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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy:  Javaslat a 2014 januárjában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A pályáztató szervezetek által kiírt pályázati lehetőségek áttekintése folyamatosan zajlott az 
elmúlt hónapokban is a pályázatíró cégek által küldött felhívások áttanulmányozásával, kiíró 
szervezetek weboldalainak áttekintésével. 1. számú melléklet. 
 
A pályázati kiírásokat áttanulmányozásuk után az érintettek felé továbbítottuk, a honlapra a 
feltöltés folyamatos, a Polgármesteri Hivatal előtti hirdetőtáblára is kihelyezzük a táblázatokat. 
Az aktuális, jelenleg is beadható pályázati lehetőségeket az 1. számú táblázat tartalmazza. 
 
Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázatokról: 

- KEOP-1.2.0/09-11 – Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása 
A pályázattal kapcsolatban 2014. február 21-én egy érdeklődő levelet küldünk a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-nek, hogy mikor várható a döntés, 
hiszen már 2013. december 31. napig meg kellett volna történnie, de eddig nem kaptunk 
jelzést eredményről. 

- ÁROP-3.A.2-2013 – Szervezetfejlesztés a Közép-magarországi régióban lévő 
önkormányzatok számára  
A közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló szerződés 2014. február 24-én kerül 
aláírásra az EXORNO Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. képviselőjével. 
A projektmenedzsment tevékenységre bekértünk három árajánlatot, az ajánlatok 
értékelésére, a nyertes cég kiválasztására 2013. február 20-án kerül sor. 

- „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 2013 
A Támogatási Szerződést vissza küldtük a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának. 
Várjuk a pénzügyi elszámolás megkezdését.  

- 318/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
kompenzációja 
A pályázattal kapcsolatban a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólított fel, ez részint 
a közszolgáltató adatainak, költségeinek pontosítását tartalmazta. Az anyagot határidőben 
benyújtottuk a Vidékfejlesztési Minisztérium részére, várjuk a döntést.  

 
Jelenleg kidolgozás alatt álló lehetőségek: 

- Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, 
renoválására, helyreállítására / KKETTKK-CP-02 - Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kiírása.  
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A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első 
világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. 
A pályázati beadás folyamatos, a keret kimerüléséig, illetve 2014. december 31. napjáig. 
Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő, maximum 5 millió forint, önrészt a pályázat nem 
ír elő.   
Felvesszük a kapcsolatot az egyház képviselőjével, a munkálatok elvégzéséhez árajánlat kérése 
végett egy szobrászművésszel, a kész anyag a következő ülésen kerül a Tisztelt Képviselő-
testület elé.  

- Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása – HUNG-2014 B 
A pályázat célja a nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok hazai, 
külhoni és nemzetközi rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történő 
megjelentetése és népszerűsítése. 
Pályázati díjat nem kell fizetni, vissza nem térítendő támogatás formájában igényelhető min. 500 
EFt. maximum 3 000 EFt. 100%-os finanszírozású, nincs szükség önerőre. A finanszírozás 
előleg nyújtása formájában vehető igénybe utólagos elszámolás mellett.  
A pályázat beadási határideje: 2014. március 10. 
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár lenne a rendezvény lebonyolítója, házigazdája, a 
Kalászi Vigasságok programkínálatát színesítenék vele.  
A teljes anyag kidolgozását követően a következő ülésen kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.  

- Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek 
(kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása / IFJ-GY-14-B 
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével értékközpontú és értékteremtő 
rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, 
szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági 
kezdeményezések megvalósulásához. 
A pályázaton igényelhető támogatás összege maximum 500 000 Ft, vissza nem térítendő 
támogatás formájában. 
A pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, 
kizárólag átutalással. 
A pályázatok beadási határideje: 2014. március 03. 23:59 perc 
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a 
lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. 
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár lenne a rendezvény lebonyolítója, házigazdája, egy 
napközis tábort szerveznek a 10-16 éves budakalászi fiatalok számára. 
A tábor fő témakörei: könyvtártörténet, olvasás népszerűsítése, könyvtárhasználat, restaurálás.  
Jelen pályázatot a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár fogja megpályázni. 

- Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása, a Városi épített örökség 
megőrzése c. intézkedéséhez - HU07PA16-A1-2013 
A programterület célja a városi épített és kulturális örökség, valamint a kapcsolódó táji örökség 
 megőrzése  és  bemutathatóvá tétele,  valamint  a  kulturális  örökséghez  való hozzáférés 
 javítása.  
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Kizárólag országos műemléki védettség alatt álló épület helyreállítása/felújítása támogatható. A 
pályázatból a szerb templom felújítása valósulhatna meg. Pályázhatnak önkormányzatok és 
egyházak, egyházi intézmények is.  
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum  500 000 EUR (141 700 
000 Ft)  - maximum  1 000 000 EUR (283 400 000 Ft).  
A pályázott támogatás mértéke önkormányzat esetében 90%, egyházak, egyházi intézmények 
esetében 95 % lehet.  
A pályázatok leghamarabb 2014. február 21-től beadhatóak, azt megelőzően válnak elérhetővé 
az elektronikus pályázati rendszer (nora.norvegalap.hu), valamint a pályázat beadásához 
szükséges mellékletek. A mai napig azonban nem vált elérhetővé.  
A teljes anyag kidolgozását követően a következő ülésen kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.  

 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 januárjában áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2014. február 21. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester
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1. számú melléklet 

Pályázati szervezetek összefoglalva: 

* Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség * www.kormany.hu * 

Belügyminisztérium * Honvédelmi Minisztérium * Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium * Külügyminisztérium * Nemzetgazdasági Minisztérium * Emberi 

Erőforrások Minisztériuma * Nemzeti Fejlesztési Minisztérium * Vidékfejlesztési 

Minisztérium * Nemzeti Innovációs Hivatal * Pályázat Súgó * Forrásfigyelő * 

Europe Direct * Zöldövezet program * Controll Zrt. * www.mlsz.hu * EMET * 

www.nkek.hu * Alternatív Energia Központ * Zöld Iránytű Alapítvány * 

www.pafi.hu *  www.palyazat.gov.hu * Nemzeti Kulturális Alap * Magyar 

Gazdaságfejlesztési Központ * Norvég Civil Támogatási Alap * Váti Nonprofit Kft. 

* Nemzeti Civil Alapprogram * ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. * 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány * Központi Régió Honlapja * 

http://palyazat.lap.hu/ * www.civil.info.hu * www.opsz.hu * www.kezenfogva.hu * 

www.fszk.hu * www.umvp.eu * Széchenyi Programiroda * www.toosz.hu * 

magyaryprogram.kormany.hu *  



 
Oldal: 6 / 10 

1. számú táblázat 

Beadási 
határidő: 

Cím: Kiíró: Pályázhat, feltételek, célja: 

2014.03.01 Deákpoézis 2014 - versírás Teleki Tehetséggondozó 
Kollégium 
(Miskolc),Műút folyóirat 

A Műút folyóirat és a Teleki Tehetséggondozó 
Kollégium (a Surányi Endre Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Tagintézménye) verspályázatot 
hirdet Deákpoézis 2014 címmel középiskolai 
tanulók számára. 
Minden szerző három publikálatlan verssel és 
egy rövid bemutatkozó írással jelentkezhet  

2014.03.01 Testbeszéd - alkotáspályázat Orange County Center 
for Contemporary Art 

A pályázatra olyan alkotásokat várnak, 
amelyek illenek a 2014. április 5-én megnyíló, 
a testet mint a legfőbb jelzést ünneplő kiállítás 
tematikájába 

2014.03.03 Szakmai gyakorlat hallgatóknak 
- ösztöndíj 

Balassi Bálint Intézet A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a 
külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött 
időszak után olyan tapasztalatokkal, 
készségekkel gazdagodva térjen haza, mely a 
magyar munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésben előnyt biztosít számára. 4-
21 hét (28-147 nap, utazás napjai nélkül; az 
ösztöndíj összegébe európai országok esetén 
1+1 nap, míg Európán kívüli országokba 2+2 
nap lesz utazásra kalkulálva). 

