokkal.

Pályázati határidő: 2014. április 15.
A pályázati anyagot angol nyelven kell elkészíteni annak érdekében, hogy nyertes pályázat esetén
felhasználható legyen az European Cloud Award pályázatok benyújtásánál is. A EuroCloud
Magyarország Egyesület és a bírálóbizottság a benyújtott pályázatokat bizalmasan kezeli.
A pályázati anyag összeállításával kapcsolatban Mozsik Tibor kommunikációs vezető
(tibor.mozsik@eurocloud.hu, 06 20 9329-279) tud további információval szolgálni. A pályázatokat
szintén erre az email címre küldjék el: tibor.mozsik@eurocloud.hu
További információ:
Mozsik Tibor, a EuroCloud Magyarország kommunikációs vezetője
(tibor.mozsik@eurocloud.hu, 06 20 9329-279)
http://eurocloud.hu
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I. 11. "ÚJMÉDIA LEHETŐSÉGEK A VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓBAN" (ÚJ)
a Joint Venture Szövetség kiírása
Pályázati felhívás: http://www.jointventure.hu/
A Joint Venture Szövetség, a hazai és külföldi befektetők szövetsége országos pályázatot hirdet
"ÚJMÉDIA LEHETŐSÉGEK A VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓBAN" témában.
A kiírás célja, hogy megtaláljuk azokat a Magyarországon tevékenykedő vállalatokat, amelyek akár
vállalati értékhez, akár CSR tevékenységükhöz kapcsolódó, illetve edukációs jellegű kommunikációjuk
során aktívan, egyedi módon és sikeresen alkalmazzák a közösségi média különféle eszközeit és
csatornáit, amelyek során figyelembe veszik az etikus üzleti magatartás szempontjait.
A pályázók köre: Magyarországon tevékenykedő mikro, kis,- és közepes vállalkozások, valamint
nagyvállalatok munkatársai.
Az alábbi szempontokat ajánljuk a pályázat elkészítéséhez:
- a vállalkozás aktív kommunikációjának bemutatása a következő csatornákra és eszközökre
fókuszálva: Facebook, Twitter, Youtube csatorna, blogkommunikáció, LinkedIn, saját weboldal,
intranet
- a vállalkozás aktív kommunikációja a következő témákra és területekre fókuszálva mind a külső
PR kommunikációban, mind a belső kommunikációban: társadalmi felelősségvállalás, aktív
kapcsolat a munkavállalókkal, kollégákkal, eredménykommunikáció, imázsépítés, edukáció
- térjen ki a pályázat arra, hogy milyen üzleti etikai problémákat vethetnek fel ezek a média
alkalmazások, és ezeket hogyan kezeli a vállalkozás.
A pályázat terjedelme, formai követelményei és beküldésének módja:
Legalább öt, legfeljebb tíz gépelt oldalas - legalább 10 000, legfeljebb 25 000 karaktert tartalmazó pályázati anyag beküldését kérjük.
A pályázat nyelve a magyar.
A pályázatot Word dokumentumban, elektronikus úton szükséges a Joint Venture Szövetség központi
e-mail címére: jvsz@jointventure.hu eljuttatni.
A pályázathoz szükséges dokumentáció:
Rövid bemutatkozó leírás a pályázó vállalatról, annak történetéről, tevékenységéről és legfontosabb
célkitűzéseiről a magyar piacon.
A pályázat beadási határideje: 2014. április 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 12.
A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Joint Venture Szövetség bírálóbizottsága dolgozza fel.
A bírálóbizottság tagjai:
- Dr. Szent-Ivány Ágnes, a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda
irodavezető ügyvédje, a JVSZ Etikus Üzleti Magatartás Bizottsága vezetője
- Csikai Erika, ügyfélkapcsolati menedzser, Printpix Kft, a Bizottság tagja,
- Mundweil József, ügyvezető igazgató, Monsanto Hungária Kft., a Bizottság tagja,
- Péter Adrienn, emberi erőforrások igazgató, Danubius Hotels Nyrt., a Bizottság tagja
- Szendrey Silvia, ügyvezető igazgató, Joint Venture Szövetség
- Varga Veronika, PR szakértő, Extreme Net Kft.
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A pályázat díjazása
- Az első helyezett díja a JVSZ elismerő oklevele valamint a Danubius Hotels Csoport egyik
négycsillagos szállodájában 2 éjszakás tartózkodás félpanzióval 2 fő részére.
- A második helyezett díja a JVSZ elismerő oklevele és egy Apple iPad mini Wi-Fi 16GB
készülék,
- A harmadik helyezett díja a JVSZ elismerő oklevele és 50 000 Ft értékű kulturális
rendezvényekre szóló utalvány.
(A díjak támogatói a Danubius Hotels Csoport, a Monsanto Hungária Kft. és a Sándor Szegedi SzentIvány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda és a Joint Venture Szövetség.)
Díjátadás a JVSZ májusi Közgyűlésén.
További információval és esetleges kérdésével rendelkezésre áll a JVSZ titkársága:
- Joint Venture Szövetség, 1051 Budapest, Szent István tér 11/B.,
- Telefon: +36 1 489 0368,
- e-mail: jvsz@jointventure.hu,
- Weboldal: http://www.jointventure.hu
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I. 12. Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.swedishchamber.hu/granprize/2014/index.php
A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület 2012. december 12-én hivatalosan megalapította a Gran
Prize díjalapot.
A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket,
munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány,
egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évi egy alkalommal.
A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület ezennel meghirdeti Gran Prize Interdiszciplináris
Innovatív Díj pályázatát az alábbi feltételekkel:
A benyújtott pályaművek a Gran Prize díjbizottság által meghívott pályázók pályaműveivel együtt
kerülnek elbírálásra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15.
A pályázat tartalmi követelményei:
-

