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Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek – 2013/18.

1%
Már csak alig több mint tíz nap van hátra, hogy rendelkezzünk adónk 1%áról (ami persze 2%).
A helyi szervezetek számára az 1% begyűjtése viszonylag egyszerű, hiszen a hatókörében szinte mindenkit személyesen ismernek. A regionális és
az országos szervezetek számára ez sokkal nehezebb.
Körülnéztünk a neten, hogy ott milyen oldalak segíthetnek a szervezeteknek.
Két erre specializálódott oldalt találtunk:
Az egyik a NIOK Alapítvány évek óta működő szolgáltatása
http://adhat.hu/egyszazalek
A másik egy lehet, hogy csak számunkra új lehetőség
http://www.tetalap.hu

HOGYAN KÉSZÍTSE EL
ÉVES BESZÁMOLÓJÁT? SEGÍTÜNK.
Az Európa Ház cikke
Május 31-ig kell elküldeni az Országos Bírósági Hivatalnak
(OBH) a civil szervezetek előző, 2012. évre vonatkozó beszámolóját. Az erre szolgáló egységes adatlap nem egyszerű eset,
viszont kitöltése súlyos adatvédelmi aggályokat is felvet.
A hazai civil szervezeteknek a 2012-es évről szóló beszámolójukat kell először kötelezően az ún. civil törvény szabályozásai szerint elkészíteni. A be-

számoló egy formanyomtatvány, pontosabban kettő: külön nyomtatvány van
az egyszeres és a kettős könyvelést végző szervezeteknek. A nyomtatványok
azonosító száma PK-141 és PK-142 és a civil.info.hu honlapról lehet őket
letölteni. Mivel a nyomtatványt csak az adóhivatal által gardírozott
kitöltőprogramban (ÁNYK-AbevJava) lehet megnyitni, ezért magát a
kitöltőprogramot is telepíteni kell számítógépünkre, ami a nav.gov.hu honlapon érhető el. (Ahhoz, hogy a szoftver rendesen fusson az is kell, hogy a
java program telepítve legyen gépünkre (www.java.com)). Érdekesség, hogy a
nyomtatványt nem lehet letölteni az adóhivatal honlapján, a
kitöltőprogramot viszont a nyomtatvány honlapján, ezért két helyről kell
beszerezni őket.
Ha a programot installáltuk és a nyomtatványt is sikeresen felismertettük
a kitöltőprogramban, indulhat a töltögetés.Az egész azzal kezdődik (az illetékes bíróság és tárgyév megadása után), hogy nyilatkozni kell a szervezet képviselőjének (a beküldőnek) személyes adatairól. A nevünk mellett meg kell
adnia a születési helyet, időt és anyánk nevét is. Ez azért gond, mert a beszámolót beküldés után az OBH beszkenneli és felrakja a birosag.hu-ra a
civil szervezetek névjegyzékébe, tehát bárki megtudhatja korunkat és anyánk
nevét. Nem tudjuk, hogy ezek az adatok miért fontosak/mit keresnek egy
civil szervezet éves beszámolójában, viszont az Európa Ház az adatvédelmi
hivatalhoz fordult, nyilatkozatukat kérve a kért adatok szükségességéről.
Addig is, míg állásfoglalásuk megérkezik (amit visszakézből nyilvánosságra
fogunk hozni) azt javasoljuk, hogy a nyomtatványt ilyen formában ne küldjék
el az OBH-nak, de legalábbis várjanak az adatvédelmi állásfoglalás megszületéséig. Erre elvileg két hónap áll a hivatal rendelkezésére, de jó eséllyel korábban és a május 31-i beküldési határidőig válaszolnak, hiszen szervezetek
tízezreiről van szó. Megoldás lehet ennek a résznek az üresen hagyása, így is
ki lehet nyomtatni a beszámolót, viszont a program hibát jelez a lap alján.
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A következő oldalakon a szervezet pénzügyei következnek. A rubrikák
itt eltérnek az egyszeres és a kettős könyvvitel esetében. Mindenképpen javasolt valamilyen könyvelési tapasztalattal rendelkező közreműködő segítsége
ezeknek az oldalaknak a kitöltéséhez. Ez után jönnek a tartalmi elemek
(nincs külön pénzügyi és tartalmi beszámoló, egy dokumentum van). Itt bővíthető mezőkben számolhatunk be áldásos tevékenységünkről.
A 2012-es évről szóló beszámolót 2013. május 31-ig el kell készíteni és el
is juttatni az Országos Bírósági Hivatalhoz (1363 Budapest, Pf. 24.) Idén
még postai úton (vagy személyesen) lehet csak eljuttatni az OBH-hoz a jelentést, elektronikus beadásra még nincs lehetőség.
A beszámoló elkészítéséhez az Európa Ház készített egy segédletet, ami
tartalmazza a kitöltéshez szükséges honlapcímeket is.
Az Európa Ház segédlete az interneten:
http://www.eucivil.hu/pdf/EH_kozhasznu_jelentes_segedlet_2012.pdf
Lapzártánkhoz igazítva elkészültek az űrlapokhoz tartozó kitöltési útmutatók. Innen letöltheti őket: http://www.civil.info.hu/intezze-el

A Civilnea blogon olvastuk
az új ptk.
Részlet az elfogadott új PTK-ból (Harmadik könyv, első rész, első cím 3:2,
www.parlament.hu/irom39/07971/07971.pdf 18. oldal)
(1) A jogi személy kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni; a
jogi személy tagjai és alapítója a jogi személy tartozásaiért nem felelnek.
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(2) Ha a jogi személy tagja vagy alapítója korlátolt felelősségével visszaélt,
és emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői
követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag vagy az alapító köteles helytállni.
(3) Ha a jogi személy tagja vagy alapítója által szolgáltatott vagyon nyilvánvalóan nem elegendő a jogi személy működésének biztonságos megkezdéséhez, és emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen
hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért az alapítói jogok gyakorlója, tagsággal rendelkező jogi személy esetén a tagok egyetemlegesen kötelesek helytállni.
* * *
Itt főképp a (3) paragrafus az érdekes. Mert ugye a civil szervezeteket (esetünkben alapítványokat) a bíróság tartja nyilván (de ugyanez igaz a cégekre a
cégbíróságok viszonylatában) és vagy azt mondjuk, hogy hát ők látták, hogy
mennyi az alapító vagyon, és miután elfogadták, ez nyilvánvalóan elegendő
kell legyen a működés megkezdéséhez, hiszen ők ítélték ezt meg elegendőnek, tehát ez a paragrafus senkire nem vonatkozik. Vagy irgalmatlan nagy
bazmeg van, mert 50 meg 100 000 forintok egy vaskosabb telefonszámlára,
némi internetforgalomra, weblapra meg szórólapra elegendőek, azaz a működés megkezdéséhez ténylegesen nem. Ha meg majd csődbe megy a szervezet, lehet helytállni a szervezeti követelések helyett a magánvagyonból. Na
ilyenkor mi van? Sőt, mi van akkor, ha régebben alapított alapítvány nem
képes kifizetni a számláit? Érvényes ez rájuk? És ki fogja tudni megítélni,
hogy 1998-ban elegendő volt-e 25 000 forint vagy sem?
Forrás: http://civilnea.blog.hu/
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Kkv-knak és önkormányzatoknak célzott
pénzforrások a gazdaságban
A magyar mikro- és kisvállalkozások (mkv), valamint a középvállalatok és az önkormányzatok
európai uniós társaikhoz képest jelentős forrás- és tőkehiánnyal küszködnek.
Pénzügyi gondjaikra rendelkezésre állnak a vagyoni fedezeten alapuló
hagyományos banki hitelkonstrukciók, valamint a jelentős önerőt igénylő
EU-s pályázatok és egyéb támogatott források.
Emellett a tőkeszegény, fedezethiányos szervezetek számára néhány államilag támogatott pénzügyi konstrukciót is kialakított a kormány, amely
megoldást jelenthet sokaknak.
Újdonság az MNB által bejelentett, a kereskedelmi bankokon keresztül
folyósítandó nagyon alacsony kamatozású kkv-hitel is, amelynek több részlete is ismert már.
A BKIK és a Piac & Profit közös rendezvénye:
Konferencia-workshop kis- és középvállalati döntéshozóknak és önkormányzatoknak
Időpont: 2013. május 15. (szerda), 9.30-13.00
Helyszín: BKIK Székház -1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Forrás és minden további információ:
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/penzeso/

Európa-nap május 11-én
Ünnepelje velünk az Európa-napot országszerte 16 településen. Május 11-én szombaton, a
budapesti Erzsébet téren a Kiscsillag zenekar
és hét ország neves jazz-zenészei lépnek fel.
Május 4. és május 17. között a tamási termálfürdőtől a somoskői várig 15 további helyszínen rendezünk regionális Európa-napi ünnepségeket. Az egésznapos programok között az egészen kicsik és az idősebbek,
a jazz, a gospel, a blues, a klasszikus és a rockzene rajongói, valamint a színház szerelmesei is találnak majd kedvükre valót.
http://ec.europa.eu/magyarorszag/news/20130425_europa_nap_2013_hu.
htm
Vegyen részt az Európa-szerte valamennyi
iskola számára nyitva állógenerations @
school ezévi programjában!
Nyerjen fényképezőgépet osztálya
számára! Ha pedig tanulói 15 évesek vagy annál idősebbek, még egy remek brüsszeli utazás
elnyerésére is esélye van!
A generations @ school arra ösztönzi a tanárokat, hogy szervezzenek olyan együttes
tevékenységet a tanulók és közösségeik idősebb tagjai között, amely segítségével megvizsgálhatják, hogy miként járulhat hozzá egymás jobb megértéséhez a generációk közötti párbeszéd. E találkozón megvitathatnak mindkét generációt érintő kérdéseket, vagy elindíthatnak egy olyan közös projektet, amelynek során az idősek és a fiatalok rendszeresebben dolgoznak majd együtt.
Forrás és minden szükséges információ:
http://www.generationsatschool.eu/hu
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A már megjelent még érvényes és a kiírás óta megváltozott pályázatok mutatója
A támogatás címe
Legjobb önkormányzati gyakorlatok
Álom-szülinapi bulim – rajzpályázat gyerekeknek
Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével
/ TIOP 2.2.6/12/1/B
Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok – Dohányzásleszokás támogató pontok kialakítása
a tüdőgondozó intézetek bázisán
/ TÁMOP-6.1.2/13/2
Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok (KONV) – Dohányzásleszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán / TÁMOP-6.1.2/13/1
Ismételt pályázat az Európai Visszatérési
Alap 2012. évi programjának keretében / BM/5135-1/2013.
K+F+I ernyőprojektek támogatása
/ ERNYO_13
Innováció a fogászatban / GOP-20111.3.1/F, KMOP-2011-1.1.4/F
Sport a felsőoktatásban / TÁMOP4.1.2.E-13/1/KONV
Autista és megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásának elősegítése / TIOP-3.2.4-13/1

Beadási
határidő

Utolsó
módosítás

2013. 05. 06.
2013. 05. 10.

2013. 04. 28.
2013. 05. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/436C3B85D7C4D1CCC1257B3C00365AC2
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9606EDA573BCD59FC1257B55003E2627

2013. 05. 15.

2013. 05. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/04B33B07778E8860C1257AEF0044B348

2013. 05. 15.

2013. 04. 25.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C239A4AB03FD389CC1257B2E002FFA3C

2013. 05. 15.

2013. 04. 25.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/24958D7153A07C7AC1257B2E00307D63

2013. 05. 17.

2013. 05. 02.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3A92A5047ABDF3A1C1257B35004F2335

2013. 05. 27.

2013. 04. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A2D23EAB6288688EC1257B4A0069A792

folyamatos

2013. 03. 19.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BD3E1608FB65E626C125796F0044AC39

2013. 05. 17.,
2013. 05. 31.
2013. 06. 30.

2013. 04. 21.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/ECBA94DD7C6178E5C1257B4A00685031

2013. 04. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/341A57B0B2B0C50FC1257B2E002DF337

Link a pályázathoz a www.pafi.hu oldalon
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatások
Az EU 7. keretprogramba és egyéb közös
EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása / NEMZ_12
Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére / AIK-2011
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerben
/ TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerben (KMR)
/ TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1
A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban
/ TÁMOP-2.3.6.B-12/1
K+F Versenyképességi és Kiválósági
Szerződések / VKSZ_12
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2011. 05. 31.,
2011. 10. 31.,
2012. 05. 31.,
2012. 10. 31.,
2013. 05. 31.,
2013. 10. 31.
folyamatos

2009. 11. 24.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FF5E526617BFCC95C12575EC005D00DF

2013. 03. 26.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/192DB797ABC1466FC1257AA6004487CF

folyamatos

2013. 01. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9354BE70923EF6B5C12578B0003F6CED

folyamatos

2012. 12. 26.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/00933EC82C9CD5AEC1257A2C00336A00

folyamatos

2012. 12. 26.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BD5BC43148482122C1257A2F003AB7AB

folyamatos

2013. 03. 05.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B5D67338B1AA4A83C1257A3100310722

2013. 04. 30.,
2013. 10. 15.,
2013. 12. 31.

2013. 04. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/23882061130EFAE2C1257AF5003A0407

7

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
Még aktuális pályázatok a korábbi számokból
A támogatás címe
A 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján
nyújtható egyes méhészeti támogatások / 3/2011. (I. 18.) MVH
A Bank Austria és az APA 2013-ban is
meghirdeti a „Writing for CEE” pályázatot
A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban /
TÁMOP-2.3.6.B-12/1
A jövő útjain – járműdesign és -dekoráció
készítése
A legszebb városi kert – városi konyhakertek versenye
A magyar borkultúra, borászatok, borok
népszerűsítése Magyarországon és
külföldön, marketingjének elősegítése
A magyar élelmiszerek piaci pozíciójának
javítása, ismertségének növelése Magyarországon / helyi-, regionális rendezvények, fesztiválok, vásárok, valamint országos rendezvények megvalósítása – közösségi agrármarketing
A magyar élelmiszerek, piaci pozíciójának
javítása, ismertségének növelése Magyarországon – publikációk, marketingkommunikáció
A meztelen férfi – A Ludwig Múzeum
amatőr fotópályázata
Adhat Vonal 13600 – telefonhívással
támogatható adománygyűjtő rendszer
használata

Beadási
határidő

Link a pályázathoz a www.pafi.hu oldalon

2013. 08. 03.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5BD099CC81F41C5BC125784E00322A59

2013. 07. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6DD95EAA89EB172FC1257B51002FED10

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B5D67338B1AA4A83C1257A3100310722

2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/977CF8C563E52210C1257B420033EAB3

2013. 05. 20.,
2013. 06. 20.,
2013. 07. 20.
2013. 06. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6E8EB829CB4BEA2CC1257B3A0039F0BB

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3389B3AA09D82E40C1257B410044AD08

2013. 09. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4F78838F73F97742C1257B3D0036CA53

2013. 05. 26.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/99C285004D4F8BB4C1257B55002F3CC1

2013. 05. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/06E08148421A4BBFC1257B59002CD9AA

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D1667759FACEC654C1257B3D00349412

8
Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére / AIK-2011
Alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák és megújuló energiaforrások
/ NER300
ALAP!zaj – fotóverseny
Alkosd meg a jövőt! – mérnöki innovációs
designe-verseny
Alkotások Budapest Kerámia kiállítására
Álom-szülinapi bulim – rajzpályázat gyerekeknek
Animációs filmek gyártásának támogatása
Anyajuhtartás támogatása – 67/2013.
(IV. 11.) számú MVH Közlemény
Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója 2013
Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013
Autista és megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásának elősegítése / TIOP-3.2.4-13/1
Az „Év vese híre”
Az egész életen át tartó tanulás programja
(LLP) / EAC/S07/12
Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó
többletterhekhez igénybe vehető támogatás
Az ÉN mesém – rajzpályázat gyermekek
számára
Az EU 7. keretprogramba és egyéb közös
EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása / NEMZ_12

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9354BE70923EF6B5C12578B0003F6CED

2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/51CF42165094E896C1257B57002CCF59

2013. 05. 18.
2013. 07. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/86034B19AFB875C5C1257B50004340D8
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6D1AC3525485E69FC1257B33002C8B0C

folyamatos
2013. 05. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/387A42BA14378755C1257B0A0042573F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9606EDA573BCD59FC1257B55003E2627

2013. 05. 30.,
2013. 10. 31.,
2014. 01. 30.
2013. 05. 27.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A8C9AEBA8EF46857C1257B2100395A98

2013. 05. 17.,
2013. 06. 12.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3B9512A2A64645C0C1257B4E00436C68

2013. 06. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/341A57B0B2B0C50FC1257B2E002DF337

2013. 10. 01.
2013. 09. 17.,
2013. 10. 15.
2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5E21FCD8C4CEC6C1C1257B3200305E3F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C8BF57363E09A85FC1257A61002A514A

2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/633300FBAE3A2994C1257B2E0067DA1C

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/192DB797ABC1466FC1257AA6004487CF

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0FC49F76A2839D4AC1257B51003E6CB7

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/927647E940C19D84C125757E005B0A09

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2B3E615143155BAAC1257B4900247219

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai
Unión belüli és harmadik országbeli
területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től
nyújtandó támogatások
/ 161/2012. (X. 18.)
Az Európai Unió Kutatásfejlesztési és
technológiai 7. keretprogramja
(2007-2013) jelenleg aktuális felhívásai
(pályázati naptár)
Az év prospektusa 2013
Az Operaházban szervezett Hófehérke
és a 7 törpe című táncjátékra jegyek
hátrányos helyzetű általános iskolásoknak
Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány
2013.
Az Újszínház felhívása színházi rendezők
részére
Balaton gyerekszemmel – rajzpályázat
Civil szervezetek részvétele a HIV/AIDS
megelőzésében
Csak természetesen! – fotópályázat
Csodakút Nemzetközi Természetfilmfesztivál
Csodálatos Székelyföld fotópályázat
CSR Best Practice 2012 – vállalkozói
gyakorlatok
Deák Dénes ösztöndíj
Delfin Díj 2013 – Magyar Telekom
Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzésére
Duna Művészeti Mestere 2013
E2O – Ergonómiai ötlet-pályázat – 2013

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5D46356BC6D0E90BC1257AA70035A304

2013. 09. 18.,
2013. 10. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B0A85C82A106F747C1257ABE003633FA

2013. 05. 21.
2013. 05. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7CE1E6D3D54466BBC1257B4E003D7275
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2907F8BC83503C62C1257B3B0030EC99

2013. 05. 15.,
2013. 10. 15.,
2013. 12. 15.,
2013. 12. 31.
2013. 05. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C9F83A6558682F75C1257AFD00467693

2013. 06. 01.
2013. 05. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/548D8AD797BD4F3DC1257B5100304B50
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9387D9D3EE29982DC1257B51002F6F85

folyamatos
2013. 06. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FDB3B07889D778CCC1257B47003EAECC
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EFB9B196D7E16774C1257B01004AE898

2013. 11. 30.
2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9DD3E8FDBC5D6E4FC1257B27003503EB
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6BCDF84AF13BF386C1257B5000409225

2013. 05. 22.
2013. 05. 10.
2013. 06. 02.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CB350AF51DC742A1C1257B14003BCC1D
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F0BCBFFD5AC87B35C1257B1E00389A29
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B7F2327763AA28D6C1257B1F004144D8

2013. 05. 15.
2013. 06. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1B8B47C365700E3EC1257B3A003F78B4
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8A36D2A73D33B6B0C1257B2C0035790F

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D0A74B61CF4F510FC1257B59002B5697
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Egységes 2013. évi agrárkérelem benyújtása – 66/2013. (IV. 10) számú közlemény
Egész életen át tartó tanulás program –
Comenius szakmai továbbképzés
pedagógusoknak
Egész életen át tartó tanulás program –
Comenius szakmai továbbképzés
pedagógusoknak
Egész életen át tartó tanulás program –
Comenius szakmai továbbképzés
pedagógusoknak – továbbképzés
szervezése
Egész életen át tartó tanulás program –
Grundtvig látogatások és cserék
Egész életen át tartó tanulás program –
Grundtvig szakmai továbbképzés
felnőttoktatóknak
Egész életen át tartó tanulás program –
Szakértői tanulmányutak
Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok – Dohányzásleszokás támogató pontok kialakítása
a tüdőgondozó intézetek bázisán
/ TÁMOP-6.1.2/13/2
Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok (KONV)
– Dohányzásleszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán / TÁMOP-6.1.2/13/1
Egy hetes 90 órás intenzív filmkészítő
workshop
Egy kórterem is lehet MENŐ!
– rajzpályázat
Élni az Életet 3. – 2013
Élő kincseink – Ne csak lásd, védd meg! –
alkotópályázat Madarak és fák napjára
Első munkahely garancia – központi
munkaerő-piaci program

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/035258774C60A81BC1257B5100358F00

2013. 09. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EA13F7AF32C6A30AC1257AB80044327A

2013. 09. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/17B4D1AFE927976CC1257B2D00451A6F

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A4D0BF9AA9680E96C1257B2D004577F9

2013. 09. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/991DC3A79DAD57E1C1257B2D0045BECA

2013. 09. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/87E6F2C63D07352EC1257B2D004806F8

2013. 10. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E58C2CC8F72FA64BC1257B01004A03CC

2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C239A4AB03FD389CC1257B2E002FFA3C

2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/24958D7153A07C7AC1257B2E00307D63

2013. 06. 05.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0479ED346BAF25C0C1257B510041A33E

2013. 10. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B3B526DC8D8B38D1C1257B50003D58BC

2013. 05. 31.
2013. 05. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9F32FBDF7430A5CCC1257B0400478455
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/66548942F5927CDBC1257B3C004089BD