2014.03.03 Nők, édesanyák a sportban - 
Szocsi 2014 

Magyar Olimpiai 
Bizottság,MOB Nők a 
Sportban Bizottsága 

A pályázat a téli olimpiai játékokra és az azon 
részt vevő női sportolókra kívánja felhívni a 
figyelmet, egyben a sportolók mögött álló 
édesanyák kitartó támogatása, elkötelezettsége 
és odaadása előtt tisztelegve 

2014.03.04 Magyar nyelvi és hungarológiai 
nyári egyetemen részvétel 

Balassi Bálint Intézet A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban 
egyetemista korú, magyar származású fiatalok 
számára kerül kiírásra, akik nem jogosultak 
más ösztöndíj igénybe vételére (pl. a Magyar 
Ösztöndíj Bizottság nyári egyetemekre kiírt 
ösztöndíjára). A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent az aktív közösségi munka, valamint a 
magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység. 

2014.03.05 Arany Sas Díj - Történelmi 
Novellapályázat 

Magyar Irodalmi Lap A kiírás célja a mindenkori Magyarországon 
és az elszakított területeken élő magyarság 
értékeinek, történelmi személyiségeinek és 
eseményeinek bemutatása. A pályázatra 
életkortól, állampolgárságtól, foglalkozástól 
függetlenül bárki térítésmentesen nevezhet.  

2014.03.10 Vers- és novellaírás, Szó-kincs 
2014 

Aposztróf Kiadó Tematikus megkötés nincs. Egy szerző 
legfeljebb 3 verset vagy 2 novellát küldhet be. 
Lehet mindkét kategóriában pályázni, ebben 
az esetben viszont csak 1 vers és 1 novella 
együttes beküldésére nyílik lehetőség. 

2014.03.10 Sötétben a hangok Liget Műhely Alapítvány A témához bárhogyan kapcsolódó, tetszőleges 
formában és hangnemben alkotott, a folyóirat 
terjedelmi lehetőségeinek figyelembevételével 
készült műveket várunk kizárólag postai úton 
a szerkesztőség címére: LIGET 1122 
Budapest, Kissvábhegyi út 4. 
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2014.03.14 Szülőföldön magyarul 
muravidéki pályázati felhívás 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

Célja: a szlovéniai magyar nyelvű oktatás és 
nevelés támogatása  
A támogatás formája: vissza nem térítendő 
támogatás. Hallgatói támogatásban 
részesülhet  
A szomszédos állomokban élő magyarokról 
szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) és (2) 
értelmezésében:  
az a nappali tagozatos hallgató, aki 
Szlovéniában működő felsőoktatási 
intézményben alap vagy magiszteri 
tanulmányait egészben, vagy részben magyar 
nyelven folytatja.  

2014.03.14 HUMÁNTAPÉTÁK - 
óriásposzterek tervezése 

Magyar Művészeti 
Akadémia 

A pályázatokat digitális adathordozón, 
minimum 300 dpi felbontásban kérjük 
benyújtani. A pályázat melléklete a műleírás, 
amelyben minden olyan információ 
feltüntetésre kerülhet, amelyet a megértés 
szempontjából fontosnak ítél az alkotó. 
Egy pályázó legfeljebb három pályamunkát 
küldhet be. Kollektív alkotás esetén is minden 
egyes mű egy pályázatnak minősül. 
A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be 

2014.03.15 Tehetségkutató Diákmédia 
Pályázat 2014 

Diák- és Ifjúsági 
Újságírók Országos 
Egyesülete 

A pályaműveket a kategóriákon belül három 
korcsoportban értékelik: általános iskola, 
középiskola és felsőoktatás. A pályázatokat 
kizárólag elektronikusan lehet beadni. A 
pályázati felület elérhető innen. A pályázathoz 
szükséges adatok megadásán kívül fel kell 
tölteni a pályamunkákat (kivéve a lapok 
esetében, amelyeket postai úton várunk), 
illetve szükséges még egy rövid szöveges 
bemutatkozást is mellékelni. 

2014.03.15 Vakok és gyengénlátók számára 
új és használt számítástechnikai 
és egyéb segítő eszközök 
felajánlása 

Vakok és Gyengénlátók 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete 

Jelen pályázattal egyesületünk két fontos célt 
kíván elérni. Egyrészt célunk, hogy az 
egyesületünk tulajdonában lévő, új vagy 
használt, de működőképes segítő eszközök 
felajánlásával hozzájáruljunk a látássérültek 
önálló életvitelének kialakításához, 
életszínvonaluk növeléséhez, az oktatáshoz, 
művelődéshez történő hozzáférés egyenlő 
esélyének biztosításához.  