személyes szakmai önéletrajz
a pályamű pontos leírása, előnyeivel, különös tekintettel annak újdonságtartalmára
maximum 10 oldal, csatolt dokumentumok nélkül
kiegészítő dokumentumok, amelyek kapcsolódnak a pályamű és a pályázat megítéléséhez

Pályázat benyújtása:
A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük benyújtani, a http://www.swedishchamber.hu, Gran
Prize menüponton belül, Pályázat feltöltése almenübe belépve.
Word, Excel, pdf és jpg file-okat várunk!
Bírálati szempontok:
- Újszerűség (Innovációs teljesítmény, ötlet újdonsága, eredeti ötlet)
- Társadalmi felelősségérzet
- Fenntarthatóság
- Környezettudatosság
- Gazdasági hasznosítás potenciálja
- Technológiai aspektus
A kiíró feladata, hogy eldöntse, a benyújtott pályázat megfelel-e a kiírás tartalmi és formai
követelményeinek. Küszöbfeltétel a fenntarthatóság, újszerűség és a tematikai megfelelés.
A benyújtott pályázatokból 5 pályaműből álló ún. shortlist fog készülni. A díjbizottság maximum 10
perces személyes meghallgatásra hívja ezeknek szerzőit.
További információ:
Tel.: +36 309/708/433
Email: swedishchamber@swedishchamber.hu
Web: http://www.swedishchamber.hu
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A MAGYARORSZÁGI SVÉD KERESKEDELMI TESTÜLET által meghirdetett GRAN
PRIZE interdiszciplináris innovatív díj alapításának előzményei és célja:
A Svéd Kereskedelmi Testület 2012 októberében elhatározta, hogy az általános emberi életminőség
javítására irányuló szellemi teljesítmények ösztönzésére díjat hoz létre.
A Testület a díj logójául egy Svédországban népszerű jelképet a Fenyőfát választotta, amely bolygónk
nagy részén a Karácsony és a Természet metaforája. A boldog élet, a Természettel való összhangban
élés már több ókori filozófus tanításaiban is megjelenik, míg ez a szándékkör mára szinte létszükségletté
vált.
A "gran” svéd nyelven lucfenyőt jelent, utalva a díj fenntarthatósági és környezettudatos aspektusaira. A
Testület szándéka kettős, egyrészről támogatni és díjazni a kimagasló innovatív szellemi teljesítményt,
másrészről előmozdítani a kultúrák közötti dialógust.
A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület felkínálja a GRAN PRIZE kezdeményezéshez való
csatlakozás lehetőségét minden Magyarországon tevékenykedő, felelős gondolkodású vállalat és
magánember számára, a svéd társadalomra jellemző konszenzus-alapú gondolkodás és a svéd-magyar
együttműködés jegyében.
A csatlakozás feltételeiről a megújult honlapon 2014. február 28-tól részletesebb tájékoztatást adunk.
A GRAN PRIZE LEÍRÁSA
A díj egyének, csoportok, cégek, egyesületek, szervezetek, intézmények vagy egyetemi hallgatók,
hallgatói csoportok számára adható a GRAN PRIZE díjbizottság döntése alapján. A bizottság felkérhet
potenciális személyeket, szervezeteket meghívásos pályázat formájában.
A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket,
munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány,
egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évente egy alkalommal.
A GRAN PRIZE díjbizottság tagjai évről évre változhatnak, állandó tagjai a Testület három
igazgatósági tagja. Meghívott bizottsági tagok 2014. évben a felsőoktatási intézmények és szakmai
szervezetek küldöttei. A Testület bejelentette a sajtó és a nyilvánosság számára, hogy alaptőkéjéből 5
millió Ft-ot elkülönített az innovatív díj létre hozására és annak kamatait felajánlja a díj finanszírozása
céljából, egyúttal csatlakozásra kér más felelős gondolkodású, támogatni kész döntéshozót,
magánszemélyt.
A GRAN PRIZE díjátadóra minden év májusában kerül sor ünnepélyes GRAN Gála keretében. A
fenyőfát ábrázoló GRAN PRIZE díj Ann Lundin svéd képzőművésznő tervei alapján készül. A GRAN
Gála és a GRAN PRIZE átadását követő héten GRAN WEEK kerül megrendezésre, ahol az aktuális
évi díjazott bemutatja nyertes munkáját, valamint a Testület tagvállalatainak vezetői szakmai előadásokat
tartanak a felsőoktatási intézmények hallgatói számára.
A SVÉD KERESKEDELMI TESTÜLET MISSZIÓJA:
-