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7CDE6A4A03DB55EEC1257B4A00329028

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
Emlékezet – történelmi gyűjtőpályázat
Energia tanúsítvány és környezetvédelem
Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj
a konvergencia régiókban 2013
Étkezőasztal tervezés a Loft Interior
számára
EU-Japán együttműködési felhívás
Európa a polgárokért program
– Aktív európai emlékezet
Európa a polgárokért program
– Állampolgári projektek
Európa a polgárokért program
– Kísérő intézkedések
Európa a polgárokért program
– Tematikus hálózatok
Európa a polgárokért program
– Testvérvárosi találkozók
Európai audiovizuális piaci hozzáférés
Európai Integrációs Alap 2013
Európai nyelvi díj 2013
Európai TV-sugárzás
Felkai András Ösztöndíj – pénzügyi
FERIKU – verskiadás
Fesd a verdát! – gyermekrajz-pályázat
Fiatalok Lendületben Program
Fogadj szót, fiam!
Fogyatékosok a társadalomban
Fotópályázat – Tisza-tó és környéke
Fulbright ösztöndíjak az Egyesült
Államokba a 2014-2015-ös tanévre
Független európai produkciós vállalatok
segítése; i2i audiovisual
GDF SUEZ – Az Év Természetfotósa
pályázat 2013
gr. Esterházy Jánosról szóló dráma megírása
Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben / TÁMOP-2.3.4.B-13/1
Gyűjtsd a táblát – turisztikai fotópályázat

2013. 11. 30.
2013. 07. 01.
2013. 05. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F5250935F90B31CAC1257B47004086DE
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/644E86A9AA1914A1C1257A0F002D4D1F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/843D3F8BDDA0BD95C1257B4E0039146F

2013. 07. 05.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AAE4A2E6A55ABB79C1257B2D0031426D

2013. 08. 31.
2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A0AF1CD4A533A277C1257B34003C4B9F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/11B76A14A2868B78C1257ABC002F1334

2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/71B861DB88D87B81C1257ABC002F580C

2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/73B9B740B4AA9086C1257ABC002FEF01

2013. 09. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0022A49C6FBE2D5EC1257ABC00303635

2013. 06. 01.,
2013. 09. 01.
2013. 06. 03.
2013. 05. 21.
2013. 06. 10.
2013. 06. 03.
2013. 06. 30.
2013. 05. 30.
2013. 05. 15.
2013. 10. 01.
2013. 06. 30.
2013. 06. 30.
2013. 05. 20.
2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2737D0898786E5E4C1257ABC002E8551

2013. 06. 07.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FA2EF30B79D55086C1257AD2003B3C74

2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C60CF1AB5FA6B119C1257B48003C47EE

2013. 10. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1FB95C53B40E14FEC1257B47003FADAB

2013. 05. 08.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D60D4BD668E26561C1257B4B001F418E

2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CE6594D6500E2168C1257B4200397EB4

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5D8A84FAE0663F85C1257AD2003BFC6B
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2E7B1746493ED565C1257B430041A24B
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3AEB264B6ECFC6F5C1257B57002E6B42
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/63B02B7EBC596EF6C1257AD2003AED4F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/13E5A750F8F30A93C1257B32003E4B32
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E2BD9F0F0695005AC1257B110039FD5C
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/67E4611DA84CF005C1257B2B002DD6DE
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BE7DE5676D5BE134C1257AFA0034A677
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/86A0604C7834B6F8C1257B0400482356
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7C13DEE4E134E175C1257B1D004D51AD
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A94273E086C77D58C1257B48003E59F9
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A3FFAA23BE53695CC1257B27002E5562
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Habos-babos életünk avagy Nevessünk
együtt a bajomon
Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy
használati jogának elnyerése
Hagyományos magyar élelmiszerek bemutatása a Duna-Tisza közi Agrár Expón és népszerúsítése – közösségi agrármarketing / Kiskőrös, 2013. április
13-14.
Háromszakaszos nyílt beadású háromfordulós pályázati eljárás dokumentumfilmek gyártásának támogatására
Háromszakaszos nyílt beadású pályázati
eljárás kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására
Használd a teret! – Pályázat kulturális
projektek támogatására
Határon Túli Doktori Ösztöndíj
a konvergencia régiókban 2013
Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj
(Országos) 2013
Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj
a konvergencia régiókban
Henkel Art.Award. 2013
– képzőművészeti alkotások
Hotelstars – szállodák minősítésére
védjegy használat
Hunyadi járat 2013 történelmi kirándulás
Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése / TÁMOP 2.1.2/12-12012-0001 képzési projekt
Idősbarát Önkormányzat Díj
Immigropoly Nyári Egyetem – Készülj fel
életed egyik legnagyobb kalandjára!
Innováció a fogászatban / GOP-20111.3.1/F, KMOP-2011-1.1.4/F
Innovatív kezdő vállalkozások
mentorálása

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BE48C6A655A9D825C1257B09003B9608

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CDDA8FA8CDD7F97DC1257B35002D67F1

2013. 05. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/07E2083FC8F822E6C1257B3D0037510B

2013. 05. 23.,
2013. 10. 24.,
2014. 01. 23.
2014. 06. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EAF1FF3B6FF96081C1257B21004146CE

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8A91B0281AF19FC7C1257A44004CE46F

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4D6757089313A71AC1257B5700301AF4

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1867AF93398C2901C1257B57003063F5

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3DD709EAB7269AA3C1257B57002FBEA5

2013. 06. 07.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D622DD490555EB32C1257B35004AB125

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/30080102857EAF0DC1257B2C004F65B5

2013. 05. 20.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/DAE01764EBF070D4C1257B440030EAA9
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CCA06487BBDB3433C1257ADB0034F206

2013. 06. 05.
2013. 05. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3CE14E79A824FF7AC1257B4B002073CE
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9F3EE0477FED0B3AC1257B32004CDDC1

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BD3E1608FB65E626C125796F0044AC39

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FE0F28D2D9EED251C1257B1500400194

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CB0D7A961D3C4FD3C1257B210044C91D
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In-spirál-ház – képzőművészeti pályázat
fiatal, alkotó képzőművészek részére
– Újpalota
IRSTEA környezetvédelmi doktori
ösztöndíj-lehetőségek
Ismeretterjesztő filmek gyártása
Ismételt pályázat az Európai Visszatérési
Alap 2012. évi programjának keretében / BM/5135-1/2013.
IV. Országos drogprevenciós kisfilmkészítő verseny
Jezsuita hivatás ma? – filmpályázat
Juh és kecske állatállomány elektronikus
jelölése kapcsán nyújtandó támogatás
K&H gyógyvarázs 2013
K+F Versenyképességi és Kiválósági
Szerződések / VKSZ_12
K+F+I ernyőprojektek támogatása
/ ERNYO_13
Kedvezmény Tisza-tavi osztálykirándulás/nyári tábor/erdei iskola
szervezésére
Kedvezményes erdei iskola és nyári
táborozás
Kedvezményes ifjúsági és gyermektáboroztatás
Kedvezményes táboroztatás általános
iskolás diákok részére
Képregény – és animációs filmpályázat,
István a szent király
Képzőművészeti alkotások a Mátrai
Művészeti Napokra
Keressük Magyarország következő
high-tech világsikereit!

2013. 05. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D20BA10FDD77F4F4C1257B420035B0C6

2013. 05. 20.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/476C925700AF9E4CC1257B550027D8D7

2013. 05. 16.,
2013. 10. 10.,
2014. 01. 16.
2013. 05. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3D2A0E3C0854E842C1257B210034D3E9

2013. 06. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AE5D91F1C8194BA3C1257B41003D07EE

2013. 09. 06.
2013. 08. 31.,
2014. 02. 28.,
2014. 08. 31.
2013. 05. 31.
2013. 10. 15.,
2013. 12. 31.
2013. 05. 27.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BE89571C4A7FCCD2C1257B250033F143
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CDA1DC7FFC04F823C1257A53002A5D0F

2013. 05. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/39333D609410F88DC1257B24003AAD4C

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/53059E497223AF8FC12577C200308D56

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9A9D5F15E181D978C1257B59002C59C2

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/977BA080AB8489FAC1257B11003F76BF

2013. 05. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1DC884D6763F68EEC1257B2400465F02

2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C2FC0031CCC3BCEDC1257AFB003B21EF

2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8489138F7D766711C1257B50002EDD4C

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3A92A5047ABDF3A1C1257B35004F2335

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EF00BA65B38E6E9AC1257B4100363A71
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/23882061130EFAE2C1257AF5003A0407
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A2D23EAB6288688EC1257B4A0069A792
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Két- vagy többoldalú Tudományos
és Technológiai Együttműködés
MAGYAR–NÉMET / TÉT_12_DE
Két- vagy többoldalú Tudományos
és Technológiai Együttműködés
MAGYAR–MAROKKÓ
/ TÉT_12_MA
Két- vagy többoldalú Tudományos
és Technológiai Együttműködés,
MAGYAR – SZLOVÁK
/ TÉT_12_SK
Kiegészítő ösztöndíjak – Fulbright
Magyar-Amerikai
Oktatási Csereprogram
Kiemelt művészeti célok megvalósítása
határon túli magyar színházak
és táncegyüttesek támogatása
Kiemelt művészeti célok megvalósítása,
előadó-művészeti szervezetek
támogatása
Kiemelt művészeti célok megvalósítása,
zenekarok és énekkarok támogatása
Kis- és középvállalkozások, valamint civil
szervezetek Interneten való megjelenése, arculatváltása
Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
/ TÁMOP 5.2.8-12-1
Kisvakond és a tavasz – rajzpályázat
Kortárs irodalmi alkotások pályázata 2013
Kortárs női hangok- vers-, prózaírás
Könyvadomány határon túlra
Környezetvédelmi célú informatikai
fejlesztések a közigazgatásban
(E-környezetvédelem)
/ KEOP – 6.3.0/09-11

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
2013. 07. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F002D4101FF813A7C1257B4F0042E298

2013. 07. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B33B31525F91C87CC1257B4F0043672F

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8C99123ACDDA7259C1257B3400450B74

2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D1FBB56DD75F3058C1257B27003011AB

2013. 05. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/816BD5E1FC26589CC1257B51002F2BCB

2013. 05. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3852436FAC07482BC1257B51002BA202

2013. 05. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/37F8FF59396EB43CC1257B51002EB1BE

2013. 05. 24.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4230CFF758740E50C1257B3900462F58

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D3C366E97C816B73C1257AD3004573CD

2013. 05. 15.
folyamatos
2013. 05. 30.
2013. 09. 30.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/320AAAAC749BB089C1257B500041D622
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/84945F4010320CA1C1257B0C0030676B
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AC8BB577F84BA026C1257B15003F0C46
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/228FC7B32E6C4269C1257AF4003256C9
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/264FF573186ACED1C1257834005650E5
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Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
/ KözOP-2013-4.1
Közösségi ifjúsági ének, Don Bosco
Közösségi közlekedésben üzemeltetett
gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzése / ÚSZT-ZBR-CNG-2013 –
Zöld Beruházási Rendszer
Közösségi rendezvények támogatása:
hangtechnika, gyermekműsor és sztárfellépő térítésmentes biztosításával
/ ÖM-PA-2013
Köztársasági ösztöndíj
Kultúrtörténeti vetélkedő középiskolásoknak, Batsányi és kora
Külterületi bűnmegelőzés – polgárőrség
Lászlóffy Woldemár pályázat 2013
– hidrológiai diplomamunka
Légy a Föld barátja – rajzpályázat
gyerekeknek
Legyél Képben Kivülállóként
– fotó- és képpályázat
LIFE+Program – Természet
és Biodiverzitás; Környezetvédelmi
Politika és Irányítás
L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj:
a Nőkért és a Tudományért
Magyar és kínai találmányok
Magyar Kézműves Remek cím elnyerése
Magyar Termék Nagydíj 2013
Magyar vonatkozású események azonnali,
helyszíni forgatási munkálatainak
támogatása
Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj
Alap

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CFC5C924B56208A1C1257B35003054D0

2013. 05. 24.
2013. 09. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2A6575AE2ACBBA26C1257B0A0035829F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B00852F13385493DC1257B2500378E38

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9F43414888693B40C1257B4E0028FCEC

2013. 08. 01.
2013. 05. 11.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B6F2571FAAABC8F7C1257B55002FC4EC
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/858F18529B120E92C1257B0A004B80B5

2013. 05. 20.
2013. 07. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6D10A9CE030BF3D0C1257B4F0027C406
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E5E4EAC5A12A822BC1257B0A0042BEBE

2013. 05. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2B3BEFCFC649A698C1257B42003232A6

2013. 05. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/621BF49B7A2AC9F7C1257B4A00338CE2

2013. 06. 25.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7286BB0F19AC6D8FC1257B2E0034B720

2013. 06. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/437B449F928538EDC1257B48003CBCD6

2013. 07. 15.
2013. 05. 31.
2013. 05. 17.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/453D51ED393982FAC1257B59002BA832
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6257BF452430511BC1257B2C004D9B92
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1F337A049ABD56C3C1257B20004906C5
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/016368E1EB474E21C1257AF000340BC5

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8CD50B14C4BC75ECC125795E003370B5

15

16
Magyary Zoltán Posztdoktoi Ösztöndíj
a konvergencia régiókban 2013
Márai-program III.
Médiapályázat az endometriózisról
Megújuló energia alapú térségfejlesztés
/ KEOP-2011-4.3.0
Meseíró pályázat
– Bongó a gyermekgorilla
Mesterek és tanítványok sorozat
– hivatásos és műkedvelő szereplők
részvételel
Mi a magyar? – szalmából
Migránsok Európában” multimédiadiákalkotások
Milyen kérdést intéznék a miniszterekhez,
ha képviselő lennék? – Gyermekek
Világnapja
MOL Tehetséggondozásért Díj
MTA Posztdoktori Kutatói Program
– álláshirdetés
Mutasd meg településed Európának!
kreatív alkotói pályázat iskolai
csoportok számára
Műterem pályázat képzőművészeknek
Művészetek találkozása – festménynovella
Művészeti élethez kapcsolódó
közfeladatok ellátása / MMA
Művészeti könyv- és folyóirat-kiadási
tevékenységek támogatása
/ MMA-13-KF
Művészeti szakmai program megvalósításának támogatása 2013 – közfeladatok ellátása érdekében a kulturális értékek védelme, hagyományok megőrzése, művészi alkotómunka
/ MMA-13-P
Nagy Ferenc-díj
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2013. 05. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0A8EBCC32D3F1A4FC1257B4E0039771D

2013. 05. 15.
2013. 05. 31.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/47B6B8CBA0236A65C1257B570029A14C
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6259D4B2E311F6E5C1257B2D0051128A
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D56F15BF8D8DD3C8C1257834003C5395

2013. 05. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/DC9B3A80C2D2C14DC1257B52002FC346

2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EA0D7AF012B88DD1C1257B570032F9CB

2013. 08. 01.
2013. 06. 21.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8563A8AD45C0FCFEC1257AFD0049D514
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4C6BD7250049AC84C1257B1F004AEBED

2013. 06. 03.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BDE0A150D4FF0123C1257B3B00313A19

folyamatos
2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E04F7A44122344A8C1257B4100372C64
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E42DE52251346C6DC1257B43003CF7CF

2013. 05. 20.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/015627600C7E4414C1257B440036F0A4

2013. 09. 30.
2013. 06. 02.
2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/ACF82B18BD1E0B29C1257B140031F6EA
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/93D2E03C01082F67C1257B5600274A02
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6F7D77EB32D763FFC1257B4E003A86FC

2013. 05. 11.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/51FFDB176806A42FC1257B4E003DF06D

2013. 05. 11.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/904FBD17C7D7E898C1257B4E003EB23B

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/612DFA4C8CF2CA8BC1257AFB004720AD
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Napfesztivál Vác 2013
– fiatal képzőművészek kiállítása
National Geographic Magyarország
jubileumi fotópályázat
Nem mezőgazdasági tevékenységgé
történő diverzifikálásra nyújtandó
támogatások
Nemzetközi konferenciaszervezés
támogatása a Magyar Tudományos
Akadémia kutatóhelyei részére
Nokia Siemens hallgatói és kutatói
ösztöndíj pályázat 2013
Novellapályázat
Női szobor és emlékpark kialakítása
– műalkotások
Nyerj helyet a projektednek!
– közösségi projekt
Nyílt beadású pályázati eljárás magyarországi közösségi médiaszolgáltatási
jogosultsággal rendelkező
médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának folyamatos fenntartásához szükséges működési
és üzemeltetési költségeinek
támogatása
Országos Diákfilmszemle, 20.
OTP Társasházi Pályázat 2013
Otthonunk az erdő! rajzpályázat
Óvd és tedd jobbá a környezeted!
– kreatív pályázat
Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím
elnyerése
Önkéntesség – cikkírás gyerekfolyóiratba
Önkéntesség Fővárosa Európában
Örökké tartó pillanatok
Őseink nyomán – rajzpályázat
Őszi kirándulás – Táborozás iskolai
csoportok számára

2013. 05. 27.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E65048850C4B6FD3C1257B440035ADA3

2013. 07. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BFE22369B49306ECC1257B4A003C675D

2013. 07. 02.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B6C25A1B7A6025E1C1257B160036F6AF

2013. 12. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CEE939EA48194402C1257B360036854F

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F8CB797E833DA341C1257B3300344207

2013. 06. 09.
2013. 05. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C792B97B11DC9075C1257B4E0029F2EF
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/48FFEAD5091C5E7DC1257B15003EC3B5

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F3BF755B48EDDB10C1257B14003263D5

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A5EB3463D03F2FA3C1257AF00035EFB4

2013. 08. 05.
2013. 06. 30.
2013. 05. 14.
2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4FC5170FC7B50A25C1257B17002DA5C0
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9B3377477C9942E2C1257B4E00421FF3
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2312BA832F6054A8C1257B430037F7E2
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B49C7EAB8924F788C1257B3D00336446

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9FC640B50E374B52C1257B15003DDD7A

2013. 05. 10.
2013. 10. 01.
2013. 05. 31.
2013. 05. 14.
2013. 08. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/81166AED6DE127ABC1257B2C00346F72
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1A8C231DC2BCC439C1257B14003F73D3
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F63F430CC2F45F23C1257B13002BB916
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/332D1A897A1EFB7BC1257B48003A03A0
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/884A7702282B81A8C1257AF40034334B
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Pályázat az EUROSTARS programban
való magyar részvétel támogatására
/ EUROSTARS_HU_07
Pályázat ingyenes számítógépekre
és multifunkciós nyomtatókra 2013
Pályázat professzionális weboldalak
ingyenes elkészítésére telepítéssel,
teljes körű tárhelyszolgáltatással,
rejtett költségek nélkül
Pestalozzi program tanár-továbbképzési
szemináriumai
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban / AGR_PIAC_13
PLURAL+ Ifjúsági Videó Fesztivál
PLURAL+ Ifjúsági Videó Fesztivál 2013
Post-doc kutatás a Pasteur Intézetek
nemzetközi hálózatánál
Posztgraduális hallgatói ösztöndíjak
/ Fulbright Magyar-Amerikai
Oktatási Csereprogram
Rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató
magazin, valamint tematikus magazin
készítésének támogatása
Rajzolj 100 éves kisvasutat
Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány
pályázata – gyógyszerkutatási eredmények publikálása, továbbképzés
Roma emberek képzésbe ágyazott
foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben
(KMR) / TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1
Roma emberek képzésbe ágyazott
foglalkoztatása a szociális
és gyermekjóléti ellátórendszerben
/ TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2
Sándor Imre PR-Díj 2013
Sport a felsőoktatásban
/ TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E72EB75C5AD14341C125795E0042ADB5

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6D4C6EDB77C4E51EC1257B510031370E

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/927A50B7C4BF234CC1257B24003A4517

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C155F08059828964C1257B2D003EF213

2013. 06. 24.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8628D21534E89C8CC1257B510040A4ED

2013. 06. 30.
2013. 06. 30.
2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E10DB2EE6998548BC1257B05003BB0F7
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B93516E8ED657043C1257B4F004696E3
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/616656B5B5E9BBA5C1257B580027BE3F

2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E19F748863B35CCEC1257B27002EDA40

2013. 06. 06.,
2013. 09. 11.,
2014. 01. 08.
2013. 06. 30.
2013. 08. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/23656BD25DB0D5D5C1257B2400444F72

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BD5BC43148482122C1257A2F003AB7AB

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/00933EC82C9CD5AEC1257A2C00336A00

2013. 05. 21.
2013. 05. 17.,
2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CBEEB4A06451A695C1257B59002C1492
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/ECBA94DD7C6178E5C1257B4A00685031

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2AAB42E4C4C08516C1257B3900414FD7
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/52F0033D6A2A90E1C1257B2000384A70

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
Sportmenedzser tábor – felsőoktatási
hallgatóknak
Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével
/ TIOP 2.2.6/12/1/B
Szakdolgozat / évfolyamdolgozat
/ tanulmány támogatása
közbeszerzési témában
Szakmai Szaktanácsadási Központ cím
Szebb Kispesti Környezetünkért – 2013
Szelektív európai filmforgalmazás
Szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése
Szentágothai János Tapasztalt Kutatói
Ösztöndíj tapasztalt oktató kutatóknak a konvergencia régiókban 2013
Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj
tapasztalt kutatóknak
(konvergencia program) 2013
Szerelem a köbön verspályázat II.
Szexuális nevelés (Személyi(ség)fejlődés,
diszkrimináció- és erőszakmegelőzés)
– Európa Tanács által 2013/14-es
akadémiai évre tanárképzők számára
meghirdetett modul / CoE 2013
1008-1011 SEXEDU
Szociális gazdaság fejlesztése – Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek
támogatása a konvergencia régiókban
/ TÁMOP-2.4.3-D-1-13/1
Szociális gazdaság fejlesztése – Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek
támogatása a Közép-magyarországi
régióban / TÁMOP-2.4.3-D-1-13/2
Szociális gazdaság fejlesztése – Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása / TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1