2014.03.15 A Költő hazatér - II. Vers- és 
prózamondó találkozó Nagy 
Gáspár tiszteletére 

Nagy Gáspár Kulturális 
Központ 

A találkozóra nem hivatásos előadók 
jelentkezését várják öt korcsoportban. 
Az I. Korcsoportban a magyar irodalom 
köréből szabadon választott két mű. 
A többi korcsoportban kötelező mű: Nagy 
Gáspár műveiből választott vers, próza, vagy 
prózai részlet, illetve a magyar irodalom 
köréből szabadon választott mű. 
Az előadásra kerülő művek időtartama max. 5 
perc lehet. 

2014.03.15 Hó alatt a Börzsöny! - 
fotópályázat 

Diósjenői Erdei 
Szabadidőpark 

 képeket a Diósjenői Erdei Szabadidőpark 
nyereményjáték oldalára lehet feltölteni 2014. 
március 15-én 23:59-ig,JPEG (.jpg) 
formátumban. Egy pályázó legfeljebb 1 fotót 
küldhet be, a maximális fájlméret 2 MB.  
- A pályázat fődíja: 2 fő/2 éjszaka a Börzsöny 
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egyik gyöngyszemében, a Wenckheim-
házban* 

2014.03.16 37. Kárpát-medencei 
Középiskolás Irodalmi Pályázat 

Sárvár város 
Önkormányzata,Tinódi 
Sebestyén Gimnázium és 
Idegenforgalmi, 
Vendéglátóipari 
Szakközépiskola 
(Sárvár),Írók 
Szakszervezete,Írók 
Alapítványa 

Pályázni vers-, próza és tanulmány 
kategóriában lehet.  
Várjuk minden 14-18 év közötti középiskolás 
diák magyar nyelven írt írásait. Egy-egy 
pályázat maximális terjedelme műfajonként 15 
kéziratoldal lehet, írógéppel, számítógéppel - 
14 pontos betűnagysággal - írva, de ebben a 
terjedelemben kézzel írt, jól olvasható írásokat 
is elfogadunk.  

2014.03.16 Vers- és novellaírás, Anyaság - 
Szerelem 

Albanegra Kiadó Az Albanegra Kiadó ingyenes vers- és 
novellaíró pályázatot hirdet. 
Költeményekkel és novellákkal lehet 
jelentkezni. Nevezési díj: nincs 
Életkorbeli megkötéseket előzetesen nem 
szabunk meg. 

2014.03.16 Így írunk mi - versírás Alkotók, Művészek és 
Művészetpártolók 
Egyesülete 

Pályázhatnak mindazok, akiknek írásai sehol 
nem jelentek meg, és természetesen a tavalyi 
évben résztvevők is. 

2014.03.17 Mobilitási projektek / 
Felnőttoktatási munkatársak 
mobilitása, intézményi 

Tempus Közalapítvány A munkatársak mobilitására vonatkozó 
pályázattípus célja az oktatásban, képzésben 
és ifjúsági területen dolgozók szakmai 
fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és 
ifjúsági munka minőségének fejlesztése és 
megújítása érdekében. 

2014.03.17 Hevesi Endre-díj 2014 Hevesi Endre-díj 
Alapítvány 

Az alapító okirat értelmében "a díjban azok az 
újságírók - indokolt esetben újságírói munkát 
végző szakemberek is - részesülhetnek, akik 
az előző évben a tudomány és technika új 
lehetőségeinek, eredményeinek népszerű 
ismertetése érdekében a legtöbbet tették, 
illetve a legérdekesebb, de közérthető 
magyarsággal fogalmazott cikkeket írták”. 

2014.03.20 VIII. Zománcművészeti 
Biennálé - Hol jársz te itt, ahol a 
madár se jár? 

Egri Kulturális és 
Művészeti Központ 

A pályaművek képek, zománccal díszített 
plasztikák vagy dísztárgyak, ékszerek és 
kollekciók, valamint komplex, tematikus 
képegyüttest hordozó 
"építmények" (faliszekrény, díszdoboz, ill. 
különböző használati tárgyak)lehetnek. 