Tagvállalatok magyarországi üzleti tevékenységének elősegítése
Magyarország és a Svéd Királyság közötti kereskedelmi, gazdasági és akadémiai kapcsolatok
ápolása
Tudás transzfer elősegítése
Az üzleti kezdeményezések támogatása
A tagság érdekképviselete
A szakmai fejlődéshez való folyamatos hozzájárulás
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A TESTÜLET STRATÉGIÁJA:
A két ország vállalatai és vállalkozói közötti gazdasági, kutatási és kulturális kapcsolatok ápolása az
alábbi események és tevékenységek alkalmazásával:
-

Szakmai utazások, sport események létrehozása
Magyarországi beszállítói fórumok szervezése
A svéd alapértékek népszerűsítése, Gran Prize működtetése
Programok, konferenciák, szemináriumok, gyárlátogatások és egyéb olyan társadalmi események
szervezése és támogatása, amelyek elősegítik a két ország közötti kereskedelmi és üzleti
kapcsolatok fejlesztését
Hasonló szervezetekkel való együttműködés a közös érdekterületeken
Stratégiai partnerség kialakítása, média, környezetvédelem, fenntarthatóság , design, innováció,
oktatás és gazdaság témakörökben
Magyarországon működő északi és skandináv vállalatok közös fórumának létrehozása
Gazdasági és egyéb információk összegyűjtése és továbbítása a tagok számára

http://www.swedishchamber.hu
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I. 13. II. Üzletfejlesztési Díj (ÚJ)
A Magyar Üzletfejlesztési Társaság Klaszter és az Üzletfejlesztési Portál (http://www.uzletfejlesztes.hu)
meghirdeti a 2014. ÉVI ÜZLETFEJLESZTÉSI DÍJ PÁLYÁZATOT
Pályázati felhívás: http://www.uzletfejlesztes.hu/hirek,1,750.htm
Pályázni lehet új termékkel, új szolgáltatással, marketinginnovációval, innovációval a stratégiában,
technológiai innovációval, folyamatinnovációval, új termelési-vezetésikereskedelmi eljárás
bevezetésével, a piaci eredményességet elősegítő szervezeti változtatással (új szervezet, kultúraváltás
stb.) vagy új üzleti modellel.
Pályázni lehet:
Termék/szolgáltatás:
-

új termék ötlete, előállítása, új vagy meglevő piacokon történő bevezetése,
meglevő termék új piacokon történő bevezetésének folyamata, eredményessége,
új szolgáltatás ötlete, megvalósítása, piaci bevezetése, elvárt vagy tényleges eredménye,
meglevő szolgáltatás új piacokon történő bevezetésének folyamata, eredményessége (elvárt vagy
tényleges),
új termelési eljárás, módszer, technológia bevezetése és eredményessége, meglevő vagy új
piacokon (tervezett vagy tényleges eredmény),

Értékesítés, kereskedelem
-

új piaci lehetőség megnyitása, új kereskedelmi forma, értékesítési csatorna bevezetése - különös
tekintettel az elektronikus értékesítésre,
új beszerzési lehetőségek kialakítása, megnyitása,

A piaci helytállást elősegítő szervezeti változások
-

új szervezet létrehozása, új szervezeti forma kialakítása,
szervezeti kultúra megváltoztatása, átalakítása a piaci siker érdekében,
meglevő szervezet piac-diktálta, vagy egyéb okból bekövetkező sikeres átalakítása, Vezetési,
termelési, szervezési eljárások, jogi konstrukciók, kommunikációs módszerek
új, komplex megoldás, konstrukció kialakítása, bevezetése, eredményessége,
új kapcsolatrendszer, együttműködés, integráció kialakítása, amely növeli a résztvevők piaci
sikerességét,
a fentiek újszerű jogi konstrukcióval történő megvalósulásának, hátterének vázolása,
bemutatása,
újszerű kommunikációs eljárások, technikák bemutatása, eredményessége.