2013. 05. 20.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/31A889119547809DC1257B440031666F

2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/04B33B07778E8860C1257AEF0044B348

2013. 09. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B040987F93AE93DFC1257B420035303A

folyamatos
2013. 05. 31.
2013. 07. 01.
2013. 06. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/24B6333F9726F24BC1257B0A003B24A3
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/484C585EAE469A5BC1257B470032C058
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/60E3F6A9BCC1381EC1257AD100488C46
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0C450DBB2CAC5468C1257B1300335006

2013. 05. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/13F91CE64B77C381C1257B4E002C02DA

2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/60CFCD0AC34372A0C1257B4E0039ECEA

2013. 05. 10.
2013. 05. 21.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AABE9C4F3826ADE7C1257B4A002982EE
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4EA87E469A20D156C1257B51002A48B2

2013. 06. 06.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/DD66CD82501137E6C1257B27004325D8

2013. 06. 06.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EDB117A5961CE242C1257B270044C5EF

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8DAF65A996D70E0DC1257B4A00671273
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Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban
/ TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1
Szociális gazdaság fejlesztése a Középmagyarországi régióban
/ TÁMOP-2.4.3.D-2-13/2
Szombathelyi Osztrák – Magyar Nyári
Egyetem
Szülőhazám, szép Palócföld – alkotások
palóc világtalálkozóra
Támogatás kedvezményes osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére
Tanár úr, kérem, én filmeztem – Hogyan
hat ránk Karinthy Frigyes?
Tavasz – novella-, dráma- és versírás
Tehetséges óvodáskorú gyermekek képzési támogatása a GYMNASTICS
Nemzetközi Sportóvodában
/ GNSO13/1
Televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin
készítésének támogatása
Templomi népének komponálása, Don
Bosco
Templomok és orgonák
Teret adunk a sportnak – Sportegyesületek, szabadidősport és sport rekreációs tevékenység támogatása
Teret adunk az innovációnak – Innovációs
projektek, szabadalmak és kutatás
fejlesztés támogatása
Területfejlesztési tevékenység támogatása
a Közép-Magyarországi önkormányzatoknak / ÁROP-3.A.3-2013
Területfejlesztési tevékenység támogatása
a megyei önkormányzatoknak a konvergencia régiókban
/ ÁROP-1.2.11/A-2013

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
2013. 06. 06.,
2013. 10. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6B9244D4A8883107C1257B2700403ACE

2013. 06. 06.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E996FEB890F67A94C1257B270040F4D0

2013. 05. 20.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D151DD946795525BC1257B5100414175

2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/632ACFD7A7F2EB9CC1257B2D004EDF60

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4336D4D8E56DCA69C1257B1400336002

2013. 05. 27.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1AD2E0FCAB0970DFC1257B4F0028946B

2013. 07. 15.
2013. 05. 28.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4CEF60E5EDC9C2C4C1257B4A006502BD
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4E3B9B76B33E5FE0C1257B5700435EC4

2013. 07. 03.,
2013. 10. 09.,
2014. 01. 29.
2013. 05. 24.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F94730FE3B042166C1257B2400452504

2013. 08. 01.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FB8070AD0E52EEB6C1257B04004C35F6
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/42A5CFF3CFCEC993C1257B4A002914CB

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/00E0C18E19833C6DC1257B4A0028D697

2013. 05. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/50DDA9064189C3CEC1257B4F0041F5B2

2013. 05. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F746B0416B393279C1257B4F0040ECCA

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6B84ACA0687980BBC1257B0A003590B5

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
THORLAB hallgatói ösztöndíj – innovatív elektronika, mechatronika
Tiszta lappal
Tiszta levegő – Mozdulj érte! rajz-, fotóés családi kreativitás az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából
Tisztelet – felelős magatartás a virtuális
társadalmi színtéren – Európa Tanács
által a 2013/14-es akadémiai évre tanárképzők számára meghirdetett modul / CoE 2013 1112-1115 RESP
Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban
/ TÁMOP-1.4.6-13/1
Tudatosan a Földért – fotópályázat
Új pályázati felhívás a felszámolói névjegyzékbe történő felvételre
Ujvári János diplomadíj
Vállalati tanácsadás akkreditáció és innovatív start-up cégek létrehozása
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Dél-Alföld)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Észak-Magyarország)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Észak-Alföld)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Közép-Dunántúl)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Nyugat-dunántúl)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Dél-Dunántúl)
Van egy jó mintád? – márkanévkészítés

2013. 06. 30.,
2013. 09. 30.
2013. 06. 20.
2013. 06. 28.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4455CF640A2BE66FC1257B3900332C51

2013. 05. 21.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1448C86AB736AA9DC1257B51002969F1

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/902313051C005C3DC1257B4A0042E8C1

2013. 08. 31.
2013. 06. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4006C6B3CEC3657CC1257B55002B996E
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8E8035C400DB0612C1257B51002B2179

2013. 06. 29.
2013. 12. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BA26A8AB725BFC2EC1257B10002BFBD8
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B01CA45E665AF810C1257A7700331887

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7B971111DE4921C6C1257B2600327CB4

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/69FF96069CB584C4C1257B2600309B24

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0262D163B081CCB4C1257B260033B5EB

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/19D5D11F810FB946C1257B260036C21E

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B75ACFAD08BD029DC1257B2600383576

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/300150E34DBEFB66C1257B2600379A9E

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BECD6A66A897FC81C1257B210042E448

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A26E79DD7247ECC7C1257ABC0034EF63
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D8384611863EBB66C1257B57003135E0
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Vidék Mustra – Termelői piac a főváros
szívében
Vitorlás-tábor diákoknak
Vívótábor – sportegyesületeknek
WEÖRES 100 – rajzpályázat Weöres
Sándor verseire
Weöres-centenárium, Napút-pályázat
X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves
Pályázat
XXX. Országos Faragópályázat
Zeneszerzés a Gárdonyi emlékév
alkalmából

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1DC4E9402E08B488C1257B25003D52BC

2013. 05. 20.
2013. 05. 20.
2013. 05. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F0717F4DA42AF863C1257B44003328A1
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/15C323658DC8DA4FC1257B4400351432
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/58025F920598B2A5C1257B4400262DE0

2013. 05. 10.
2013. 08. 30.,
2013. 09. 20.
2013. 05. 10.
2013. 10. 01.,
2013. 10. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C738CD9BBD092EB4C1257B0C00302F94
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5260694EA727DAB4C1257B28003B3BE5
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/81D17EAF21E3AB4AC1257B1D0051CD11
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AC66BC31D9BF36AEC1257B13002E07AE

Zöld forrás program a környezetés természetvédelmi céllal létrejött civil
szervezetek részére, állami feladatok
átvállalására, az állami feladatok átvállalására
a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében
A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM, illetve Támogató) szakmai kötelezettségvállalóként a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
41. §-ban meghatározott egyes feladatok ellátására, a 2009-2014. közötti időszakra szóló
harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat
céljai megvalósításának érdekében; a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a
továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltaknak, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2012. (IV. 21.) VM utasításnak
megfelelően; összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel az alábbiakban teszi közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és
természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) számára nyilvános Pályázati Felhívását.
1. A pályázat forrása

A pályázat forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény XII. Fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) 20-2-14 sora szerinti „Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” előirányzat
keretösszegből 85 000 000 Ft.
2. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Zöld Forrás pályázati programból (a továbbiakban: Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő
alapítvány és egyesület (egyéb alapítvány, egyéb egyesület) kaphat, amely 2012. január 1. előtt
jogerősen bejegyzésre került, 2011-ben és 2012-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, a 2012. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.
Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, nonprofit társaság,
gazdasági társaság, köztestület, illetve közhasznú fokozattal nem rendelkező civil szervezet
nem pályázhat.
Minden pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy
pályázatot adhat be. Amennyiben többet nyújt be, az elsőként beküldöttet tekinti a VM
érvényesnek.
3. A támogatási cél
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami
feladatok támogathatók, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP III.) célterületeihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.
A fentieknek megfelelően az alábbi NKP III. célok megvalósítására lehet pályázatot beadni:

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
2. Éghajlatváltozás
3. Környezet és egészség
4. Települési környezetminőség
5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
6. Fenntartható terület- és földhasználat
7. Vizeink védelme és fenntartható használata
8. Hulladékgazdálkodás
9. Környezetbiztonság
Egy pályázaton belül egy NKP III. célterületet kell megjelölni (több is teljesíthető,
ekkor az NKP III. szerinti relevanciát a megjelölt célterületekre vizsgálja a Támogató).
Az NKP III. céljainak teljesülése érdekében a civil szervezetek hagyományosan kiemelkedő
szerepet vállalnak egyes megelőző környezetvédelmi és életmód célok elérésében, míg más
céljait kormányzati, hatósági, vállalkozói eszközökkel lehet hatékonyan elérni, egyéb források bevonásával. A pályázatok értékelésénél előnyt jelent az alábbi, úgynevezett kiemelt
üzenetek közül egy közvetítése a pályázat megvalósítása során:
– A hulladék keletkezésének megelőzése
– Erőforrás- és anyagtakarékosság
– Zaj- és rezgésvédelem, továbbá levegőminőség javítás
– Gyakorlati környezet- és természetvédelem
– Vízminőség javítás és fenntartás
– A természetes ökoszisztémák és a belterületi környezetminőség jó állapotának őrzése
– Fenntartható életmód
Egy pályázatban legfeljebb három eltérő tevékenységtípust (pl. tanácsadás, élőhelyvédelem,
kampány) lehet tervezni. A tevékenységekről ld. a Pályázati Adatlap 5.2. szakaszát is. Minden tevékenység támogatható, kivéve, amit a következő, 4. fejezet kizár.
4. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az NKP III. céljaihoz, az Áht. és az Ávr. előírásaihoz, a pályázati felhívás dokumentációjában szereplő követelményekhez nem illeszkedő, vagy azokat nem teljesítő pályázat, különösen:
a) amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, hat naptári éven belül a jelen pályázat (támogatási jogcím) jogelődjétől juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben
vállalt kötelezettségeit nem teljesítette; vagy
b) amelynél a pályázónak esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van az Áht.
50. § (3) szerint; vagy
c) amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be; vagy
d) amely nem illeszkedik az NKP III. akcióprogramjai által meghatározott célok egyikéhez
sem, vagy azok bármelyikével ellentétes; vagy
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e) amelynek pályázati adatlapja a befogadást, vagy a tartalmi értékelést megakadályozó módon hiányos, vagy pályázata nem tartalmazza a kötelező mellékleteket; vagy
f) amely nem tartalmaz a tervezett tevékenységeihez részletes, költségtípusokra, egységárakra
és egyéb részletekre is kiterjedő költségvetést; vagy
g) amely pályázat támogatási igénye kisebb 400 000 Ft-nál, vagy támogatható költsége kisebb
400 000 Ft-nál; vagy
h) amelyet késve nyújtottak be.
Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
i) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
vagy
j) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; vagy
k) a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll; vagy
l) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; vagy
m) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben leírtaknak nem felel meg; vagy
n) jogszabályban vagy a pályázati felhívásban vagy a pályázati adatlapban vagy a támogatási
szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; vagy
o) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (ellenőrzéséhez ld. a 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 4. §-t és 11. §-t).
Különösen nem támogatható projekt elemek és tevékenységek:
p) más forrásból is támogatott tevékenység;
q) üzleti vagy kereskedelmi célú (ide értve a turisztikai célt is) tevékenység;
r) formális oktatás (pl.: közoktatási, szakképzési vagy felsőoktatási alaptevékenység, akkreditált pedagógusképzés) és tehetséggondozás, valamint munkahelyi képzés;
s) tudományos lapok, tudományos könyvek és tudományos kiadványok létrehozása, terjesztése;
t) állatmenhely üzemeltetési és fejlesztési; kóbor állat kezelési;
u) kizárólag kutatási és/vagy fejlesztési; település- vagy intézményszépítési; virágosítási,
fásítási és/vagy parkosítási; hulladékgyűjtő edényzet beszerzési és/vagy karbantartási; táboroztató; élőhely fenntartási; élőhely fejlesztési; közösségfejlesztési; szervezetfejlesztési; 1%
gyűjtési célú pályázat (támogatható azonban a felsoroltak kombinációja bármely nem felsorolt, de az NKP III. céljaihoz szükséges tevékenységgel);
v) nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen,
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó,
vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenység;
w) politikai tartalmú tevékenység.
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Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy amennyiben a támogatott pályázat megvalósítása során,
vagy a zárójelentés utóellenőrzésekor nyilvánvalóvá válik, hogy a megvalósított projekt a
fenti kizáró okok közül bármelyik esetet mutatja, a szerződéstől való elállás mellett a támogatás visszavonásra kerül, és az Ávr. 82. § értelmében, mint jogosulatlanul igénybe vett támogatást, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti kamattal növelt
összegben kell visszafizetni a támogató számlájára.
5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A befejezési
határidőt követően benyújtott zárójelentés a teljes támogatásról szól (ld. 16. fejezet).
A támogatás finanszírozási módja: egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási összeg 100%-át a Támogatási Szerződés aláírását
követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként. Előfinanszírozás esetén
az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor (ld. Ávr. 78. § (2)). A
tevékenységeket a pályázat beadási határidejét követő naptól – a szerződés megkötéséig saját
kockázatra – meg lehet kezdeni. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2014. augusztus 31ig le kell zárulnia.
6. Az igényelhető támogatás mértéke
A támogatási igény nem lehet kisebb 400.000 Ft-nál, továbbá 400 000 Ft-nál alacsonyabb
támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Ha a pályázó szervezet elfogadott 2012. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet
– összes ráfordítása 2 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 500 000 Ft támogatásra pályázhat, míg
ha
– összes ráfordítása 2 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb ezen összes ráfordítása 25%ának megfelelő összegű, de 2 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ávr. 76. § (2) bekezdésének értelmében a magyar központi költségvetésből származó támogatások csak egyéb forrásként vehetők figyelembe.
Tehát a Zöld Forrásból származó támogatás más magyar költségvetési forrás felhasználásakor saját forrásként nem vehető figyelembe.
7. Pályázati díj
A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.
8. A pályázatok benyújtása
Jelen pályázati felhívás teljes dokumentációja a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) tölthető le.
A pályázati felhívással kapcsolatban a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
látja el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége projekttervek kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. A pályázati adatlap kitöltése előtt kérjük,
figyelmesen olvassa el a pályázati felhívást, az adatlapban megadott útmutatásokat, és a
zárójelentés sablont! Javasolt a Civil küldöttek tanácsai című dokumentum elolvasása is.
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Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Tel.: (1) 795-1568, (1) 795-3798, (1) 795-2530, vagy ugyanezek a számok (30)-as előhívóval,
e-mail: zoldforras@vm.gov.hu
A Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, az előírt dokumentumok
és elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani. A pályázatot minden oldalán a
képviseletre jogosult személy által cégszerűen aláírva, egy példányban, egy példány elektronikus melléklettel ellátva, postai úton kell benyújtani. Az elektronikus melléklet tartalmazza
a papíralapú változat tartalmával – az aláírást kivéve – mindenben megegyező elektronikus
Pályázati Adatlapot (Excel file-t) és összes mellékletét, a Pályázati Adatlap 8. fejezetében
jelölt formában. Az adathordozó (CD vagy DVD) burkolatán szerepeljen a képviseletre
jogosult személy aláírása. A könyvelt postai küldeményt a Vidékfejlesztési Minisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.
címre kell postázni, a borítékon feltüntetve: „Zöld Forrás 2013 pályázat”. A papíralapú
és az elektronikus változat megegyezőségéért a benyújtó felel, eltérés esetén az elektronikus
változat tekintendő érvényesnek.
A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2013. április 29. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. május 31. 24:00 óra.
9. A pályázatok formai értékelése
Hiánypótlás nincs. A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatot (4. fejezet szerinti
kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatot) tartalmi elbírálásra bocsátani tilos, a Pályázó pályázatának elutasításáról levélben tájékoztatást kap, az elutasítás indokának közlésével. A formailag megfelelő pályázat befogadásáról
értesítést kap a pályázó az általa a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus (e-mail) címre.
A pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli.
A befogadásra került pályázatok benyújtójának neve és a pályázatok címei a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül a VM honlapján kerülnek közzétételre. A befogadásról
vagy annak elutasításáról szóló közlés nyilvánosságra hozatalát/kézhezvételét követő 10
munkanapon belül a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan kifogást a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához lehet írásban benyújtani. A kifogás lehetőségével kapcsolatos információkat bővebben ld. a 11. fejezetben.
10. Tartalmi értékelés
A pályázatok tartalmi értékelése a pályázati adatlapon és mellékleteiben a Pályázó által bemutatottak alapján történik. Az értékelés kiterjed a pályázat szakmai és pénzügyi megfelelőségére, a projekt NKP III. szerinti relevanciájára és hatékonyságára, az állami feladat ellátásának hatékonyságára, illetve a fennálló feladat-ellátási szükségletre, valamint a projekt megalapozottságának, megvalósíthatóságának vizsgálatára. A tartalmi előértékelést a VM Parla-
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menti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya koordinálja a VM szervezeti egységeinek és a
Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója civil küldöttjeinek bevonásával, a további vidékfejlesztési előirányzatokra szóló igények, valamint az egyedi
támogatási kérelmek és döntések ismeretében. Az értékelők döntési javaslata indokolt esetben születhet kisebb összegre is, mint a pályázatban megjelölt igény. Az értékelők indokolt
esetben a költségcsökkentésen túl további egyedi támogatási feltételeket is megfogalmazhatnak mind a szerződéskötésre, mind a megvalósításra és a beszámolásra vonatkozóan is. Az
értékelés fontosabb szempontjai a következők:
– A probléma és kezelése szakmailag, az állami feladat ellátást tekintve kiemelt prioritású,
társadalmilag nagymértékben hasznos.
– A tervezett program valamelyik kiemelt üzenetet közvetíti hatékonyan.
– A pályázat tartalma egyértelmű, részletes, logikus, reális, szakmailag/pénzügyileg/időben
teljesíthető.
– A tervezett tevékenységek a probléma okainak kezelésére irányulnak.
– A program szakmailag hatékony (problémamegoldáshoz való hozzájárulásának mértéke
magas).
– A pályázó szervezet és a végrehajtásban közreműködő személyek megfelelő képességgel,
tapasztalattal rendelkeznek.
– A költségvetés a várt eredményekhez viszonyítva arányos, az egyes költségek összhangban
vannak a tevékenységekkel.
– A pályázó a költségtételekhez megadta a kért adatokat (költségtípus, darabszám, egységár
stb.), a költségek hatékonysága elfogadható, a költségek reálisak.
A szakértői javaslatokat egy, a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt Bíráló Bizottság véglegesíti, és rangsorolja a támogatható pályázatokat. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok
Főosztálya a támogatási javaslatot a vidékfejlesztési miniszter elé terjeszti döntésre.
11. Támogatási döntés
A pályázatokról a benyújtási határidő lejártától számított 60 munkanapon belül a vidékfejlesztési miniszter írásban dönt. A minisztert döntésének meghozatalában a Bíráló Bizottság
javaslata segíti. A várható döntések: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás, kizárás. A miniszteri döntés eredménye (ld. Ávr. 68. § (4) bekezdése, valamint a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások felhasználásának, ellenőrzésének, és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 25/2012. (XII. 29.) VM utasítás) a döntéstől számított 15 munkanapon belül a VM honlapján
(http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) közzétételre kerül.
A támogatás igénylője vagy a Támogatott a miniszternél írásban kifogást nyújthat be, ha a
pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a
támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből
nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek
tartja. A kifogás intézménye csak jogszabálysértések esetére vonatkozik, egyéb esetekre (pl.
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értékelés minősége, támogatás mértéke, keret kimerülése) nem. A kifogást legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 10 munkanapon belül írásban
lehet benyújtani a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához, a miniszternek
címezve. A kifogásra vonatkozó feltételeket egyebekben az Ávr. 90. § szabályozza.
12. Szerződéskötés
A pályázót a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya értesíti a szerződéskötés
feltételeiről a miniszteri döntést követő 15 munkanapon belül. A szerződéskötésre, a támogatás kifizetésére, valamint a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése
esetén a Támogató által alkalmazható intézkedésekre általánosan az Ávr. 71.-90. §-aiban
foglaltak, valamint a XII: Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó
fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének, felhasználásának szabályairól szóló, hatályos VM
rendeletben foglaltak az irányadók. A szerződést – a megkötéséhez szükséges valamennyi
feltétel teljesülése esetén – a miniszter helyett és nevében a miniszter által felkért vagy jogszabályban kijelölt személy köti meg.
A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik. A
támogatási szerződés megkötéséig a projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót/Támogatottat terhelik.
12.1. A szerződéskötésre rendelkezésre álló idő:
A Támogatottnak a szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott
időtartam, de legfeljebb a döntésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30
munkanap áll a rendelkezésére, mely az Ávr. 71. § (2) bekezdése alapján, kérésre és indokolt esetben további 30 munkanappal meghosszabbítható. A támogatásról szóló döntés
hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 munkanapon
belül, a Támogatottnak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés.
12.2. A szerződéskötéshez kötelezően benyújtandó dokumentumok:
– a támogatási feltételeknek megfelelően módosított – és a pályázati adatlap költségtervével
azonos szerkezetű, új költségsort nem tartalmazó – költségterv, és a tevékenységekre részletesen lebontott ütemterv, csak digitálisan. A költségtervben megfelelően meg kell nevezni az összes olyan magánszemélyt vagy beszállítót, amelynek révén 50 000 Ft-nál nagyobb értékű feladatot látnak el a projektben (az alábbi 14. fejezet d-f) nem elszámolható
költségek felmerülése kockázatának csökkentése érdekében). A szerződés mellékletét a
támogathatósági, támogatási, valamint elszámolási feltételeknek megfelelő költségvetés és
ütemezés képezi;
– amennyiben közhiteles, nyilvános elektronikus adatbázisból (http://www.birosag.hu) nem
elérhető: a bíróság által kiadott, „Kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól”
című dokumentum bíróság/törvényszék által 30 naptári napnál nem régebben kiállított vagy
bíróság által 30 napnál nem régebben hitelesített aktuális példánya;
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– az alapító okirat/alapszabály pályázó által hitelesített másolata akkor, ha a Kivonat nem
tartalmazza a pályázó szervezet célja meghatározásánál a környezetvédelmi/természetvédelmi célt;
– a Támogatott köztartozása esetén a részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyező
határozat hitelesített másolata;
– a képviseletre jogosult személy(ek) aláírási jogosultságának eredeti igazolása (civil szervezet
képviselőjének közjegyző által kiadmányozott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintája;
vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonnak a pénzintézet által hitelesített másolata és a hatályos képviseleti jogosultság, pl. címpéldány szokásos módon hitelesített másolata);
– felhatalmazó levél a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – bankszámlájára, amelyet a számlavezető pénzintézet(ek)nél nyilvántartásba
vettek;
– közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
meghatározott, az eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását igazoló dokumentumok,
valamint a megkötött szerződés(ek);
– engedélyköteles tevékenység megvalósítása esetén a területileg illetékes hatóság(ok) által
kiadott engedély(ek) hitelesített másolata;
– a pályázat beadása óta eltelt időben újonnan felmerült összeférhetetlenség vagy érintettség
esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény alapján előírt nyilatkozatok, illetve érintettség esetén a közzétételi kérelem eredetiben aláírt példánya.
13. Elszámolható költségek
Kizárólag azon költségek számolhatók el,
– amelyek a projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek és a pályázat összeállításakor a
pályázó mint jogcímet (költségelemet) szerepeltette a költségtervben, a támogatási szerződés
rendelkezik róluk;
– amelyekhez tartozó érvényes, írásban kötött szerződés hitelesített másolata benyújtásra
került a pénzügyi bizonylattal együtt;
– amelyek egységárai nem haladják meg a szokásos piaci árat;
– amelyek összhangban vannak a 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerinti költséghaszon elvével;
– amelyek a költségek elszámolhatóságának – fentiekben definiált és a szerződésben rögzített – kezdő és végső napja közötti időtartam alatt, de legkésőbb 2014. augusztus 31-ig merültek fel és kerültek teljesítésre (ld. a Pályázati Felhívás 5. fejezetét is);
– amelyek szerepelnek a Támogatott könyvelésében, adózási dokumentumaiban, azonosíthatóak és ellenőrizhetőek, továbbá igazolhatóak a teljesítést igazoló dokumentumok eredeti
példányaival;
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– amelyeknek jogosságáról és összegszerűségéről, valamint az ellenszolgáltatások teljesítéséről a Támogatott előzetesen meggyőződött (l.: Ávr. 80. § (4)).
50 000 Ft beszerzési árnál nagyobb összegért beszerzett szolgáltatás esetében az elszámoláshoz szükséges a megfelelően részletes szerződés vagy megrendelés csatolása is.
A projektmenedzsment költségei (beleértve az adminisztrációs, jelentéstételi, könyvelési,
bérszámfejtési, egyszerű szervezési, titkári feladatok ellátását, de nem beleértve a projekt
szakmai feladatainak teljesítését) a projekt bruttó támogatásának összesen legfeljebb 15%os mértékéig számolhatók el, kizárólag saját teljesítésben (foglalkoztatásként vagy megbízásként, ld. korábban, 2. fejezet).
A megítélt támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható. A költségek csak
olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak,
illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják.
A Támogatott tagja, munkavállalója részére, a támogatás terhére összeg akkor számolható el,
ha annak fejében a tag, a munkavállaló olyan tevékenységet végzett, amelyre a támogatás
kiterjed, és a tevékenységet a tagsági, illetve a munkaviszonya keretében látta el.
áfa visszaigénylésre kötelezett (azaz áfa körbe tartozó) szervezetek esetén a költségek a
visszaigényelhető áfa nélkül számolhatóak el, kivéve amennyiben a szervezet úgy nyilatkozik,
hogy az adott tevékenységgel kapcsolatban nem igényelheti vissza az áfát, és a számlák záradékolása (ld. Zárójelentés útmutató) számszerűen tartalmazza a támogatásból teljesített áfát
is.
A macskák és ebek ivartalanítását támogató projektek esetében kizárólag az állatorvosi beavatkozás (az ivartalanító műtét és az egyedi azonosító) költségeinek legfeljebb 60%-a számolható el, egyéb, például kommunikációs költségek nem. A gazdák (magánszemélyek,
menhelyek) hozzájárulása elvárt. Gazdával nem rendelkező egyedek a projektbe nem vonhatók be.
A pályázónak nyújtott támogatás harmadik félnek támogatásként, adományként tovább nem
adható (ez azonban nem zárja ki a harmadik fél felé irányuló megrendeléseket, a harmadik
féltől érkező beszállításokat és szolgáltatásokat, valamint versenyek esetében a kis értékű
ajándékokat).
Az elszámolás során a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben/módosított
költségvetésben szereplő költségvetési fősorok közötti eltérés – szerződés-módosítást
nem igénylő – mértéke legfeljebb ±20%, mely eltérést a zárójelentésben indokolni
kell. Ennél nagyobb arányú eltérést a megvalósítás folyamán időben jelezni kell és kezdeményezni kell azzal kapcsolatban a szerződésmódosítást. A szerződés módosítását a tény
felmerülését követően, de legkésőbb az első, így kifizetni tervezett bizonylat teljesítését
megelőző 15 munkanappal, ám nem később, mint a befejezési határidő előtt 15 munkanappal kezdeményezni kell írásban. A kérelemnek megfelelő indoklást is kell tartalmaznia.
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14. Nem elszámolható költségek
a) a pályázat és támogatási szerződésének elfogadott költségtáblázatában nem szereplő tételek;
b) olyan költség, amelynek révén az NKP III. céljaival ellentétes vagy ellentétes hatású tevékenységet valósítottak meg;
c) határon kívüli tevékenységre elszámolni kívánt összeg;
d) amelyet a Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szól 2007.
évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt kizárt (összeférhetetlen) személy, vagy szervezet
részére fizetett ki, vagy amelyből ilyen személy vagy szervezet részesült;
e) azok a költségek, melyek esetében akár a megvalósítás folyamán, akár az utóellenőrzés
során megállapítást nyer, hogy a pályázó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy (munkatárs vagy megbízott) a támogatás összegét
az érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyában álló társaság közreműködésével
(szolgáltatás vagy árubeszerzéssel) használta fel, tagsági jogviszonyon kívül;
f) azon kiadások, amikor a Támogatott olyan partnertől vásárolt terméket, szolgáltatást,
amelyben vezető tisztségviselője maga is érdekelt, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján
összeférhetetlenségi kapcsolatban állnak, és nem igazolja létesítő okiratának (vagy annak
felhatalmazása alapján létező belső szabályozásának) megfelelő szakaszával, valamint a szervezet vezetőségének előzetes döntésével a beszerzés jogosságát és megfelelőségét, hivatkozva az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. §-ára;
g) más forrás felé is elszámolt tevékenység, más forrás felé is elszámolt költség, vagy más
támogatási keretből (hazai költségvetési forrásból vagy nem hazai forrásból) már finanszírozott tételek; harmadik félnek támogatásként, adományként továbbadott összeg; illetve a
visszaigényelhető áfa;
h) azok a szellemi szolgáltatásra, utazásra, szállásra kifizetett összegek, amelyeknél az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, cél, tartózkodási idő, a tényleges szolgáltatás) valós tartalma alapján, akár közvetve is
megállapítható, hogy az igénybe vett szolgáltatás csak látszólagosan szolgálja a pályázati célt;
i) projekt/programvezetéssel, program asszisztenciával kapcsolatos szolgáltatási díjak;
j) több közreműködővel ellátott ugyanolyan, vagy nagyon hasonló feladattal teljesített szerződések ellenértékei;
k) olyan, a Támogatott szervezet saját tulajdonában, vagy bérleményében lévő gépkocsival
bonyolított utazások költségei, melyekkel kapcsolatban a menetlevelek vagy útnyilvántartások adataiból nem derül ki egyértelműen az egyes utazások programhoz való kapcsolódása
(nem elegendő csak az indulási és érkezési helységet, célállomást megnevezni, egyértelműen
fel kell tüntetni, hogy az adott utazás melyik támogatott programnak mely eleméhez tartozik).
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l) a 100 000 Ft vagy e feletti egyedi beszerzési árú termék és 50 000 Ft feletti értékű szolgáltatás, ha az elszámolásban szereplő záradékolt számla képviselő által hitelesített másolatához
nem csatolják a vásárlásra vonatkozó szerződés, megfelelő részletezettségű megrendelés
szintén hitelesített másolatát;
m) vásárolt személygépjármű bekerülési értéke;
n) korábban már használatba vett tárgyi eszköz;
o) eszközök amortizációja (mely költségként a könyvelésben elszámolható);
p) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a Támogatott, más gazdasági
társaság, vagy egyéni vállalkozó támogatást igénybe vett;
q) az alábbi, együttműködő szervezet/partner igénybevétele miatt felmerülő kiadások:
– olyan együttműködési szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket;
– a közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésben foglalt azon díjak,
amelyek kifizetését a tevékenységek összköltségének a százalékos arányában határozták meg,
kivéve azt az esetet, amikor az elvégzett munka, szolgáltatás jogos ellenértékét a Támogató
szervezet indokoltnak tartja;
r) bírságok, kötbérek és perköltségek;
s) pénzügyi díjak (pl. pénzforgalmi költségek, veszteségek, hiteltörlesztés, hiteltúllépés költsége, banki kezelési költség);
t) kamattartozás, késedelmi kamat;
u) külföldi (roaming vagy külföldre irányuló) telefonköltség, amennyiben a projekt azt nem
indokolja;
v) pályázatírás költségei;
w) jogi tanácsadói díj (kivéve a projekttel bizonyíthatóan és teljes egészében összefüggő
szolgáltatás, amennyiben megfelel az elszámolható költségek feltételeinek, és a projekt költségtervében szerepel);
x) biztosítási díjak;
y) gépkocsi karbantartási vagy általános gépkocsi fenntartási költségek;
z) egyéb és „váratlan” költségek, biztonsági tartalék.
15. A szerződés módosítása, felmondása, változás bejelentés
A támogatási szerződés módosítását, az Ávr. rendelkezéseivel összhangban, bármelyik fél
írásban kezdeményezheti, legkésőbb az eredeti támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott befejezési határidő előtt, vagy a támogatás költségvetése,
továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja és befejezési határideje tekintetében
az eredeti támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidő előtti 15. munkanapig beérkezően. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatási összeg
növelésére, illetve a támogatási szerződés csak akkor módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított feltételekkel is támogatható lett volna (ld. Ávr. 83. §). Ivartalanítási
kampány esetében a támogatási szerződés szerinti egyedszám nem csökkenthető, miközben
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– figyelembe véve, hogy egy egyedre legfeljebb a költség 60%-a számolható el – a kampányba bevont nőstény egyedek vállalt aránya nem csökkenthető. A fentiek szerinti kezdeményezéseknek tartalmazniuk kell azok indokait is. A támogatási szerződés módosítására irányuló
kérelmet a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához kell benyújtani.
A Támogatottnak a támogatási szerződésben rögzített feltételekben, valamint saját adataiban
bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 munkanapon belül, írásban
be kell jelentenie a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához.
A támogatási szerződést fel kell mondani vagy a támogatás visszavonásáról kell intézkedni, ha a támogatott tevékenység meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy jelentős késedelmet szenved.
16. A támogatás folyósítása, a beszámolás és elszámolás szabályai
A támogatási összeg 100%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként.
A költségek elszámolhatóságának kezdő napja: ld. a Pályázati Felhívás 5. fejezet.
A költségek elszámolhatóságának végső napja: a költségek elszámolására vonatkozó
számlákon/bizonylatokon szereplő teljesítési dátum (azaz a termék átadásának vagy a szolgáltatás teljesítésének időpontja) nem lehet későbbi a támogatási szerződésben rögzített befejezési időpontnál, ez egyben a befogadható számla legkésőbbi kiállítási dátuma.
Készpénzfizetés esetén a teljesítés dátuma megegyezik a számla kiállításának dátumával.
Átutalásos fizetési mód esetén a számla kifizetése legkésőbb a zárójelentés benyújtásáig,
illetve az elszámolási határidőig kell megtörténjen (a kettő közül a korábbi időpontig).
A támogatás elszámolhatóságának végső napja: a zárójelentés benyújtásának, a támogatás elszámolhatóságának utolsó napja a támogatási szerződésben szereplő befejezési határidőtől számított 30 naptári nap. A szerződés és a mellékletét képező Zárójelentés sablon
tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletesebb szabályozását.
17. A nyilvánosság biztosítása
A projekt megvalósítójának biztosítania kell, hogy minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó papíralapú, elektronikus vagy közterületi meghívón, szervezési-előkészítési dokumentumon, média megjelenésen és bármely propagandán (plakát, hirdetőtábla, tájékoztató
tábla, jelenléti ív, rendezvény molino stb.) tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.
A projektre vonatkozó, a támogatásból készült kiadványoknak, projekttermékeknek, elektronikus vagy papíralapú publikációknak, adatbázisoknak, honlapoknak, állandó információhordozóknak egyértelmű jelzést kell tartalmazniuk (alapvetően a címoldalon; a támogatási
szerződés megfelelő rendelkezése esetén: a támogatói oldalon) a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja megnevezésével és a Vidékfejlesztési Minisztérium
logójával.
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A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát tájékoztatni kell (a zoldforras@vm.gov.hu címen) a projekt végrehajtása során megvalósításra
kerülő rendezvényekről, legalább 15 munkanappal a rendezvény kezdete előtt, a
tárgyban a „rendezvény értesítő (rendezvény dátum) pályázati azonosító” feltüntetésével
annak érdekében, hogy a VM képviselői/partnerei a rendezvényen megjelenhessenek.
A pályázat révén (akár csak részben) támogatott kiadványokból legalább 3 példányt a
Támogatott köteles megküldeni a VM számára, legkésőbb a zárójelentéssel együtt. A VM
jogosult a támogatások segítségével létrejövő tartalmak, módszerek és tudáselemek nem
kereskedelmi célú felhasználására, legfeljebb a zárójelentés elfogadásától számított 36 hónapon belül, a személyhez fűződő szerzői jogok egyidejű biztosítása mellett.
A pályázat révén elért, megszerzett új (eredeti) környezetvédelmi (NKP III.) relevanciájú
adatokat a Támogatott köteles a VM által kezelt adatbázisokkal kompatibilis formában,
nem kereskedelmi célú felhasználási joggal együtt átadni a támogatónak, legkésőbb a zárójelentés benyújtásával egy időben.
18. Beszámolási kötelezettségek, a teljesítés ellenőrzése
A támogatás felhasználását a VM, valamint a külön jogszabályokban, a pályázati felhívásban, továbbá a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A támogatás
felhasználásának ellenőrzésekor alkalmazni kell az Ávr. vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési jogosultságára, valamint az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre.
A pályázó az elnyert támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról a befejezési határidőt
követő 30 napon belül köteles a szerződés mellékletét képező minta szerinti Zárójelentést
(szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok
Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban; és a zárójelentés file-t, szerkeszthető változatban, mellékletei nélkül, elektronikus másolatban megküldeni. A Zárójelentésből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett és vállalt célokra, feladatokra
közvetlenül került felhasználásra, bemutatva az elért környezet- és természetvédelmi eredményeket, az NKP III.-mal összefüggésben.
A Zárójelentés ellenőrzésére annak a Támogató által történt kézhezvételét követő 3 hónapon belül kerül sor. Az ellenőrzés a szabályszerűség mellett kiterjed a projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerűségének, az előírt jogszabályoknak való megfelelésének,
az elért környezet- és természetvédelmi cél és egyéb feltételek teljesülésének ellenőrzésére is.
A zárójelentéssel kapcsolatban egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, melyekre
legfeljebb az értesítés kézhezvételétől számítva 15 munkanap áll rendelkezésre. A zárójelentéssel kapcsolatos döntésről és az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő 8
munkanapon belül a szakmai kötelezettségvállaló írásban értesíti a kedvezményezettet, valamint gondoskodik a felhatalmazó levél visszavonásáról.
A Támogatott köteles a Projekt összes költségére és a folyósított támogatásra vonatkozóan
tételes, és az ellenőrzés céljára pontos, rendszeres és teljes körű könyvviteli nyilvántartást
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vezetni annak érdekében, hogy a projekt gazdálkodása egyértelműen követhető és egyéb
tranzakcióktól elkülöníthető legyen. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot a projekt befejezését követő 10 évig elkülönítetten megőrizni, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően.
A Támogatott köteles hozzájárulni a támogatott projekt megvalósításának, a támogatás
felhasználásának a VM, az általa megbízott szervezet vagy az ellenőrzésre egyébként felhatalmazott szervezet nyilvántartás alapján történő vagy helyszíni ellenőrzéséhez, beleértve a teljes könyvvizsgálatot, a könyvelési bizonylatok vagy bármilyen más, a projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. A Támogatott köteles gondoskodni arról,
hogy együttműködési megállapodás, szerződés esetében az együttműködő partnerek is
biztosítsák a szükséges információkat és hozzáférést az audit és ellenőrző szervezetek
számára az alvállalkozói tevékenységekkel összefüggésben. Ezen ellenőrzések a projekt
befejezését követő 10 éven belül lefolytathatók.
A Támogató döntése alapján a Támogatott három évre kizárható az érintett előirányzatok
támogatási rendszeréből, ha a Támogatott önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a
támogatási okiratban vagy a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeinek, a beszámolási előírásoknak, illetve ha megállapítást nyer a támogatási szerződésben rögzített céltól és
feltételektől eltérő teljesítés, a támogatás nem szabályszerű felhasználása, továbbá ha az Ávr.
82. §-ában foglaltak bármelyike bekövetkezik.
19. Letölthető dokumentumok:
– Jelen pályázati felhívás
– Pályázati adatlap, nyilatkozatai között a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján előírt nyilatkozatok, közzétételi kérelem sablon
– Zárójelentés sablon a szakmai beszámolóhoz és a pénzügyi elszámoláshoz