2014.03.20 Előadó-művészeti 
tehetségkutató verseny 

Aktív Egyesület Bármilyen amatőr művészeti csoport, együttes 
vagy magánszemély. Korcsoport: 16-60 év. 

2014.03.21 Fiatal magyar kutatók külföldi 
tudományos rendezvényen való 
aktív részvételének támogatása - 
Tavaszi forduló 

Magyar Tudományos 
Akadémia 

Pályázatot nyújthatnak be azoknak az MTA 
irányítása alatt álló kutatóközpontoknak, 
önálló jogi személy kutatóintézeteknek és a 
Támogatott Kutatócsoportok 
Irodájának (továbbiakban: 
intézmény) alkalmazásában álló, tudományos 
munkakörben foglalkoztatottmagyar 
állampolgárságú kutatók, akik külföldi 
tudományos rendezvényen kívánnak aktívan 
(egy- vagy első szerzős előadással vagy 
poszter-bemutatóval) részt venni, és még nem 
töltötték be 40. életévüket. A 35 és 40 év 
közötti kutatók csak megszerzett PhD 
birtokában pályázhatnak.  
A korhatár a 10 éven aluli gyermeke(ke)t 
nevelő kutatónők esetében gyermekenként 2 
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évvel meghosszabbodik.  
2014.03.28 Spot- és plakátverseny 2014 BuSho A tavalyi nagy siker után ismét spot- és 

plakátversenyt hirdetünk, melynek során 
a MÉG ÉLÜNK és GYŐZELEMtematikákban 
30 másodperces és egyperces rövidfilmeket 
valamint plakátokat várunk. Mindenki 
nevezhet ismét kortól, nemtől és vallási 
hovatartozástól függetlenül 

2014.03.31 Az Invitel InnoMax Díj 
nonprofit és civil kategória 

Invitel Távközlési Zrt.  Az Invitel nem pénz formájában, hanem a 
korszerű üzleti tele- és infokommunikációs 
szolgáltatásaival kívánja támogatni ezen 
projektötleteket.  

2014.03.31 Történelmi esszéírás Albanegra Kiadó Az Albanegra Kiadó történelmi esszéíró 
pályázatot hirdet. 
Jelentkezni a megadott témákhoz kapcsolódó 
esszékkel lehet. Az esszének önálló munkának 
kell lennie, saját szellemi terméknek. A 
felhasznált forrásokat, szakirodalmat kérjük 
feltüntetni.  

2014.04.12 A természet örök - versírás Magyar 
Irodalomtörténeti 
Társaság,Alföld 
Művészeti, Kulturális és 
Sport Egyesület,Faludy 
György Irodalmi 
Műhely,Bársony István 
Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 

A pályázat célja, hogy a középiskolás fiatalok 
közül értékelési, elbírálási és megjelenési 
lehetőséget biztosítson azoknak, akik 
érdeklődnek az irodalmi alkotómunka iránt és 
szakmai megítélés alapján szeretnék 
alkotásaikat gyűjteményes kötetben viszont 
látni. 
A pályázatra szerzőnként maximum 6 vers 
küldhető be, tematikai kötöttséggel. A 
verseknek a természetet illetve a vidéki életet 
kell megjelenítenie. A versek egyenként 
maximum 40 sor terjedelműek lehetnek. 

2014.04.15 A magyar trikolór tizenkét 
hónapja - fotópályázat 

New York-i Hungarian 
TV,56Lángja Alapítvány 

 A pályázatra nemzeti színeinket 
legkülönbözőbb, legmeghökkentőbb 
összefüggésekben ábrázoló fotókat, műveket 
várunk. A fotókon a négy évszakban 
megjelenő nemzeti zászlónk témakörén túl, a 
trikolór egyéb előfordulási formái is 
szerepelhetnek.  