Az üzletfejlesztés, üzleti innováció gyakran töri át a korábbi kategóriák határait - amennyiben úgy érzi,
hogy a fenti felsorolásba be nem sorolható üzletfejlesztéssel, innovációval pályázna, kérjük egyeztetés
céljából keresse Fodor Zoltánt, telefon: 06/30/600 31 26.
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A pályázat követelményei
-

nevezési szándéknyilatkozat és egy rövid összefoglaló a következők információkkal (akár
mailben is: info@uzletfejlesztes.hu)

-

a pályázó neve, valamennyi elérhetősége, a pályázó nyilatkozata, amely szerint részt kíván venni
az Üzletfejlesztési Díj pályázatán,

-

a pályázattal kapcsolatos kontaktszemély,

-

az üzletfejlesztés, üzleti innováció megnevezése, tárgya, (szakterülete, fő profilja), az
üzletfejlesztést, üzleti innovációt megvalósító szervezet(ek) neve, valamennyi elérhetősége, az
üzletfejlesztés, üzleti innováció tömör leírása, illetve gazdasági és egyéb eredményeinek
(tényleges vagy tervezett, elvárt) felsorolása, esetleges (főbb) referenciákkal, részletes leírás a
megvalósított üzletfejlesztésről, innovációról és az elért (várt) piaci, gazdasági illetve egyéb
eredményről (jelentősége, piaci hatása, éves bevételre gyakorolt hatás, éves üzleti eredmény
befolyásolása, értékesítés növekedése stb.) legfeljebb 10 A/4- es oldalon, (esetleges
referenciákkal, vevők, ügyfelek értékelésével, szakvéleménnyel, fénykép, videófelvétel stb.),

-

nyilatkozat a közölt adatok valódiságáról, hitelességéről (a szellemi tulajdonvédelmi jogokról),
valamint a pályázati feltételek és eredmények elfogadásáról, adminisztrációs díj térítése.

-

Induló és startup vállalkozás 25 000 + áfa
Vállalkozás 200 m árbevétel alatt 45 000 + áfa
Vállalkozás 1 Mrd árbevétel alatt 69 000 + áfa
Vállalkozás 1 Mrd árbevétel felett 97 000 + áfa