Elnéptelenedő települések romló
társadalmi-gazdasági folyamatainak
megfordítása / TÁMOP-5.3.11-13/1
Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázati felhívásához
Kódszám: TÁMOP-5.3.11-13/1
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és
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adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós
megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az
állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy
világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági
szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az
Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
A gazdasági és társadalmi lehetőségek az országos különböző régióiban, a település elhelyezkedéstől, gazdasági központoktól való távolságától és a település méretétől függően
eltérőek. A vidéki térségekben általában korlátozottabbak a foglalkoztatási lehetőségek, a
vállalkozói aktivitás alacsonyabb, illetve szűkösebben állnak rendelkezésre az innovációs
kapacitások, gazdasági kapacitások, köztük a pénzügyi, üzletfejlesztési, logisztikai és információs szolgáltatások. A helyi lehetőség hiányából adódóan, a fel nem ismert lehetőségek
okán, valamint a jobb megélhetés reményében egyre többen keresnek munkavállalási lehetőségeket a nagy városokban, fejlettebb településeken.
Az utóbbi évtizedben tapasztalható a vidéki térségekből történő egyre intenzívebb elvándorlás, mely a jelenlegi tendenciák változatlansága esetén Magyarországon valamennyi régió
vidéki térségében kedvezőtlen társadalmi helyzetet eredményez: a népesség korösszetétele
megváltozik, az aktív korú népesség létszáma folyamatosan csökken, és ezzel egyidejűleg az
inaktív népesség aránya növekszik, az iskolázottsági szint csökken, nő a szociális hálóra
szorulók aránya, illetve romlik a közösségi szolgáltatások színvonala. A gazdasági folyamatok és a társadalmi folyamatok egymást negatív irányba gerjesztő folyamatokká válnak. Mindeközben az elvándorlók célterületein sem biztosítható mindenki számára a tisztes megélhetés, így a társadalmi problémák ott is megjelennek. A gazdasági lanyhulás és társadalmi elszigetelődés nem csupán a hátrányos helyzetű kistérségeket veszélyezteti, hanem jelen van a
fejlettebb kistérségek településein is.
Az aszimmetrikus gazdasági és társadalmi fejlődés-, a vidék és városok közti különbségek
elmélyülésének megállítása és megfordítása kiemelten fontos a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság érdekében. Mindez kihívásokat rejt magába. A kormányzat katalizátorként megjelenhet a folyamatok elindításában, a tünetek felismerésében és cselekvésre való törekvés
felélesztésében, de a változások a helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktivitásától, a
szellemi, kulturális, gazdasági, környezeti lehetőségekből adódó potenciál felismerésétől és
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kihasználásától függ. A helyi szereplők elkötelezettsége és cselekvése, az önsegítés szükséges
a megtartó- és vonzóképesség növeléséhez. A beavatkozás időzítése nagyban befolyásolhatja
annak sikerességét: a tünetek mielőbbi felismerése, a helyi közösség aktiválására és bevonására építő cselekvési terv kidolgozása és megvalósítása növeli a beavatkozások hatékonyságát. Amennyiben a tünetek felismerésére és preventív beavatkozásokra nem kerül sor a
fordulóponton, a folyamatok visszafordíthatatlanságának és leszakadásnak veszélye fokozódik.
Jelen pályázat célja, hogy a modellprogram keretében a helyi közösségben rejlő kreativitásra,
szellemi és társadalmi kapacitásra építve, innovatív megközelítéssel kialakításra kerüljön egy
a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megfordítását célzó fejlesztési terv és
kialakuljon a cselekvési tervben foglaltak megvalósításához szükséges közösség, társadalmi
kapacitás.
A pályázati konstrukció pilot projektek támogatásával hozzájárul a negatív gazdasági és
társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordításához, az életminőség javításához a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő akciók
sorozatának megvalósításával.
A2. Részcélok
A beavatkozással elérni kívánt közvetlen cél:
1. a helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás előmozdításával, a közösségben
rejlő humán potenciálra építő cselekvési terv kidolgozása a kedvezőtlen gazdasági és
társadalmi folyamatok megállítására, megfordítására, a cselekvési tervben rögzített akciók
megvalósítása;
2. az elvándorlással veszélyeztetett települések megtartó- és vonzóképességének fejlesztése, a
társadalmi kohézió erősítése, a közösségi és a vállalkozói aktivitás erősítésével, a fejlődési potenciál feltárásával és megerősítésével;
3. a helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, társadalmi kapacitás fejlesztése.
A3. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a
közép-magyarországi régióban 353 600 000 forint.
A konstrukció keretében átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az
elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz 35,36 millió forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A4. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 3-4 db.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázati kiírásra azon a települések vonatkozásában nyújtható be pályázat, melyek esetében az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) szerint
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a lakosság száma 2011-ben 1000-3000 fő, valamint ahol 2011-ben a települési összes belföldi
jövedelem átlag feletti (a NEM a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések
átlagában), és 2011-ben a vándorlási különbözet (az állandó és ideiglenes odavándorlások és
az állandó és ideiglenes elvándorlások különbözete) negatív.
A fenti feltételeknek együttesen szükséges megfelelni a konzorciumvezető önkormányzat
településére nézve.
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek
gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
Konzorciumvezető lehet:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o GFO 321 – Helyi önkormányzat,
o GFO 325 – Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv),
Konzorciumi partner lehet:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv,
o GFO 327 – Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
– nonprofit szervezetek:
o GFO 529 – Egyéb egyesület
o GFO 551 – Egyház,
o GFO 552 – Önálló egyházi intézmény,
o GFO 555 – Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy,
o GFO 559 – Egyéb egyházi szervezet,
o GFO 561 – Közalapítvány,
o GFO 562 – Közalapítvány önálló intézménye,
o GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye,
o GFO 569 – Egyéb alapítvány,
o GFO 591 – egyesülés
o GFO 599 – egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
o GFO 699 – egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
– Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
– Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
– Vállalkozás:
Jogi személyiségű gazdasági társaság:
o GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság
o GFO 114- Részvénytársaság.
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Szövetkezet:
o GFO 121 – Szociális szövetkezet
o GFO 128 – Foglalkoztatási szövetkezet
o GFO 129 – Egyéb szövetkezet
Egyéb jogi személyiségű vállalkozás:
– GFO 139 – Egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás
A gazdálkodási formakód alapján számos esetben nem lehetséges annak eldöntése, hogy
egyes szervezetek közszféra szervezetnek minősülnek-e, ezért jelen útmutató 8. számú mellékletében szereplő közszféra nyilatkozat kitöltésével a pályázó arra vonatkozóan tesz nyilatkozatot, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. §
(1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik-e, vagyis közszféra szervezetnek minősüle, vagy sem.
A jelen kiírás keretében kizárólag a fent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújthatnak be
pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell
kötni az útmutató 6/A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet
annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a
jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt
konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó
elektronikus adathordozón szerepeltetni).
Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy önkormányzati Pályázó esetén a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (3)-(4) bekezdései alapján valamennyi esetben szükséges a Polgármestert az önkormányzati képviselő-testület nevében történő eljárásra felhatalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés, továbbá amennyiben a projekt megvalósításában az
Önkormányzati Hivatal is részt vesz, szükséges a projektben való részvételről szóló (valamennyi, az Önkormányzati hivatal által ellátott feladatot pontosan meghatározó) önkormányzati képviselő-testületi felhatalmazás csatolása.
Amennyiben a projekt megvalósításába az Önkormányzati Hivatal is bevonásra kerül, ezt a
tényt a Projekt Adatlap 3.25. pontjában is jelezni kell.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
– A konzorciumban kötelezően részt kell venni a települési önkormányzatnak, konzorciumvezetőként.
– Konzorciumi tagok száma minimum 3, maximum 5.
– Egy civil szervezet több pályázatban is részt vehet konzorciumi partnerként, egy önkormányzat csak egy pályázatban vehet részt.
– A konzorciumi partner nem lehet olyan szervezet, amely kizárólag menedzsment, vagy
nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységet valósít meg.
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Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor
az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
Továbbá az együttműködő partner a Kedvezményezettel kötött együttműködési megállapodásban nevesített szolgáltatások vonatkozásában nem lehet szállító.
B2. Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
B3. Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó minden konzorciumi partner vonatkozásában.
Egyéb feltételek/Kizáró rendelkezések:
A támogatás kizárólag közép-magyarországi régió területén használható fel.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
A kedvezőtlen gazdasági-társadalmi helyzet javítása, a közösségfejlesztésre, társadalmi kapacitásfejlesztésre alapuló komplex beavatkozás megalapozott tervezést és átgondolt végrehajtást igényel, amelyhez a TÁMOP-5.3.6-B kiemelt projekt biztosít támogató szakmai szolgáltatásokat, illetve végzi a beavatkozás beválás vizsgálatát és a „jó gyakorlatok” beazonosítását.
A program azon társadalmi csoportok társadalmi felzárkózását segíti, amelyek a kedvezőtlen
gazdasági folyamatok következtében az elszigetelődés, az egzisztenciális ellehetetlenülés első
tüneteit már mutatják, de még – katalizáló támogatással, a közösség erejét kihasználva –
alkalmasak arra, hogy a folyamatokat visszafordítsák.
Célcsoport
A pályázó település teljes lakossága.
C1. Támogatható tevékenységek köre
A projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenység:
1. Szakmai program kidolgozása, helyzetelemzés, szükségletfelmérés – melléklet szerint
2. Közbeszerzések előkészítése (amennyiben releváns)
3. A lakosság közvetlen megszólítása, bevonása – tervezési csoport felállítása
A megvalósítási időszakban támogatható tevékenységek:
1. Humánerőforrás és kapacitásfejlesztés
a) hálózati kapcsolattartó személy (mentor) koordinálásában
– nemzetközi és hazai településközi kapcsolatok fejlesztése
– kapcsolattartás a TÁMOP 5.3.11 kedvezményezettjeinek hálózatával
– uniós tagállamba irányuló és belföldi tanulmányutak szervezése – felhasználható tapasztalatok beazonosítása és adaptálása
b) vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése – 1 fő, programtervezést, programszervezést, végző személy foglalkoztatása
c) közösségi szolgáltatások (szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális) és szolgáltatási
struktúra fejlesztésére vonatkozó terv kidolgozása
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d) helyi szinten nem elérhető közszolgáltatások biztosítása (pl.: családi napközi, tanulószoba
stb.)
e) a tervezett akciók, tevékenységek megvalósításához és fenntarthatóságához szükséges
humán kapacitás fejlesztése képzés, felkészítések keretében
2. Közösségfejlesztés, társadalmi kohézió erősítése
a) lakosság aktivizálására, problémák feltárására és innovatív válaszok keresésére akciócsoportok, tematikus workshopok, találkozók fórumok szervezése
b) közösségi és szabadidős programok szervezése (pl. klubfoglalkozások, környezetvédelmi
akciók, kulturális programok stb.) a helyi értelmiség és a társadalmilag aktív lakosok bevonásával
c) önkéntes programok keretében akciók szervezése: településkép javítása, települési tér
dinamizálása, sportversenyek, közösségi terek és parkok revitalizálása, rekultiválása stb.
d) az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása önkéntesek bevonásával, a hatályos jogszabályi feltételek betartása mellett.
3. Gazdasági aktivitás fokozását elősegítő tevékenységek
a) helyi humán, természeti, történeti, kulturális és egyéb értékek beazonosítása, a gazdasági
lehetőségek feltérképezése
b) zöldmunka típusú tevékenységek (megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó termelés,
biogazdálkodás előkészítése) indításának előkészítése és a projekt keretei között megvalósítható közösségi célt szolgáló akciók megszervezése (pl.: erdőkezelés, zöldterület rendezés,
saját lakó és/vagy közösségi környezet rendezése stb).
c) alternatív energia felhasználási lehetőségeinek feltérképezése, a helyi tervek elkészítése;
d) szociális szövetkezet létrehozásának előkészítése,
e) üzleti terv elkészítése,;
f) potenciális munkáltatókkal való kapcsolatok kialakítása – a helyi lakosságban, környezetben rejlő potenciál ismertetése (pl. brossúrák, honlap fejlesztése, mobilitási lehetőségek
feltárása)
g) településmarketing tevékenység
h) A regionális központokban lévő szolgáltatások, munkahelyek megközelíthetőségének
fejlesztése a célcsoport odajutásának biztosítása által.
(Tevékenység feltétele a konzorciummal együttműködő vállalkozással kötött fenntarthatóságot biztosító megállapodás.)
4. Közösség mozgósítására irányuló programterv és cselekvési terv kidolgozása
a) értékfeltárás (természeti, történelmi, kulturális, épített, humán), hosszú távú lehetőségek
azonosítása.
b) a település hosszú távú fejlődési potenciáljának beazonosítása, a tervezett fejlesztések
település fejlesztési tervben való megjelenítése.
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5. Infrastrukturális fejlesztések
a) szolgálati lakás kialakítása, felújítása, bővítése (ERFA), a hiányzó szolgáltatások kialakításához szükséges emberi erőforrás biztosítása érdekében.
b) közösségi tér kialakítása, felújítása, bővítése, mely nyilvános internet-elérési pontként
funkcionálhat (ERFA)
6. Projektmenedzsment tevékenység
7. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan anyag és eszközök beszerzése
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének maximum a 100%-a,
amennyiben a támogatás nem minősül állami támogatásnak az Európai Unió Működéséről
szóló Szerződés (továbbiakban: EUMSz) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozások[1] részére nyújtott támogatás az
EUMSz 107. cikkének. (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül,
amennyiben a vállalkozásnak a támogatásból gazdasági előnye származik.
A vállalkozás fogalmába nemcsak a gazdasági társaságok tartoznak, hanem minden olyan
piaci szereplő, amely tényleges gazdasági tevékenységet fejt ki a belső piacon, függetlenül
annak jogi státuszától. Az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata alapján gazdasági
tevékenység „bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot”.
Nem minősül állami támogatásnak a magánszemélyeknek, fogyasztóknak oly módon nyújtott támogatás, amikor az állam pénzügyi forrásokat biztosít a vállalkozásoknak annak érdekében, hogy azok szociális intézkedéseket tegyenek.
Ilyen esetekben a támogatás tulajdonképpen az egyéneket kedvezményezi, és nem Uniós
állami támogatási értelemben vett vállalkozás esetében:
– vállalkozás fogalma: bármely gazdasági tevékenységet végző személy minősülhet annak (C41/90. számú ítélet Klaus Höfner ECR i-01979. {1991) 21. pont)
– Gazdasági tevékenységnek minősül: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások
nyújtásával járó tevékenység (C-35/96. számú Bizottság kontra Olaszország ítélet (ECR
I03851. {1998} 36. pont
– a kedvezményezett formája irreleváns
a vállalkozásokat, a vállalkozásnak azonban közvetve sem származhat gazdasági előnye a
támogatásból.
Az állami támogatásnak olyan gazdasági előnyt kell jelentenie a kedvezményezett számára,
amelyet azonos finanszírozási viszonyok mellett a piacon egyébként nem érhetne el. Az
előny a vállalkozás normál költségei alóli mentesítést jelenti. Normál költségnek a kedvezményezett vállalkozás gazdasági tevékenységének költségei minősülnek. Előnyre a vállalko-
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zás többek között akkor tesz szert, ha az általa nyújtott terméket vagy szolgáltatást a támogatásnak köszönhetően kisebb ráfordítással, vagyis kevesebb munkával, tőkével, és egyéb
erőforrás felhasználásával állítja elő, vagy a támogatás által közvetlenül vagy közvetve olyan
vagyoni vagy nem vagyoni előnyre tesz szert, amelynek gazdasági értéke van.
Amennyiben tehát a támogatás a pályázó gazdasági jellegű tevékenységéhez kötődik, és a támogatott tevékenységként végzett szolgáltatásból, beruházás vagy fejlesztés eredményeként létrejött produktumból a pályázónak gazdasági előnye származik, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 50 000 000 Ft, de legfeljebb 100 000 000 Ft lehet.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik.
F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint
az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról Felhívjuk a
figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más
formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A fentiekre tekintettel a pályázati dokumentáció kitöltő programmal történő kitöltését követően feltétlenül nyomtassa ki Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz című dokumentumot és annak cégszerűen aláírt eredeti példányát a pályázati
dokumentáció részeként nyújtsa be!
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és
cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként
vagy 2013. 06. 30-ig gyorspostai, 2013. 07. 01-től expressz postai szolgáltatás/futárpostaszolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
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Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám:
TÁMOP-5.3.11-13/2
(Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C”
épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes
benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás
kódszámát (TÁMOP-5.3.11-13/2), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött
adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu
honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az
ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de
legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2013. június 1-től 2013. július 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető
minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet
kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem
minősül hiánypótlásnak.