2014.04.30 Támogatás kedvezményes 
balatoni osztálykirándulás/erdei 
iskola szervezésére 

Na-Joó Bt. Pályázatot nyújthatnak be azok az alap és 
középfokú oktatási intézmények, 
osztályközösségek, diákönkormányzatok, 
szervezetek, egyesületek, alapítványok, 
melyek gyermek/ifjúság közösségeit fogják 
össze, és fontos szempontként kezelik a 
környezet megismerését, megvédését, és a 
közösség építő program hasznos 
megvalósítását tervezik a Balatonon. 
Támogatás mértéke: Osztálykirándulás /erdei 
iskola összköltségének(szállás, étkezés)25%a. 

2014.05.20 Egyszerűen szép - fotópályázat Szalay Fotóstúdió Az Egyszerűen szép fotópályázaton belül két 
kategóriát alkottunk meg, amelyekbe várjuk a 
pályázók munkáit. A pályázatra beküldhető 
anyagok számát nem korlátoztuk, tehát tetszés 
szerint mindkét kategóriában indulhat egy 
pályázó, akár több fényképpel is. 

2014.05.31 Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a 
mikrovállalkozások 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 

Mikrovállalkozások létrehozására és 
fejlesztésére nyújtandó támogatás 
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létrehozására és fejlesztésére 
nyújtandó támogatás 
kifizetésének igénylése 

2014.05.31 Kedvezményes nyári táborozás, 
osztálykirándulás, erdei iskola a 
Nivegy-völgyben 

Nivegy-völgyi IfiSzálló A táborozás díja 7 nap 6 éjszaka 
terjedelemben: 25 625 Ft/fő 
A táborozás díja magában foglalja a szállást, 
étkezést (első nap vacsora, hetedik nap 
reggeli, többi napokon napi 3-szori étkezés) és 
a pályázatban feltüntetett összes program 
költségét! 

2014.06.01 Nonverbális Fesztivál 
iskoláskorú sérült, halmozottan 
sérült és egészséges gyermekek 
közreműködésével 

Egri Kulturális és 
Művészeti Központ 

Várunk minden olyan egyéni és csoportos, 
homogén és közös (zene, tánc, pantomim, báb, 
képzőművészet stb.) produkciót, amely a 
fesztiválon történő bemutatásával segíti a 
fiatalok integrálását, hagyományt teremt az 
elkövetkező években a közös szórakozásra.  

2014.07.31 Pedagógusok, pedagógus 
kollektívák számára 
kedvezményes 
múzeumlátogatások elnyerése 

Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi 
Múzeum (Kaposvár) 

Somogy megye általános iskolái, azon belül is 
szaktanárok, szaktanári munkaközösségek 
számára múzeumi óratervek kidolgozására 

2014.08.01 Kedvezményes részvétel egy 
magyarországi eszperantó 
rendezvényen, az IJS-n! 

Magyar Ifjúsági 
Eszperantó Szövetség 

Célcsoport: 30 év alatti magyar állampolgárok 
Díj: első 10 jelentkező részvételi díjának 25 és 
50%-os kedvezménye 

2014.09.10 Az OTKA által támogatott 
kutatások eredményeinek 
közzététele, valamint 
forrásművek kiadása 

Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogramok 

A támogatásra pályázni lehet kiadásra kész, 
szakmailag lektorált kézirattal.  

2014.10.30 Osztrák-Magyar AKCIÓ 
Alapítvány - oktatási, kutatási 
és felsőoktatási együttműködés 

Osztrák-Magyar Akció 
Alapítvány 

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány 
(továbbiakban: AKCIÓ) olyan alapítvány, 
amely az ausztriai és magyarországi oktatási, 
kutatási és felsőoktatási területen folytatott 
együttműködést támogatja.  
Ausztria és Magyarország fele-fele részben 
biztosítja az e célra rendelkezésre bocsátott 
összeget.  

2014.11.17 Előkészítő Látogatás Ösztöndíj 
program - EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014 / 
HU08 

Tempus Közalapítvány  

2014.11.30 Dobogókő 2014 - fotópályázat Dobogókőért Közhasznú 
Alapítvány 

a fotózás helye Dobogókő és annak 15 km-es 
környezete (Pilis, Visegrádi-hegység) 
- a képek legalább 4 megapixel felbontásúak, 
nem tartalmaznak vízjelet vagy 
dátumbélyegzőt 
- a képek beküldésével a beküldő azok 
tulajdonjogát a Dobogókőért Közhasznú 
Alapítványnak adományozza 

    
 