Kapcsolat és további információ
Üzletfejlesztési Portál, Fodor Zoltán főszerkesztő, 06/30/600 31 26, fodor.zoltan.skype,
info@uzletfejlesztes.hu
A bírálóbizottság a kiíró által felkért neves szakemberekből áll. A részletes bírálati szempontrendszert a
pályázati szándéknyilatkozatot számára megküldésre kerül.
Az alapos döntés érdekében a bíráló bizottság jogosult további kiegészítő információkat bekérni.
A 2014. évi pályázaton nincs kijelölt időbeli korlátja az üzletfejlesztések létrehozásának időpontjára
vonatkozóan (az üzleti felhasználhatóság alapján érdemes választani). Az év legjelentősebb
üzletfejlesztését elismerő Díj mellett további figyelemreméltó, kiemelkedő üzletfejlesztések, üzleti
innovációk külön díjazásban részesülhetnek.
Egy pályázó szervezet több önálló pályázatot (például egy termék piaci bevezetése és ettől függetlenül
egy új szervezet kialakítása, létrehozása külföldi piacon) is benyújthat, amelyek egymástól függetlenül
versenyeznek.
Indulhatnak más pályázatokon már indult megoldások is. Több szervezet közösen is benyújthat egy
(vagy több pályázatot). Ez egy pályázatnak minősül, az értékelés a közös pályázatra vonatkozik.
Leányvállalat benyújthat anyavállalatára vonatkozó üzleti innovációt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
A pályázatokat elektronikus formában (e-mail vagy CD/DVD) kell eljuttatni a kapcsolatnál megadott
címre, Fodor Zoltán nevére - e-mail esetén maximális terjedelem 10 Mb.
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A nyertes vagy más oknál fogva figyelemreméltó pályázatok elismerései ünnepélyes keretek között, a
Computerworld által szervezett Konferencia keretében kerülnek átadásra.
Díjátadó és konferencia: 2014. májusában (tervezett időpont, a pontos időpontról, helyszínről és
programról a pályázók később kapnak értesítést).
A kiíró nagy figyelmet fordít arra, hogy a pályázók munkáit és szakmai meggyőződését a szakmai sajtó
és főleg az érdeklődők részletesen megismerhessék. A pályázatokat a pályázati honlapjain (elsősorban a
http://www.uzletfejlesztes.hu és http://www.innovacio.hu), illetve blogjain, valamint az
Üzletfejlesztési és Üzleti innovációs Évkönyv kiadványban összegyűjti és közzéteszi.
A pályázók a jelentkezést követően egy innovációs auditon vesznek részt, amely visszajelzést ad a
szervezet innovációs teljesítményére vonatkozóan. Az átvilágítás eredménye egy jelentés és egy
minősítés, amelyet a szervezet rögtön felhasználhat, függetlenül pályázatának eredményétől. A
megfelelő minősítéssel rendelkező szervezetek bekerülnek a Magyar Innovációs Indexbe (INNDEX) is,
amely Magyarország leginnovatívabb cégeit mutatja be.
A kiíró a vis maior esetén a változtatás jogát, a pályázók értesítése mellett fenntartja.
Kapcsolat és további információ:
Üzletfejlesztési Portál, Fodor Zoltán főszerkesztő, 06/30/600 31 26. fodor.zoltan.skype.
E-mail: info@uzletfejlesztes.hu, Web: http://www.uzletfejlesztes.hu
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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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II. 2. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.mva.hu/segitunkinditani/
A fiatalok vállalkozóvá válását segítő programot indít a kormány Közép-Magyarországon
A kormány 830 millió forintos kerettel programot indít a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására a
Közép-magyarországi régióban - közölte a programot megvalósító Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) csütörtökön az MTI-vel.
A program nyitó rendezvényén Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikai államtitkára kiemelte, az utóbbi években a kormány számos célzott
foglalkoztatási programot indított a fiatalok számára. Az Első Munkahely Garancia, a diákmunka
program és a lakhatási támogatás is segített abban, hogy az EU tagállamok többségével ellentétben
hazánkban 2012 óta nő a fiatalok foglalkoztatása és csökken körükben a munkanélküliség. Az
államtitkár rámutatott, a kormány azért döntött a ma meghirdetett program elindítása mellett, mert a
közép-magyarországi fiataloknak is biztosítani szeretné a lehetőséget, hogy önálló vállalkozásba
kezdjenek. Emlékeztetett, az ország többi régiójában uniós forrásból már korábban elkezdődött 3200
fiatal üzleti készségfejlesztése.
A közép-magyarországi programot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozzák, az OFA mintegy
1500 fiatal jelentkezésével számol.
Azok a 18 és 35 év közötti fiatal, önálló vállalkozás indítására vállalkozó természetes személyek
pályázhatnak, akik a Közép-magyarországi régióban igazolt állandó lakcímmel rendelkeznek,
életvitelszerűen ott tartózkodnak, valamint rendelkeznek vállalkozási szemlélettel, képességgel, és reális
ötletük van a leendő vállalkozás tevékenységére vonatkozóan.
Feltétel az is, hogy a jelentkezőknek nem lehet más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást
biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrészük,illetve nem lehetnek annak egyedüli vagy
többségi tulajdonosai.
Csütörtökön megnyílt a www.mva.hu/segitunkinditani nevű honlap, ahol a potenciális jelentkezők
feltölthetik előzetes jelentkezésüket a programra 2014. április 30-ig.
Ezután megkezdődik a résztvevő fiatalok kiválasztása: ennek keretében mintegy 350 jelentkezőt vonnak
be a vállalkozói készség, képesség fejlesztését szolgáló elméleti és gyakorlati képzésbe, amely júniustól
kezdődik. Szeptemberre kell a leendő vállalkozó fiataloknak elkészíteniük azt az üzleti tervet, amellyel
pályáznak a program második pillérét képező vissza nem térítendő tőkejuttatásra. Ebben a
támogatásban, minimálisan 200-an részesülhetnek. Az üzleti terv jóváhagyása esetén maximálisan 3
millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázathatnak az OFA-nál a fiataloknak, akiknek
megpályázott beruházás 10 százalékát kitevő önerővel kell rendelkezniük.
A támogatható tevékenységek: a vállalkozás előkészítésének költsége, így például cégalapítás, ügyvédi
szolgáltatás, kötelező engedélyek, a megvalósítás költsége, például eszközbeszerzés vagy bérlés.
(forrás: www.kormany.hu 2014. március 7.)
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III. Egyéb pénzügyi lehetőségek
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