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
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Elnéptelenedő települések romló
társadalmi-gazdasági folyamatainak
megfordítása (KONV) / TÁMOP-5.3.11-13/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-5.3.11-13/2
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és
adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós
megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az
állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy
világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági
szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az
Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
A gazdasági és társadalmi lehetőségek az országos különböző régióiban, a település elhelyezkedéstől, gazdasági központoktól való távolságától és a település méretétől függően
eltérőek. A vidéki térségekben általában korlátozottabbak a foglalkoztatási lehetőségek, a
vállalkozói aktivitás alacsonyabb, illetve szűkösebben állnak rendelkezésre az innovációs
kapacitások, gazdasági kapacitások, köztük a pénzügyi, üzletfejlesztési, logisztikai és információs szolgáltatások. A helyi lehetőség hiányából adódóan, a fel nem ismert lehetőségek
okán, valamint a jobb megélhetés reményében egyre többen keresnek munkavállalási lehetőségeket a nagy városokban, fejlettebb településeken.
Az utóbbi évtizedben tapasztalható a vidéki térségekből történő egyre intenzívebb elvándorlás, mely a jelenlegi tendenciák változatlansága esetén Magyarországon valamennyi régió
vidéki térségében kedvezőtlen társadalmi helyzetet eredményez: a népesség korösszetétele
megváltozik, az aktív korú népesség létszáma folyamatosan csökken, és ezzel egyidejűleg az
inaktív népesség aránya növekszik, az iskolázottsági szint csökken, nő a szociális hálóra
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szorulók aránya, illetve romlik a közösségi szolgáltatások színvonala. A gazdasági folyamatok és a társadalmi folyamatok egymást negatív irányba gerjesztő folyamatokká válnak. Mindeközben az elvándorlók célterületein sem biztosítható mindenki számára a tisztes megélhetés, így a társadalmi problémák ott is megjelennek. A gazdasági lanyhulás és társadalmi elszigetelődés nem csupán a hátrányos helyzetű kistérségeket veszélyezteti, hanem jelen van a
fejlettebb kistérségek településein is.
Az aszimmetrikus gazdasági és társadalmi fejlődés-, a vidék és városok közti különbségek
elmélyülésének megállítása és megfordítása kiemelten fontos a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság érdekében. Mindez kihívásokat rejt magába. A kormányzat katalizátorként megjelenhet a folyamatok elindításában, a tünetek felismerésében és cselekvésre való törekvés
felélesztésében, de a változások a helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktivitásától, a
szellemi, kulturális, gazdasági, környezeti lehetőségekből adódó potenciál felismerésétől és
kihasználásától függ. A helyi szereplők elkötelezettsége és cselekvése, az önsegítés szükséges
a megtartó- és vonzóképesség növeléséhez. A beavatkozás időzítése nagyban befolyásolhatja
annak sikerességét: a tünetek mielőbbi felismerése, a helyi közösség aktiválására és bevonására építő cselekvési terv kidolgozása és megvalósítása növeli a beavatkozások hatékonyságát. Amennyiben a tünetek felismerésére és preventív beavatkozásokra nem kerül sor a
fordulóponton, a folyamatok visszafordíthatatlanságának és leszakadásnak veszélye fokozódik.
Jelen pályázat célja, hogy a modellprogram keretében a helyi közösségben rejlő kreativitásra,
szellemi és társadalmi kapacitásra építve, innovatív megközelítéssel kialakításra kerüljön egy
a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megfordítását célzó fejlesztési terv és
kialakuljon a cselekvési tervben foglaltak megvalósításához szükséges közösség, társadalmi
kapacitás.
A pályázati konstrukció pilot projektek támogatásával hozzájárul a negatív gazdasági és
társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordításához, az életminőség javításához a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő akciók
sorozatának megvalósításával.
A2. Részcélok
A beavatkozással elérni kívánt közvetlen cél:
1. a helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás előmozdításával, a közösségben
rejlő humán potenciálra építő cselekvési terv kidolgozása a kedvezőtlen gazdasági és
társadalmi folyamatok megállítására, megfordítására, a cselekvési tervben rögzített akciók
megvalósítása;
2. az elvándorlással veszélyeztetett települések megtartó- és vonzóképességének fejlesztése, a
társadalmi kohézió erősítése, a közösségi és a vállalkozói aktivitás erősítésével, a fejlődési potenciál feltárásával és megerősítésével;
3. a helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, társadalmi kapacitás fejlesztése.
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A3. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a
konvergencia régiókban 500 000 000 forint
A konstrukció keretében átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az
elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz 50 millió forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A4. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 5-6 db.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázati kiírásra azon a települések vonatkozásában nyújtható be pályázat, melyek esetében az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) szerint
a lakosság száma 2011-ben 1000-3000 fő, valamint ahol 2011-ben a települési összes belföldi
jövedelem átlag feletti (a NEM a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések
átlagában), és
2011-ben a vándorlási különbözet (az állandó és ideiglenes odavándorlások és az állandó és
ideiglenes elvándorlások különbözete) negatív.
A fenti feltételeknek együttesen szükséges megfelelni a konzorciumvezető önkormányzat
településére nézve.
Jelen konstrukció keretében nem nyújtható be pályázat a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések vonatkozásában.
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek
gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
Konzorciumvezető lehet:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o GFO 321 – Helyi önkormányzat,
o GFO 325 – Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv),
Konzorciumi partner lehet:
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv,
o GFO 327 – Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
– nonprofit szervezetek:
o GFO 529 – Egyéb egyesület
o GFO 551 – Egyház,
o GFO 552 – Önálló egyházi intézmény,
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o GFO 555 – Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy,
o GFO 559 – Egyéb egyházi szervezet,
o GFO 561 – Közalapítvány,
o GFO 562 – Közalapítvány önálló intézménye,
o GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye,
o GFO 569 – Egyéb alapítvány,
o GFO 591 – egyesülés
o GFO 599 – egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
o GFO 699 – egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
– Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
– Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
– Vállalkozás:
Jogi személyiségű gazdasági társaság:
o GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság
o GFO 114- Részvénytársaság.
Szövetkezet:
o GFO 121 – Szociális szövetkezet
o GFO 128 – Foglalkoztatási szövetkezet
o GFO 129 – Egyéb szövetkezet
Egyéb jogi személyiségű vállalkozás:
– GFO 139 – Egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás
A gazdálkodási formakód alapján számos esetben nem lehetséges annak eldöntése, hogy
egyes szervezetek közszféra szervezetnek minősülnek-e, ezért jelen útmutató 8. számú mellékletében szereplő közszféra nyilatkozat kitöltésével a pályázó arra vonatkozóan tesz nyilatkozatot, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. §
(1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik-e, vagyis közszféra szervezetnek minősül-e, vagy sem.
A jelen kiírás keretében kizárólag a fent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújthatnak be
pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell
kötni az útmutató 6/A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet
annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a
jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt
konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó
elektronikus adathordozón szerepeltetni).
Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy önkormányzati Pályázó esetén a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (3)-(4) bekezdései alapján valamennyi esetben szükséges a Polgármestert az önkormányzati képviselő-testület nevében történő eljárásra felhatalmazó ön-
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kormányzati képviselő-testületi döntés, továbbá amennyiben a projekt megvalósításában az
Önkormányzati Hivatal is részt vesz, szükséges a projektben való részvételről szóló (valamennyi, az Önkormányzati hivatal által ellátott feladatot pontosan meghatározó) önkormányzati képviselő-testületi felhatalmazás csatolása.
Amennyiben a projekt megvalósításába az Önkormányzati Hivatal is bevonásra kerül, ezt a
tényt a Projekt Adatlap 3.25. pontjában is jelezni kell.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
– A konzorciumban kötelezően részt kell venni a települési önkormányzatnak, konzorciumvezetőként.
– Konzorciumi tagok száma minimum 3, maximum 5.
– Egy civil szervezet több pályázatban is részt vehet konzorciumi partnerként, egy önkormányzat csak egy pályázatban vehet részt.
– A konzorciumi partner nem lehet olyan szervezet, amely kizárólag menedzsment, vagy
nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységet valósít meg.
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor
az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
Továbbá az együttműködő partner a Kedvezményezettel kötött együttműködési megállapodásban nevesített szolgáltatások vonatkozásában nem lehet szállító.
B2. Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
B3. Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó minden konzorciumi partner vonatkozásában.
Egyéb feltételek/Kizáró rendelkezések:
A támogatás kizárólag konvergencia célkitűzés alá eső régiók (Észak-Magyarország, ÉszakAlföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
A kedvezőtlen gazdasági-társadalmi helyzet javítása, a közösségfejlesztésre, társadalmi kapacitásfejlesztésre alapuló komplex beavatkozás megalapozott tervezést és átgondolt végrehajtást igényel, amelyhez a TÁMOP-5.3.6-B kiemelt projekt biztosít támogató szakmai szolgáltatásokat, illetve végzi a beavatkozás beválás vizsgálatát és a „jó gyakorlatok” beazonosítását.
A program azon társadalmi csoportok társadalmi felzárkózását segíti, amelyek a kedvezőtlen
gazdasági folyamatok következtében az elszigetelődés, az egzisztenciális ellehetetlenülés első
tüneteit már mutatják, de még – katalizáló támogatással, a közösség erejét kihasználva –
alkalmasak arra, hogy a folyamatokat visszafordítsák.
Célcsoport
A pályázó település teljes lakossága.
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C1. Támogatható tevékenységek köre
A projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenység:
1. Szakmai program kidolgozása, helyzetelemzés, szükségletfelmérés – melléklet szerint
2. Közbeszerzések előkészítése (amennyiben releváns)
3. A lakosság közvetlen megszólítása, bevonása – tervezési csoport felállítása
A megvalósítási időszakban támogatható tevékenységek:
1. Humánerőforrás és kapacitásfejlesztés
a) hálózati kapcsolattartó személy (mentor) koordinálásában
– nemzetközi és hazai településközi kapcsolatok fejlesztése
– kapcsolattartás a TÁMOP 5.3.11 kedvezményezettjeinek hálózatával
– uniós tagállamba irányuló és belföldi tanulmányutak szervezése – felhasználható tapasztalatok beazonosítása és adaptálása
b) vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése – 1 fő, programtervezést, programszervezést, végző személy foglalkoztatása
c) közösségi szolgáltatások (szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális) és szolgáltatási
struktúra fejlesztésére vonatkozó terv kidolgozása
d) helyi szinten nem elérhető közszolgáltatások biztosítása (pl.: családi napközi, tanulószoba
stb.)
e) a tervezett akciók, tevékenységek megvalósításához és fenntarthatóságához szükséges
humán kapacitás fejlesztése képzés, felkészítések keretében
2. Közösségfejlesztés, társadalmi kohézió erősítése
a) lakosság aktivizálására, problémák feltárására és innovatív válaszok keresésére akciócsoportok, tematikus workshopok, találkozók fórumok szervezése
b) közösségi és szabadidős programok szervezése (pl. klubfoglalkozások, környezetvédelmi
akciók, kulturális programok stb.) a helyi értelmiség és a társadalmilag aktív lakosok bevonásával
c) önkéntes programok keretében akciók szervezése: településkép javítása, települési tér
dinamizálása, sportversenyek, közösségi terek és parkok revitalizálása, rekultiválása stb.
d) az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása önkéntesek bevonásával, a hatályos jogszabályi feltételek betartása mellett.
3. Gazdasági aktivitás fokozását elősegítő tevékenységek
a) helyi humán, természeti, történeti, kulturális és egyéb értékek beazonosítása, a gazdasági
lehetőségek feltérképezése
b) zöldmunka típusú tevékenységek (megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó termelés,
biogazdálkodás előkészítése) indításának előkészítése és a projekt keretei között megvalósítható közösségi célt szolgáló akciók megszervezése (pl.: erdőkezelés, zöldterület rendezés,
saját lakó és/vagy közösségi környezet rendezése stb.).
c) alternatív energia felhasználási lehetőségeinek feltérképezése, a helyi tervek elkészítése;
d) szociális szövetkezet létrehozásának előkészítése,
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e) üzleti terv elkészítése,;
f) potenciális munkáltatókkal való kapcsolatok kialakítása – a helyi lakosságban, környezetben rejlő potenciál ismertetése (pl. brossúrák, honlap fejlesztése, mobilitási lehetőségek
feltárása)
g) településmarketing tevékenység
h) A regionális központokban lévő szolgáltatások, munkahelyek megközelíthetőségének
fejlesztése a célcsoport odajutásának biztosítása által. (Tevékenység feltétele a konzorciummal együttműködő vállalkozással kötött fenntarthatóságot biztosító megállapodás.)
4. Közösség mozgósítására irányuló programterv és cselekvési terv kidolgozása
a) értékfeltárás (természeti, történelmi, kulturális, épített, humán), hosszú távú lehetőségek
azonosítása.
b) a település hosszú távú fejlődési potenciáljának beazonosítása, a tervezett fejlesztések
település fejlesztési tervben való megjelenítése.
5. Infrastrukturális fejlesztések
a) szolgálati lakás kialakítása, felújítása, bővítése (ERFA), a hiányzó szolgáltatások kialakításához szükséges emberi erőforrás biztosítása érdekében.
b) közösségi tér kialakítása, felújítása, bővítése, mely nyilvános internet-elérési pontként
funkcionálhat (ERFA)
6. Projektmenedzsment tevékenység
7. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan anyag és eszközök beszerzése
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének maximum a 100%-a,
amennyiben a támogatás nem minősül állami támogatásnak az Európai Unió Működéséről
szóló Szerződés (továbbiakban: EUMSz) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozások[1] részére nyújtott támogatás az
EUMSz 107. cikkének. (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül,
amennyiben a vállalkozásnak a támogatásból gazdasági előnye származik.
A vállalkozás fogalmába nemcsak a gazdasági társaságok tartoznak, hanem minden olyan
piaci szereplő, amely tényleges gazdasági tevékenységet fejt ki a belső piacon, függetlenül
annak jogi státuszától. Az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata alapján gazdasági
tevékenység „bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot”.
Nem minősül állami támogatásnak a magánszemélyeknek, fogyasztóknak oly módon nyújtott támogatás, amikor az állam pénzügyi forrásokat biztosít a vállalkozásoknak annak érdekében, hogy azok szociális intézkedéseket tegyenek.
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Ilyen esetekben a támogatás tulajdonképpen az egyéneket kedvezményezi, és nem Uniós
állami támogatási értelemben vett vállalkozás esetében:
– vállalkozás fogalma: bármely gazdasági tevékenységet végző személy minősülhet annak
(C- 41/90. számú ítélet Klaus Höfner ECR i-01979. (1991) 21. pont)
– Gazdasági tevékenységnek minősül: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások
nyújtásával járó tevékenység (C-35/96. számú Bizottság kontra Olaszország ítélet (ECR
I03851. {1998} 36. pont
– a kedvezményezett formája irreleváns a vállalkozásokat, a vállalkozásnak azonban közvetve sem származhat gazdasági előnye a támogatásból.
Az állami támogatásnak olyan gazdasági előnyt kell jelentenie a kedvezményezett számára,
amelyet azonos finanszírozási viszonyok mellett a piacon egyébként nem érhetne el. Az
előny a vállalkozás normál költségei alóli mentesítést jelenti. Normál költségnek a kedvezményezett vállalkozás gazdasági tevékenységének költségei minősülnek. Előnyre a vállalkozás többek között akkor tesz szert, ha az általa nyújtott terméket vagy szolgáltatást a támogatásnak köszönhetően kisebb ráfordítással, vagyis kevesebb munkával, tőkével, és egyéb
erőforrás felhasználásával állítja elő, vagy a támogatás által közvetlenül vagy közvetve olyan
vagyoni vagy nem vagyoni előnyre tesz szert, amelynek gazdasági értéke van.
Amennyiben tehát a támogatás a pályázó gazdasági jellegű tevékenységéhez kötődik, és a támogatott tevékenységként végzett szolgáltatásból, beruházás vagy fejlesztés eredményeként létrejött produktumból a pályázónak gazdasági előnye származik, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 50 000 000 Ft, de legfeljebb 100 000 000 Ft lehet.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik.
F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint
az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról Felhívjuk a
figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más
formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
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A fentiekre tekintettel a pályázati dokumentáció kitöltő programmal történő kitöltését követően feltétlenül nyomtassa ki Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz című dokumentumot és annak cégszerűen aláírt eredeti példányát a pályázati
dokumentáció részeként nyújtsa be!
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és
cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként
vagy 2013. 06. 30-ig gyorspostai, 2013. 07. 01-től expressz postai szolgáltatás/futárpostaszolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-5.3.11-13/2
(Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C”
épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes
benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás
kódszámát (TÁMOP-5.3.11-13/2), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött
adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu
honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az
ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de
legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2013. június 1-től 2013. július 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető
minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet
kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem
minősül hiánypótlásnak.

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel
bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények
(programsorozatok/fesztiválok) támogatása

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKA felett rendelkező
miniszter együttműködési megállapodása alapján pályázatot hirdet nemzetközi, országos
turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására.
Altéma kódszáma: 7707
Téma/pályázati cél: Magyarországon megrendezendő nemzetközi és országos hatókörű
turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.

Pályázati feltételek:

– a rendezvény belföldön valósul meg (több országban zajló rendezvénycsomag esetén a
nyújtott támogatásból kizárólag a Magyarországon megvalósuló rendezvény támogatható);
– magas kulturális, gasztronómiai értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép
kialakításához;
– a rendezvény 2013. április 1.-2014. március 31. között valósul meg;
– a rendezvény időtartama legalább 2 nap;
– programterv/struktúra: a rendezvény, fesztivál gerincét alkotó programok, azok helye és
ideje a kiírás időpontjában ismert, több elkülöníthető programot tartalmaz;
– költségvetése legalább 5 millió forint;
– széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszáma igazoltan legalább 5 ezer fő;
– saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel vagy bérleti díjból származó bevétel vagy szponzorációs bevétel), amely eléri költségvetésének (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg) legalább 20%-át (A tervezett bevételeket a pályázati adatlapon lévő részletes költségvetésben – adatlap 4. pontja – is szerepeltetni kell: o a 4.2.1. pontban a pályázat beadásakor már rendelkezésre álló szponzorációs bevételeket kell feltüntetni /a kollégium a 4.2.1.ponton belül a „Az Állam, az
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Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit, vagymás gazdasági társaságtól kapott támogatás”, valamint
az „Egyéb kapott támogatás” soron feltüntetett összeget fogadja el bevételként/,
o a 4.2.2. pontban a várható bevételeket /jegybevétel, bérleti díjból származó bevétel, olyan szponzorációs
bevétel, amely a pályázat beadásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére/kell feltüntetni.); – a rendezvény középtávra szóló, részletes koncepcióval rendelkezik;
– a rendezvény költségvetésének legalább 15%-át marketingre fordítja, a célcsoportoknak
megfelelő marketingtevékenységet folytat (A tervezett marketingköltséget a pályázati adatlapon lévő
részletes költségvetésben – adatlap 4. pontja – is szerepeltetni kell: a 4.1.5. pont B oszlopában feltüntetett
összeg minimum 15%-át be kell állítani a B oszlopban „reklám- és marketingköltség”-ként, függetlenül
attól, hogy a pályázó igényel-e rá támogatást vagy sem.);
– amennyiben a fesztivál a pályázati felhívásban meghatározott postára adási határidő után
valósul meg a pályázó vállalja, hogy: o a szervezők a rendezvény honlapjáról közvetlen linket
biztosítanak az NKA és a Magyar Turizmus Zrt. számára;
o a Magyar Turizmus Zrt. az eseményen térítésmentesen egy egységstandot kap, ahol információs tevékenységet folytathat a pályázóval egyeztetve (amennyiben az eseményen nincs
ilyen lehetőség, úgy a szervezők a Magyar Turizmus Zrt. számára ingyenes kiadvány/promóciós eszköz kihelyezési lehetőséget biztosítanak);
– csatolja a területén illetékes Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóság
(RMI) szakmai véleményét;
– csatolja a területén illetékes, a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált TDM szervezet szakmai véleményét (a szervezetek elérhetőségei a Nemzetgazdasági Minisztérium
honlapján megtalálhatók:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/tervezeskoordinacioertfelelos-allamtitkarsag/hirek/turisztikai-desztinacio-menedzsment-szervezetek-tdmregisztracioja);
– a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Nem kap támogatást a pályázat, ha:

– a turisztikai vonzerő (pl. vonzáskör nagysága, külföldi-belföldi látogatók aránya, résztvevők száma) nem alátámasztott;
– gasztronómiai rendezvény esetén a kulturális kísérőprogramok színvonala nem megfelelő;
– sportrendezvény megvalósítását, illetve
– szakmai konferenciák, kongresszusok szervezését is magában foglalja (kivételt képeznek a
kulturális program részét képező mesterkurzusok, workshopok);
– a pályázó állami ünnepekhez kapcsolódó rendezvény, politikai rendezvény, helyi jelentőségű, egy települést és annak lakóit érintő esemény (falunap), vállalati/céges rendezvény szervezéséhez kér támogatást.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet és Turisztikai célelőirányzat.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200 millió forint + 100 millió forint.

Támogatás mértéke:

– az 5 millió forint – 10 millió forint közötti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény
összköltségének legfeljebb 70%-a;
– a 10 millió forint feletti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének
legfeljebb 50%-a, maximum 15 millió forint. A pályázatot elbírálók a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. Ebben az esetben a bírálók meghatározzák, hogy a csökkentett
támogatással az eredeti pályázati célt kell-e megvalósítania a pályázónak, vagy a támogatás csökkentésének
arányában a pályázati cél tartalmát is csökkentheti-e.

Pályázók köre:

– jogi személyek;
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok;
– egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni 2013. április 1. és 2014. március 31.
között megvalósuló programokra lehet.

Finanszírozás módja:

– vegyes finanszírozás (a pályázatban meghatározott benyújtási határidő után megvalósuló
programok esetén);
– utófinanszírozás (a pályázatban meghatározott benyújtási határidő előtt megvalósult programok esetén).

Nevezési díj összege/mértéke:

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 3,5 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 35 000 Ft + 27% áfa
összegénél – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés (pályázati adatlap 4.1.5.
pont B oszlopban feltüntetett összeg) minimum 10%-a.
Saját forrás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) pontjai
alapján kerülhet meghatározásra.

A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni
(a „saját forrás”, „az Állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által
alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit, vagy más gazdasági
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társaságtól kapott támogatás”, „Önkormányzattól kapott támogatás”, valamint az „Egyéb kapott támogatás” soron feltüntetett összeg fogadható el saját forrásként).
A megítélt támogatásról és a megítélt támogatáshoz arányosított saját forrással együttesen kell
elszámolni (megítélt támogatás : 0,9 = elszámolandó összeg)

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető (kivéve filmszakmai tárgyú
rendezvények):
– művészek tiszteletdíja;
– együttesek tiszteletdíja;
– szakmai közreműködők megbízási díja;
– műsor vásárlása (produkciók);
– szerzői jogdíj;
– utazási költség;
– szállítási költség;
– szállásköltség;
– csoportos étkeztetés;
– terembérleti díj;
– helyszínbérleti díj;
– sátor bérleti díja;
– pavilonbérleti díj;
– audiovizuális eszközök bérleti díja;
– színpad bérleti díja;
– színpadtechnika bérleti díja;
– színpad építési és bontási költsége;
– hangtechnikai szolgáltatás;
– fénytechnikai szolgáltatás;
– vetítéstechnikai szolgáltatás;
– installációs költség;
– nagyítás;
– paszpartu;
– keretezés;
– díszlet;
– jelmez;
– kellék;
– nyomdai előkészítés;
– nyomdaköltség;
– reklám- és marketingköltségek;
– az esemény audiovizuális rögzítésének és utómunkálatainak költsége.

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében a 25/2008 (VIII. 8.) OKM rendelet Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:
– utazási költség;
– szállásköltség;
– meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja;
– terembérleti díj;
– reklám- és propagandaköltség;
– kiadványok nyomdaköltségei.
A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

1. betétlap;
2. rendezvény részletes programja /max. 10 oldal terjedelemben/;
3. előírt (10%) saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolás (A saját forrás igazolása az
adatlap kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint történhet; önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság esetén elfogadjuk továbbá a polgármester nyilatkozatát.);
4. nyilatkozat a pályázati feltételek teljesítéséről;
5. nyilatkozat társrendezőkről;
6. Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóság (RMI) szakmai véleménye;
7. regisztrált TDM szervezet szakmai véleménye;
8. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről;
9. nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata.
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB

Nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai
(rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi
jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső
sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A......... N.........) számot és az altéma kódszámát, továbbá
az átutalási megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 KTK kódot.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a http://www.
nka.hu) portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban.
Elbírálás szempontjai:
Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra.
1. A projekt szakmai értékelése: o hozzájárul az országkép kedvező alakulásához;
o kulturális értékteremtés;
o rendezvény által vonzott látogatók száma;
o látogatók költésének nagysága a rendezvény alatt;
o rendezvény által kínált programok száma, rendezvény időtartama;
o hagyományos, több éve megrendezésre kerülő esemény, ennek megfelelő marketing tevékenységet folytat;
o illeszkedik a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához és tekintettel van a természeti környezetre;
o kapcsolódó szolgáltatások minősége, a helyszínen igénybe vehető turisztikai infrastruktúra
színvonala.
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága: o részletesen kidolgozott
költségvetés, az egyes költségtételek és nagyságrendjük indokoltak;
o szponzori támogatás aránya;
o a pályázó a megvalósításra jelentős saját forrást biztosít.
A támogatottnak a programról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) a támogatott
fesztivál honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

– a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program részletes leírását,
eredményességét, szakmai hatásait;
– a megvalósult program technikai adatait (helyét, idejét, látogatói és közreműködői létszámát);
– a rendezvénnyel kapcsolatos dokumentumokat (megvalósult részletes program ismertetője, szórólapok, plakát, sajtóvisszhang, fotódokumentáció, audiovizuális felvétel, esetleges
közvélemény-kutatás összefoglalója stb.);
– a honlap címét, elérési útját, amelyen az ismertető elérhető.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

– az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat;
– a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti érték- határ feletti árubeszerzés és
szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.);
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– a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát,
értékhatártól függetlenül.

A pályázókkal kötött szerződések a pályázati téma vonatkozásában nem módosíthatóak.
A felhasználási jogcím-módosítási kérelmeket – amennyiben az a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek között történik – az NKA Igazgatósága engedélyezheti, más
irányú jogcímmódosítás nem engedélyezhető.
A szerződésben szereplő pályázati cél megvalósításának határideje legkésőbb 2014.
március 31-ig módosítható.

TÁJÉKOZTATÁS
A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:
Pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága
érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a./ A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat
esetén kötelező.
b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy
„Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt az adatlap 7. pontjában kell feltölteni. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi
kérelem.)
Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét
vonja maga után.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon. közérdekű adatoknak minősülnek. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a
Kormány által meghatározott –
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993.
évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló
28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló
25/2008. (VIII.8.) OKM rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek,
melyet az Európai Bizottság az SA.34770 (2012/N-2). számú és az N202/2008. számú
határozatában hagyott jóvá.
Felhívjuk pályázóink figyelmét
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
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– a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.
– a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási
szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az Ávr. 77. §-a részletesen
tartalmazza.
– a 78. § (5a) bekezdése alapján: kizárólag részletekben lehet az olyan előfinanszírozással
biztosított költségvetési támogatást kifizetni, amelynek összege meghaladja a három millió
forintot. E rendelkezést nem kell alkalmazni az egyházak részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint olyan esetekben ahol a támogatott tevékenység időtartama nem éri el
a hatvan napot.
A 78. § (9a) bekezdése alapján: a három millió forintot meghaladó összegű utófinanszírozással biztosított költségvetési támogatások esetén előleg kifizetésére egy vagy több részletben
is sor kerülhet. Ha az előleg kifizetésére több részletben kerül sor, a kifizetés feltétele az
előző előleg felhasználásnak igazolása vagy annak a 84. § (4a) bekezdése szerinti visszafizetése.
– a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában
csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni
ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési
támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– a 84. § (4a) bekezdése alapján: a 78. § (5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési támogatás esetén, a támogató külön döntése nélkül is köteles a kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő
felhasználásról a részére történő kifizetést követő 30 napon belül nem gondoskodott. Ha a
kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét a költségvetési támogatás felhasználására
rendelkezésére álló határidőn belül nem teljesíti a költségvetési támogatás részére történő
folyósításának napjától a felhasználása vagy visszafizetése napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamatot fizet.
(4b) Ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást a (4a) bekezdés szabályai szerint
visszafizeti, a kedvezményezett által korábban benyújtott és a támogató által elfogadott
finanszírozási tervet módosítani kell. A visszafizetett költségvetési támogatás a módosított
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finanszírozási tervben foglaltak szerint bocsátható ismételten a kedvezményezett rendelkezésére.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel
együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek
szerepelhetnek.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető
általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint.

A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási
költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján
igazolni kell.
Pályázati adatlapot kitölteni a portál („pályáztatás” cím alatt) „Aktuális pályázati felhívások”
menüpontban található felhívások elején lévő „Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. „
Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon „Kitöltési segédletek” link alatt
található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2013. május 29-én éjfélig lehet.
Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak!
Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA portál regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk
nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt
hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.
Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét
megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA
portál felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a
támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének
feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi
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feltételeknek megfeleljen. Az Ávr 76. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.
http.//www.nka.hu

Úszótábor
Kovács Ágnes olimpiai bajnok és dr. Szabó Tünde a Magyar Úszószövetség Főtitkárának
vezetésével
Pályázók köre:
– A Magyar Olimpiai Bizottság Héraklész Sport XXI. Sportiskolai programjába tartozó
általános iskolák;
– A Magyar Úszó Szövetség Megyei Szövetségei és tagszervezetei;
– Cégbíróságon bejegyzett úszóiskolák;
– Cégbíróságon bejegyzett szabadidősport egyesületek, szervezetek.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 7
éves, de 2013. augusztus 31-ig 10. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Fonyódliget, 2013. július 1-6. (6 nap, 5 éjszaka)
Résztvevők maximális létszáma: 160 gyermek
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
– A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig áll fenn;
– A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon tíz gyermekre nyújtható be pályázat;
– A pályázó kizárólag szakági sportegyesület lehet;
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban
Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a
pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg-formátumban, dokumentumonként legfeljebb
1 MB méretben;
– Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus pályázat keretében juthat az
Alapítvány által biztosított támogatáshoz;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani.
A pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérő-
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jeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon
való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
– A gyermekcsoportot kísérő edző – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben
található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013.
május 20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A pályázó pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. május 27. napjáig
kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre
kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. május 27. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekek TAJ-kártyájukat, valamint a egészségi
állapotukról szóló szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a táborozás
megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5
éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által
nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban lehet igénybe
venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a kedvezményezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
A pályázó intézmény vezetőjének képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az
alábbiakról nyilatkoznia:
– a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
– nyilatkozat a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy
arról, hogy kedvezményezett jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni;
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– A pályázó Intézmény köteles gondoskodni a kedvezményezett gyermekek megfelelő kiválasztásról, amely kiváltképp a gyermekek úszástudását és vízbiztonságát helyezi előtérbe. A
kiválasztást kizárólag testnevelő, úszóedző, vagy úszó oktató végezheti.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/

Öttusatábor

Balogh Gábor olimpiai ezüstérmes, kilencszeres világ- és Európa-bajnok valamint Pécsi
Gábor a Magyar Öttusa Szövetség tiszteletbeli főtitkára, volt szövetségi kapitány vezetésével
Pályázók köre:
Sportegyesületek és iskolai sportkörök
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10
éves, de 2013. augusztus 31-ig 18. életévét be nem töltött gyermek. A tábor helyszíne és
ideje:
Fonyódliget, 2013. július 15-20. (6 nap, 5 éjszaka)
Résztvevők maximális létszáma: 100 gyermek
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
– A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20 napjáig áll fenn;
– A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon tíz gyermekre nyújtható be pályázat;
– A pályázó kizárólag szakági sportegyesületi tag vagy iskolai sportkör lehet;
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban
Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a
pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg-formátumban, dokumentumonként legfeljebb
1 MB méretben;
– Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus pályázat keretében juthat az
Alapítvány által biztosított támogatáshoz;
– Minden pályázó tízfős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani. A
pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérője-
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ként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való
részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben
található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013.
május 20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A pályázó pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. május 27. napjáig
kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre
kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. május 27. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekek TAJ-kártyájukat, valamint az egészségi
állapotukról szóló szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a táborozás
megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybe vételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5
éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által
nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban lehet igénybe
venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a kedvezményezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
A pályázó intézmény vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
– a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
– a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy
kedvezményezett jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni;
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– szakosztályi igazolás arról, hogy a kedvezményezett gyermek a 2013-as szezonban legalább
kétszer indul hivatalos versenynaptári eseményen.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/

Kosárlabda tábor
Báder Márton magyar válogatott kosárlabdázó vezetésével
Pályázók köre:
Sportegyesületek és általános iskolai sportkörök, amelyek elfogadják a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének utánpótlás-képzési programját.
A program megtekinthető a következő weboldalon:
http://img.hunbasket.webpont.com/kosarsport/download/Neveljunk-kosarasokat.pdf
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 11
éves, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévét be nem töltött gyermek. A tábor helyszíne és
ideje:
Zánka, 2013. június 17-22. (6 nap, 5 éjszaka)
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
– A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig áll fenn;
– A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon tíz gyermekre nyújtható be pályázat;
– A pályázó kizárólag szakági sportegyesületi vagy iskolai sportköri tag lehet;
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban:
Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a
pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg-formátumban, dokumentumonként legfeljebb
1 MB méretben;
– Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus pályázat keretében juthat az
Alapítvány által biztosított támogatáshoz;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani.
A pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérő-
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jeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon
való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben
található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013.
május 20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. május 27. napjáig
kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre
kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. május 27. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekek TAJ-kártyájukat, valamint az egészségi
állapotukról szóló szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a táborozás
megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5
éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által
nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban lehet igénybe
venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint, ha a kedvezményezett
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér
összegét.1
1 2013. 01. 01-től 98 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított
nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (megkapott) munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi
bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
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Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot
tenni nem kívánó – kedvezményezett esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz
tízezer forint.
Az Erzsébet Tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 10 000 Ft, azaz tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor
önrésze kísérőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően legkésőbb 2013. június 3. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541073
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe,
az önrész visszafizetésre nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó egyesület vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
– a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
– nyilatkozat a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy
arról, hogy kedvezményezett jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/

Forma-1 szabad edzés – egy napos kirándulás
iskolai csoportoknak a Hungaroringre

Pályázók köre: Alap- és középfokú oktatási intézmények.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 11
éves, de 2013. augusztus 31-ig 18. életévét be nem töltött gyermek, illetve a pályázatban
rögzített, megnevezett csoportot kísérő személy.
A kirándulás helyszíne és ideje:
Hungaroring (cím: 2146 Mogyoród, Versenypálya, Erzsébet-tribün)
2013. július 26. 14.00 óra
Résztvevők maximális létszáma: maximum 3168 fő (288 csoport)
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Program:
9.30-12.00 érkezés a Hungaroringre, regisztráció az Erzsébet-sátornál
11.30-14.45 ebéd és uzsonnacsomagok átadása
14.00 óráig Erzsébet-tribün elfoglalása
14.00 órától Forma-1 szabad edzés megtekintése
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
– A támogatás elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a férőhelyek kimerüléséig, de legfeljebb 2013. június 10. napjáig áll fenn;
– A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 11 éves, de 2013. augusztus 31ig 18. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;
– A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy
intézmény ennél több pályázatot is benyújthat;
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban:
Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni, a
pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg/png formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
– A tízfős gyermekcsoportok mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell biztosítani. A pályázaton való
részvétellel a kísérők vállalják, hogy a kedvezményezett csoport kísérőiként kizárólagosan
látják el a gyermekek felügyeletét;
– Az Erzsébet-program egyéb pályázatain való részvétel nem zárja ki a jelen pályázatra való
jelentkezést;
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben
található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013.
június 10. 24.00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. június 12. napjáig
kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mailben kapnak
értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. június 12. napjáig;
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– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a Hungaroring helyszínére történő utazás
megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek a TAJ-kártyájukat magukkal kell vinniük a kirándulásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító kirándulási szolgáltatás igénybe vételéhez nyújt
támogatást.
A kirándulási szolgáltatás pályázónként:
– egyszeri meleg étkezést;
– 1 db uzsonna csomagot;
– 1 db 2013. július 26-i szabad edzésre történő belépésre jogosító jegyet;
– saját, ill. bérelt busszal/járművel érkező pályázó csoportok számára 1 db térítés-mentes
parkolóhelyet tartalmaz. (A térítésmentes parkolásra jogosító igazolást a pályázat elbírálását
követően, az intézmény által küldött külön írásbeli kérésre juttatja el az Alapítvány a nyertes
intézménynek).
A kirándulás önrésze gyermekenként 200 Ft, azaz kettőszáz forint, ha a pályázó tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.1
1 2013. 01. 01-től 98 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított
nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (kézhez kapott) munkabér, nyugdíj,
egyéb rendszeres juttatás, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összessége.
Számítási mód: havi összes családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
Az e fölötti jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelem nyilatkozatot tenni nem kívánó –
pályázó tanulók esetén a tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft, azaz egyezer forint.
A pályázat önrésze a támogatott helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt legkésőbb 2013. június 28.
napjáig egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell
átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541073
Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a kirándulási szolgáltatást, az önrész viszszafizetésére nincs lehetőség. Indokolt esetben az Alapítvány lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó intézmény vezetőjének, vagy képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában
kell az alábbiakról nyilatkoznia:
– a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
– arról, hogy a kirándulásra szervezett csoportot vezető kísérő az oktatási intézmény alkalmazásában áll.

A kiránduló gyermek szülője/gondviselője – kedvezményes, 200 Ft, azaz kettőszáz forint
összegű önrész esetén – nyilatkozik arról, hogy a tanuló családjában mekkora az egy főre eső
havi jövedelem. A törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatokat a pályázó intézmény gyűjti
össze, és tárolja.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a kirándulás helyszínén kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat,
melyet reklámcélokra felhasználhat.
A rendezvény általános biztosítása, a belépésre jogosító jegyek átadása, valamint a pályázók
Hungaroringen belüli segítése, irányítása és tájékoztatása a Hungaroring Zrt. felelőssége.
Képviselő: Gazsi Júlia, Hungaroring vezérigazgató-helyettes
Regisztráció helye: a Hungaroring főbejáratánál elhelyezett Erzsébet-program sátor.
Belépés a pályára: VIII. kapu
Személyes adatok átadásának vállalásáról szóló nyilatkozat: a pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi/hozzájárul, hogy személyes adatait a program sikeres megvalósítása
érdekében a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány átadja a Hungaroring Zrt. részére.
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/

Esélytábor fogyatékkal élő személyeknek

(EGYÉNI PÁLYÁZAT)
Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, a pályázat benyújtásakor 18. életévét betöltött, de
2013. augusztus 31. napjáig 40. életévüket be nem töltött fogyatékossággal élő személyek,
akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban, és/vagy magasabb összegű
családi pótlékban, és/vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy közlekedőképességében súlyosan akadályozottak, és ezen állapotok valamelyikének fennállását a Magyar Államkincstár vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által kibocsátott
okirattal igazolni tudják.
Kedvezményezettek köre: a jelen pályázati felhívás pályázói kör előírásainak megfelelő
belföldi illetőségű, a pályázat benyújtásakor 18. életévét betöltött, de 2013. augusztus 31.
napjáig 40. életévüket be nem töltött fogyatékossággal élő személyek, illetve pályázatban
nevesített kísérő személy.
A tábor helyszíne és ideje:
Fonyódliget, 2013. június 17-22. (6 nap, 5 éjszaka)
Fonyódliget, 2013. augusztus 23-28. (6 nap, 5 éjszaka)
Résztvevők maximális létszáma: turnusonként 45 fő, összesen 90 fő.
Általános pályázati feltételek
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
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– A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig áll fenn;
– Egy pályázati adatlapon egy fogyatékossággal élő, és egy vele együtt utazó kísérő nyújthat
be pályázatot. Kísérőnek személyi segítséget, fejlesztést nyújtó szakember is rögzíthető.
(Amennyiben kísérőként személyi segítséget, fejlesztést nyújtó szakember kerül rögzítésre,
így kötelezően csatolandó a Mozgás-korlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
szakmai ajánlása.);
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban
Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a
pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg/png-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben
található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb.
2013. május 20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra
kerülnek;
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. május 27. napjáig
kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre
kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. május 27. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5
éjszaka. Az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a fonyódligeti Hotel DAM-ban
lehet igénybe venni. A táborok programjait a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége biztosítja Kovács Ágnes szakmai vezetésével.
A tábor önrésze kedvezményezett személyenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a kedvezményezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
minimálbér összegét.
12013. 01. 01-től 98 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított
nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (megkapott) munkabér, nyugdíj, rend-
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szeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi
bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot
tenni nem kívánó – kedvezményezett esetén a tábor önrésze kedvezményezettenként 10 000
Ft, azaz tízezer forint.
Az Erzsébet Tábor a kísérőnek – hozzátartozó, személyi segítséget, fejlesztést nyújtó szakember – a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt.
A tábor önrésze kísérőnként, személyi segítséget, fejlesztést nyújtó szakemberként 2000 Ft,
azaz kettőezer forint. A személyi segítséget, fejlesztést nyújtó szakember a táboroztatást
követően 10 000 Ft, azaz tízezer forint értékben Erzsébet-utalványban részesül.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően, legkésőbb 2013. június 3. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541073
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe,
az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
– Pályázói nyilatkozat;
– Nyilatkozat a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy
a pályázó jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni;
– Fogyatékossági támogatásról, és/vagy magasabb összegű családi pótlékról, és/vagy vakok
személyi járadék megállapításról szóló Magyar Államkincstár által kiállított okirat, vagy közlekedőképességében súlyosan akadályozottak, és ezen állapotok valamelyikének fennállását,
a Magyar Államkincstár, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által
kibocsátott okirat digitalizált másolata;
– Amennyiben kísérőként személyi segítséget, fejlesztést nyújtó szakember kerül rögzítésre,
így kötelezően csatolandó a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének
szakmai ajánlása.
(Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
___
Egészséges életmód tábor gluténérzékenyeknek
Dr. Németh Anna Mária belgyógyász főorvos vezetésével
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Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8
éves, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8
éves, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Fonyódliget, 2013. augusztus 19-24. (6 nap, 5 éjszaka)
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
– A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig áll fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon egy gyermekre nyújtható be pályázat;
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban:
Alapítvány) által megadott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a pályázati
adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB
méretben;
– Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus pályázat keretében juthat az
Alapítvány által biztosított támogatáshoz;
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben
található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013.
május 20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. május 27. napjáig
kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre
kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. május 27. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
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– A pályázati támogatásban részesülő gyermekek TAJ-kártyájukat, valamint az egészségi
állapotukról szóló, szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a táborozás
megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5
éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által
nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban lehet igénybe
venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét.
12013. 01. 01-től 98 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított
nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (megkapott) munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi
bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot
tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer
forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően legkésőbb 2013. június 17. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító
számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541073
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe,
az önrész visszafizetésre nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A kedvezményezett szülőjének/törvényes képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában
kell az alábbiakról nyilatkoznia:
– a résztvevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
– nyilatkozat a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy
pályázó jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
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Bicebóca tábor – fogyatékkal élők
táboroztatása
(EGYÉNI PÁLYÁZAT)
Pályázók köre: Belföldi illetőségű, fogyatékossággal élő (mozgáskorlátozott, vak, siket,
értelmi sérült, illetve halmozottan sérült) 18 év alatti gyermekek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, fogyatékossággal élő (mozgáskorlátozott,
vak, siket, értelmi sérült, illetve halmozottan sérült) 18 év alatti gyermekek, akik fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, illetve a pályázatban
megnevezett kísérő személy(ek).
A tábor helyszíne és ideje: Fonyódliget, 2013. június 22-27. (6 nap, 5 éjszaka)
Résztvevők maximális létszáma: 110 fő
Általános pályázati feltételek
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
– A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig áll fenn;
– Egy pályázati adatlapon egy fogyatékossággal élő kedvezményezett mellett 18 év alatti
testvér, illetve 18 év feletti közvetlen hozzátartozó és/vagy személyi segítséget, fejlesztést
nyújtó – Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének szakmai ajánlásával
rendelkező – szakember rögzítésére is van lehetőség. A pályázat keretében fogyatékossággal
élő kedvezményezettenként legfeljebb 3 fő kísérő személy rögzítése lehetséges;
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban
Alapítvány) által megadott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a pályázati
adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg/png-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1
MB méretben;
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben
található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb.
2013. május 20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra
kerülnek;
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
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– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. május 27. napjáig
kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre
kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. május 27. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint az egészségi
állapotukról szóló, szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a táborozás
megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi –magukkal kell vinniük a táborozásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, 5 éjszaka. Az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a fonyódligeti Hotel DAM-ban lehet
igénybe venni. A táborok programjait a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége biztosítja Kovács Ágnes szakmai vezetésével.
A tábor önrésze kedvezményezett személyenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a kedvezményezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
minimálbér összegét.
12013. 01. 01-től 98 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított
nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (megkapott) munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi
bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot
tenni nem kívánó – kedvezményezett esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz
tízezer forint.
Az Erzsébet Tábor a kísérőnek – nem fogyatékossággal élő testvér, közvetlen hozzátartozó,
személyi segítséget, fejlesztést nyújtó szakember – a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt.
A tábor önrésze testvérenként, hozzátartozónként, személyi segítséget, fejlesztést nyújtó
szakemberként 2000 Ft, azaz kettőezer forint. A személyi segítséget, fejlesztést nyújtó –
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szakmai ajánlásával rendelkező –
szakember a táboroztatást követően 10 000 Ft, azaz tízezer forint értékben Erzsébetutalványban részesül.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően legkésőbb 2013. június 3. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541073 3
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Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe,
az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A kedvezményezett szülőjének/törvényes képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában
kell az alábbiakról nyilatkoznia:
– a részt vevő gyermek életkoráról illetve, hogy a 18 év alatti gyermek, a fogyatékosságára
való tekintettel magasabb összegű családi pótlékban részesül;
– a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy pályázó
jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni;
– Magyar Államkincstár által kiadott igazolás a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról;
– Amennyiben kísérőként személyi segítséget, fejlesztést nyújtó szakember kerül rögzítésre,
úgy kötelezően csatolandó a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének
szakmai ajánlása.
(Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/

Kettétört sorsok, befejezetlen életutak
– holokauszt tudományos és kulturális
veszteségei

Kettétört sorsok, befejezetlen életutak
A magyar holokauszt tudományos és kulturális veszteségei
A pályázat bemutatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Kiíró) hazai, magyar nyelvű
pályázatot hirdet középiskolák számára.
A pályázat célja a magyar holokauszt során elszenvedett tudományos és kulturális veszteségek bemutatása, az ehhez kapcsolódó tárgyi és szellemi emlékek felkutatása, az áldozatok
életpályájának bemutatása.
A pályázó feladata a saját kistérségi, helyi környezetében alkotó művész, tudós vagy sportoló bemutatása, aki az üldöztetés áldozatául esett, vagy külföldre távozott. A pályázat egyéni, valamint csoportos kutatómunkára ösztönzi a középiskolai osztályokat, hogy a magyar
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kultúra veszteségeinek bemutatásán keresztül elősegítse a holokauszt okozta sorstragédiák
feldolgozását, összegyűjtse a megmaradt tárgyi emlékeit, ezáltal megőrizze a tudományos,
művészeti, emberi értékeket napjaink és az elkövetkezendő generációk számára. Fontos,
hogy az elkészült pályázatoknak köszönhetően az üldöztetés áldozatául esett vagy külföldre
távozott művészek, tudósok munkásságát, a választott sportoló pályafutását mind több fiatal
megismerje országos szinten, s ezáltal csonkán maradt életművük a magyar emlékezet, kultúra részévé válik.
A pályázók köre
A pályázaton bármely magyarországi székhelyű középiskola indulhat. A pályázaton kizárólag
a középiskola egyes osztályainak pályaműve szerepelhet. Egy iskola több különböző osztály
pályaművével is pályázhat.
A pályázat témája
Pályázni a magyar kultúra (képzőművészet, irodalom, zene stb.) és tudomány, sport bármely
területét képviselő, a holokauszt üldöztetésének áldozatul esett alkotó, sportoló életútjának
bemutatásával lehet. Az elbírálásnál előnyt élvez egy olyan személy életútjának, munkásságának ismertetése, aki a pályázó lakóhelyén, kistérségében tevékenykedett vagy onnan származott. A pályázó lehetőleg térjen ki a helytörténeti vonatkozásokra, illetve törekedjen különböző tárgyi emlékek bemutatására. A pályázat benyújtásához a konkrét emléktárgyakhoz
kapcsolódóan elegendő a fotódokumentáció, amely tartalmazza a képek, valamint az azokon
látható tárgyak szöveges bemutatását. A tárgyak fizikai megléte azonban a későbbi kiállíthatóság miatt előnyt jelent. Pályázati anyag lehet videó is.
Pályamű, pályázati anyag
A Pályamű az alábbi 2 részből áll: életút és munkásság bemutatása, valamint fotó, videódokumentáció (az elbírálásnál előnyt jelent a fotón, filmen szereplő tárgyak fizikai megléte).
Pályázat szöveges része a választott személy életútját mutatja be a kor társadalmi, történeti
és helytörténeti összefüggéseinek ábrázolásával. Terjedelem: 2-4 oldal, A4-es méretben.
A fotó/videó-dokumentáció 3-10 fotót vagy 1 videofelvételt tartalmaz a választott személy
munkájához kapcsolódó szellemi alkotásról, a személy életútjához vagy munkássághoz kapcsolható tárgyakról (pl. népzenei, néptánc munkásság esetén dalfelvétel, régi kottatöredék,
népviselet, esetleg a kedvenc alkotóhelyeiről készült fotó stb.).
A körülbelül 5 perc hosszúságú video az életutat és alkotásokat, használati tárgyakat mutathatja be.
A Kiíró 2014. február 1-ig közzéteszi az érvényes pályaműveket
a http://www.holokausztaldozatai.kormany.hu oldalon, így azok bárki számára hozzáférhetővé válnak. A pályaművek így kapcsolódnak ahhoz a megemlékezés-sorozathoz, amely a
magyarországi zsidók gettókba tömörítésének 70. évfordulójára emlékezik.
Három kiválasztott pályamű kiállításra kerül a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak
Emléknapján. A fotókon/felvételeken szereplő fizikai tárgyakat, amennyiben ezek kiállításra
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alkalmasak, a pályázó eljuttatja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kijelölt
szervezet részére.
A pályázat feltételei
A pályázat érvényességét a szakmai zsűri bírálja el, amelynek jogában áll a pályázat feltételeinek nem teljesülése esetén a pályázatot érvénytelennek minősíteni.
A pályázók a felhasználás engedélyezésének jogát minden beérkezett pályamű esetében
átruházzák a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumra, ezzel is elősegítve a pályázatot
követő kiállítás(ok) létrehozását, az értéket képviselő gyűjtések közzétételét.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati munkák a zsűrizés után, készítőik nevének, településüknek, iskolájuknak és a pályamunkák címének feltüntetésével (fotók esetén képcím,
vagy filmcím) megjelennek a http://www.holokausztaldozatai.kormany.hu honlapon.
A zsűri által kiállításra választott művek alkotóit a Kiíró minden esetben tájékoztatja.
Jelentkezés feltételei és formai követelmények
A jelentkezési határidő: 2013. november 30. A határidő lejártán túl érkező pályaműveket
nem tudjuk elfogadni.
Jelentkezést a középiskola nyújthatja be a csatolt jelentkezési lap kitöltésével.
A teljes pályázati anyagot postai úton a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága részére (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 24.) kell eljuttatni. Csak a hiánytalanul kitöltött és aláírt, továbbá két tanú aláírásával ellátott
jelentkezési lap beküldője vehet rész a pályázaton. A fotókat, filmeket CD vagy DVD adathordozón kell benyújtani. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a pályázati anyagot elektronikus úton is kérjük megküldeni a rendezveny@kim.gov.hu e-mail címre.
Formai követelmények: a szöveges rész terjedelme 2-4 oldal, A4-es méret, 12-es Times New
Roman betűtípussal készített Word (.doc, .docx), vagy Open Document (.odt) formátumú
dokumentum.
A pályázat benyújtásához elegendő 3-10 fotóból álló fotódokumentáció leadása. Pályázni
olyan fotóval lehet, amely legalább 300 dpi felbontású. A képek kiterjesztése: jpeg, tiff. Szabálytalannak minősülnek azok a fotók, melyek sértik mások személyiségi jogait, a jó ízlést,
politikai jelképet mutatnak be vagy reklám értékűek.
Csak olyan számítógépes korrekciót fogadunk el, ami a kép információtartalmát nem változtatja meg. A kép utómunkálata csak az eredeti élmény vizuális hangsúlyát emelheti ki. Tilos a
montírozás, több kép egymásra másolása, a képen szereplő elemek kiretusálása vagy bemásolása és a fotó bármilyen egyéb meghamisítása. A pályázó elfogadja, hogy a zsűri hivatott
eldönteni, hogy a számítógépes utómunka szabályos volt-e, vagy nem. Ez utóbbi esetben a
pályázó elfogadja az esetleges kizárást.
Amennyiben a leadott mű filmfelvétel, maximum 5 perces pályamunkát várunk, amely
.mpeg, .avi, vagy .flv kiterjesztésű. A kiállításra kiválasztott tárgyak méretének egyeznie kell a
kiállító befogadási kapacitásával, ezt a kiállító szervezet kijelölt képviselője előzetesen egyez-
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teti a pályázóval. A pályázók a felhasználás engedélyezésének jogát minden beérkezett pályamű esetében átruházzák, ezzel is elősegítve a pályázatot követő kiállítások létrehozását.
Értékelési szempontok
A pályázaton való részvételhez szükséges a pályázati feltételek között megfogalmazott kritériumok teljesítése. Várjuk továbbá a kevésbé ismert áldozatok, illetve tárgyi emlékek bemutatására irányuló pályázatokat. A fotók, valamint az azt kísérő szöveges anyag történelmi
hitelességén túl előnyt jelent annak magas esztétikai igénnyel való elkészítése, megfogalmazása.
A bíráló bizottság tagjai
– Balatoni Monika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkára
– Perényi Zsigmond, miniszterelnökségi főtanácsadó
– Prof. Dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója
– Szirtes Tamás, Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színházi rendező, színigazgató, egyetemi
tanár
– Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke
– Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány elnöke
Díjazás
Három kiválasztott pályázati mű kiállításra kerül a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak
Emléknapjához kapcsolódó megemlékezésen.
A Kiíró a nyerteseket az általuk megadott elérhetőségen értesíti.
1. díj: Az osztály egy kirándulás keretében részt vehet a Világ Élet Menete rendezvényen
(2014-ben).
2. díj: Az osztály egy táblagépet kap ajándékba.
3. díj: 50 000 forintos könyvcsomag az osztály részére.
Különdíj: Színházi bérlet az osztály részére a 2014/15 évadra
A díjak a pályázó középiskola nevére kerülnek kiállításra, azokat a díjazott osztály együttesen
vagy meghatalmazottja révén személyesen veszi át az eredményhirdetésen.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalást észlel, a pályázót a versenyből kizárja.
Csalásnak minősül minden, ami a verseny feltételeivel ellentétes.
A pályázat időzítése 2013. április 12.
A pályázati felhívás megjelenése a http://www.holokausztaldozatai.kormany.hu oldalon
2013. november 30-ig
Pályázati időszak, a pályaművek leadási határideje 2014. január 15-ig
A beérkezett pályaművek elbírálása 2014. február 1-ig
A zsűrizett, valamennyi érvényes pályamű megjelenítése a holokausztaldozatai.kormany.hu
honlapon.
2014. április (sajtótájékoztató keretében)
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Eredményhirdetés 2014. április 16.
Ünnepélyes Díjátadó 2014. április 16-tól
Kiválasztott művek kiállítása
Adatkezelés:
A pályázattal összefüggő adatok kezelését és feldolgozását a Kiíró végzi, az adatokat átadhatja a pályáztatással, illetve a kapcsolódó rendezvények megszervezésével összefüggő tevékenység ellátásához az Élet Menete Alapítvány, illetve a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft., illetve a pályaműveket kiállító szervezet részére. A Kiíró személyes
adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben, a pályázat lezárásától számított 5 évig kezel és
tárol, azt harmadik félként csak az előzőekben megjelölt szervezeteknek adja ki, üzleti célokra nem használhatja fel. A határidő lejártakor a Kiíró a részére átadott személyes adatokat
megsemmisíti.
A pályázat során az adatszolgáltatás önkéntes. A pályázó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért a Kiíró felelősséget nem vállal.
A pályázattal kapcsolatos jogi rendelkezések:
A pályázó a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével egyben nyilatkozik, hogy a pályázati feltételeket megismerte, azokkal egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A pályázó a jelentkezési lap beküldésével hozzájárul adatainak rögzítéséhez, kezeléséhez,
alkotóközösség tagjai nevének, a beküldött pályázati anyag, illetve a fotók, filmek címének a
pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó a jelentkezési lap megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a beküldött
fotó(ka)t a pályázat archívumában a pályázat lezárásától számított 5 évig megőrizzék. A
Kiíró a tárolt anyagokat a fent megjelölt határidő lejártakor megsemmisíti.
A pályázó a jelentkezési lap megküldésével kijelenti, hogy rendelkezik a pályázati anyagban
szereplő fotókon, filmen ábrázolt – felismerhető – személyek nyilvános megjelentetéshez
való hozzájárulásával.
A pályázó a jelentkezési lap megküldésével kijelenti továbbá, hogy a beküldött fotót, filmet,
leiratot a pályázó alkotóközössége (középiskolai osztálya) készítette, és arra mint szerzői jogi
műre területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló, harmadik személynek
átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jog illeti meg. A pályázó a
jelentkezési lap megküldésével kijelenti továbbá, hogy a beküldött pályázat minden elemére
vonatkozó felhasználási jogát az alábbi terjedelmű felhasználásra engedi át a Kiírónak térítésmentesen. A Kiíró a beküldött pályázati elemeket csak a pályázattal összefüggésben használhatja fel, ezen belül a fotókat, film anyagot különösen elektronikusan és nyomtatva sokszorosíthatja, írott és elektronikus sajtóban, a http://www.holokausztaldozatai.kormany.hu
oldalon megjelenítheti és ezáltal a nyilvánossághoz közvetítheti. A Kiíró a fotókon, filmeken
változtatást nem hajthat végre. A Kiíró a beküldött fotók, filmek tekintetében nem szerez
kizárólagos felhasználási jogokat. A kiíró a fotók, filmek felhasználási jogát harmadik személyként mindössze a Kiállítóra ruházhatja át a pályázó engedélye nélkül.

A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott
pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött fotók, filmek elkészítésével és a fotókon, filmeken megjelenő, a kiállításon szereplő tárgyak nyilvános bemutatásával okozott esetleges
személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A pályázó helytáll bármilyen utóbb felmerült jogdíjigényért vagy egyéb követelésért.
További információ:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Online Információs és Közérdekű Adatkezelési Osztály
1055 Budapest, Kossuth tér 4.
rendezveny@kim.gov.hu
A Kiíró fenntartja a pályázati felhívásában foglaltak módosításának jogát.
http://holokausztaldozatai.kormany.hu

Találjuk fel a jövőt! Középiskolai Ösztöndíj

Gábor Dénes Nobel-díjas mérnök, fizikus, társadalmi gondolkodó emlékére,
– a NOVOFER Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért kuratóriuma,
– a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a
– a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
– és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány közreműködésével pályázatot hirdet.
A pályázat célja:
Dennis Gabor, Inventing the future! (Találjuk fel a jövőt!) címmel 50 évvel ezelőtt, 1963-ban
megjelent, több világnyelvre lefordított és Aldous Huxley-nak ajánlott művében az emberi
társadalom fejlődésének lehetséges útjait fürkészi. Gábor Dénes társadalomtudományi munkássága sok tekintetben aktuálisabb ma, mint születésének időpontjában.
Célunk, a reál és humán tárgyak magas szintű elsajátításának ösztönzése, Gábor Dénes
életművének, műszaki- és társadalomtudományi szemléletének megismertetése útján, a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében
Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehetnek a magyarországi középiskolák tanulói.
A jeligés pályázat részei:
1. Adatlap: a pályázó nevével, születési adataival, elérhetőségével (lakáscím, telefon, e-mail),
iskolájának adataival (iskola neve, címe, igazgató neve, e-mail címe), valamint a dolgozat

54
azonosítására alkalmas jeligével és egyéni címmel,a pályázó aláírásával (az adatlap letölthető
a http://www.novofer.hu/alapitvany és http://www.messzehangzo.hu/ internet címről).
2. Dolgozat: 5-10 oldal terjedelemben, jeligével ellátva, saját, egyéni címmel.
A dolgozat tartalma:
A Pályázó diák saját elképzelése a műszaki fejlődés és a társadalmi haladás összefüggéseiről. A dolgozat térjen ki arra, hogy a Pályázó miként látja saját- és a társadalom jövőjét, 15-,
30-50 évre előre, amint Gábor Dénes tette azt annak idején.
A Pályázó érdeklődési körétől függően fejtheti ki gondolatait a technika, a társadalom, a
család, a szabadidő, a környezet, a közlekedés, az energetika, az informatika témakörében.
Önálló gondolatokat, sajátos prognózisokat várunk. (Pl.: Mire figyelmeztetné környezetét
30-50 év saját víziójával, képzeletével? Milyen előnyös vagy hátrányos következményekkel
járhat magára, a családjára, vagy a társadalomra nézve a technológiai fejlődés? Nem követelmény a felsorolt összes témakör érintése!)
Formai követelmény:
Az írott szöveg 12 pont nagyságú Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávolsággal
készüljön, az oldalmargók mérete 2 cm legyen. A dolgozat tartalmazhat képeket, illusztrációkat vagy vonatkozó mellékleteket. Az írott szöveg terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt.
A dolgozat tartalmazzon címoldalt a jelige és egyéni cím feltüntetésével, tartalomjegyzéket,
oldalszámot és egy maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalót (absztraktot), valamint a
felhasznált irodalom jegyzékét is. Nem lehet a dolgozaton semmilyen személyes adat vagy a
pályázó fényképe.
A jelige legalább 5 betű és legalább 3 szám karakterből álljon. A pdf file neve a jelige legyen!
Az elbírálás szempontjai:
– a dolgozat eredetisége, az önálló gondolatok aránya;
– a mondanivaló figyelemfelkeltő hatása;
– a megfogalmazás érthetősége;
– a megadott témakörökhöz való illeszkedése.
A bírálat során a zsűri csak az eredeti gondolatokat értékeli, és figyelmen kívül hagyja a
Gábor Dénes életrajzából átvett, írásait idéző, ill. műveit ismertető, vagy más forrásból
származó (kimásolt) szövegeket.
A pályázati adatlap benyújtási/postára adási határideje:
2013. május 6. éjfélig.
A pályázati adatlap benyújtási helye és módja:
Elektronikusan az osztondij@novofer.hu e-mail címre és a kinyomtatott, aláírt példányt
postai úton, a NOVOFER Alapítvány, 1112 Budapest, Hegyalja út 86. szám alatti címre
A dolgozat benyújtási határideje:
2013. június 5.-e éjfélig. (Gábor Dénes születésének évfordulója)
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A dolgozat benyújtási helye és módja:
A jeligével és egyéni címmel azonosított dolgozatot csak elektronikus formátumban (PDF
file) kell megküldeni az osztondij@novofer.hu e-mail címre. A pdf file neve a jelige legyen!
Az e-mail tárgyában a jeligét és az egyéni címet kell feltüntetni.
Elbírálás:
A pályázatokat az Alapítvány által felkért pedagógusok és Gábor Dénes-díjas szakemberek
értékelik, rangsorolják. Az egyszeri ösztöndíjra vonatkozó döntést a beérkezett értékelések
figyelembevételével a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke hozza.
A bírálók a jeligével és egyéni címmel azonosított dolgozatokat kapják meg az Alapítványtól.
Az elbírálásból kizárjuk az azonosíthatatlan vagy határidő után benyújtott pályázatokat.
Nyilvános eredményhirdetés:
A 2013. decemberi Gábor Dénes-díj átadó ünnepségen, melyet hagyományaink szerint a
Parlamentben tartunk.
Díjazás:
A NOVOFER Alapítvány a Pályázók természettudományos érdeklődésének ösztönzésére, a
legjobb pályázatok kidolgozóit minimum 50 000, maximum 100 000 forint összegű, egyszeri
ösztöndíjban, valamint oklevélben részesíti. A nyertes dolgozatokat a NOVOFER Alapítvány honlapján, a szerzők nevének feltüntetésével hozzáférhetővé tesszük.
További felvilágosítás:
NOVOFER Alapítvány 1112 Budapest, Hegyalja út 86. E-mail: osztondij@novofer.hu Tel.:
+36 1 319-8913 Mobil: +36 30 4848-004 WEB: http://www.novofer.hu/alapitvany
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 1011 Budapest, Hunyadi János út 13 E-mail:
messzehangzo@messzehangzo.hu Mobil: +36 20 6659-996
WEB: http://www.messzehangzo.hu
A felkészüléshez segítséget nyújtanak a megyei és városi könyvtárak, valamint a
„Messzehangzó Tehetségek” Alapítvány!

Harsányi István-díj – innováció
és menedzsment
A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából,
magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség
által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés
keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.
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Ezért az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a „Harsányi
István-díj” (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2013. évre, Harsányi István születésének centenáriumára, ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
– tudományos diákköri munkák,
– kutatási munkák,
– szakdolgozatok, diplomamunkák,
– PhD-disszertációk
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.
A pályázatok az alábbi – az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment
szakterületeken adhatók be:
– szellemitulajdon-védelem menedzsment
– tudás menedzsment
– minőség menedzsment
– humán menedzsment
– kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
– informatikai menedzsment
– környezetvédelmi menedzsment
– innováció támogatási formái
– innováció szerepe a vállalkozásokban
– stratégia, üzletfejlesztés
– logisztika, anyagtechnológia.
A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven
lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.
A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői)
ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű
kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.
Beküldési határidő: 2013. június 28-án, 12:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I.
emelet
A Kuratórium 2013. augusztus 30-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről
írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2012-ben az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, ill.
150 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2013 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr.
Antos László titkár, tel.: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a http://www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.
Manager Képzés Alapítvány
Levelezési cím:
Manager Képzés Alapítvány titkársága
1036 Budapest, Lajos u. 103.
Telefon: (+36-1) 430-3330
Bankszámlaszám: K & H Bank Zrt. 10200830-32313806-00000000

Az európai iskolák egy élhető bolygóért
– környezetvédelmi verseny

Az ERSTE Alapítvány és a WWF 11 ország diákjainak részvételével indít oktatási programot.
7- 10. osztályos tanulók jelentkezhetnek „Az Európai Iskolák egy Élhető Bolygóért”
c. iskolai versenyre, melyet az ERSTE Alapítvány és a WWF hívott életre. Diákok
Ausztriából, Bulgáriából, Horvátországból, Csehországból, Magyarországról, Moldáviából, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából jelentkezhetnek a környezetvédelmi versenyre, melynek témája az ökológiai lábnyom és
az egészséges folyók.
Egy közös, határokon átívelő természetvédelmi akció lesz a program fénypontja. „A résztvevők egy olyan izgalmas tapasztalatcserére számíthatnak, melyen 11 ország iskolái vesznek részt” –
mondta el Barbara Tauscher, a WWF Ausztria környezetvédelmi oktatási programjának
vezetője. „Az Európai Iskolák egy Élhető Bolygóért”projekttel arra akarjuk felhívni a diákok figyelmét,
hogy ők is aktívan részt vállalhatnak környezetük jövőjének alakításában”. A részvétel ingyenes. A
jelentkezés határideje 2013. július 9. További információ és a regisztráció az alábbi linken: http://www.wwf.at/esfalp.
A környezetvédelmi program egy egyhetes tanár-diák akadémiával kezdődik, melyre 2013.
szeptember 27. és október 2. között Ausztriában kerül sor. A résztvevők számos
workshopokon és szabadtéri foglalkozáson vesznek részt, melyek a környezetvédelem olyan
témáit járják majd körbe mint az „Ökológiai lábnyom – A fogyasztás globális hatásai”, „Duna-Európa életvonala”, és az „Aktív civil – mások motiválása és mozgósítása”. Projekt menedzsment, csapatépítés és a sajtókommunikáció szintén a program részét fogják képezni. A
diákoknak az iskolaév végéig van idejük arra, hogy a környezetvédelmi projektet véghezvigyék. Mind a projektötletek, mind azok megvalósítása teljesen a diákok kreativitására van
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bízva. A programok rendkívül különbözőek lehetnek az utcaszínháztól kezdve a kiállításokon és újságcikkeken át egészen az iskolai környezetvédelmi akciókig.
A környezetvédelmi projektek alakulása egy nyilvánosan elérhető interaktív blogon is követhető lesz.
A projekt résztvevői naplót vezetnek, képeket és videókat oszthatnak meg, így is elősegítve a
tapasztalatcserét. A résztvevő tanárok és diákok mellett bárki elmondhatja a véleményét a
programokról, aki az oldalra látogat.
2014 júniusában egy záró esemény keretében Romániában találkoznak majd a diákok és
tanárok, ahol bemutatják a környezetvédelmi projektjeiket, tapasztalatot cserélnek és a 2014es őszi időszak új együttműködési projektjein is ötletelnek majd. A környezetvédelmi projektek megvalósításáért pénzügyi támogatásban részesülnek az iskolák. A program angolul
zajlik.
„Az Európai Iskolák egy Élhető Bolygóért” program rendkívül fontos szerepet tölt be a nemzetközi oktatási projektek között. Nagy boldogsággal tölt el minket, hogy ez a fiatalokból álló csoport, mely kreatívan
próbál tenni a környezetünk alakításáért, minden évben egyre nagyobb lesz” – mondta Doraja Eberle,
az ERSTE Alapítvány igazgatósági elnöke.
További információ itt olvasható: http://www.wwf.at/esfalp.
Kapcsolat:
ERSTE Alapítvány
Andreea Gurau
E-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org
Eurolex Consulting
Novoszáth Csilla
E-mail: csilla.novoszath@eurolex.hu
Telefon: +36/70-427-9947

Tehetség-HÍD Program
A Tehetség-HÍD Program (HÍD: Hallgatók Ígéretes Diákokból) a magyar középiskolaiegyetemi tehetséggondozás szolgálatában áll, célja a középiskolás tehetségek felkarolása.
Hathatós eszközökkel (egyszeri tanulói ösztöndíj, mentori támogatás, nyári tábor, egyetemi
szakkollégiumi lehetőség, Kemény Dió Konferencia) segít, hogy ezek a diákok a középiskola
– egyetem váltás folyamatát kibontakozásuk újabb lehetőségeként élhessék meg.
A Tehetség-HÍD Program a tehetséggondozásra Szeged szemszögéből tekint, mégis, merítési területe kiterjed a magyar lakta területekre. A Tehetség-HÍD Program nem titkolt célja,
hogy Szegedre (a Szegedi Tudományegyetemre, az Eötvös Loránd Kollégiumba) vonzza a
legtehetségesebb középiskolás diákokat, majd őket az egyetemi éveik során is tovább támogassa, később más támogatási formáknak átadva őket.
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A Tehetség-HÍD Programot a SZTE Eötvös Loránd Kollégiuma koordinálja, nem véletlen,
hiszen a kettő céljai egybeesnek. Az 1931-ben alapított Kollégiumunk a legkomolyabb tradíciókkal rendelkező vidéki szakkollégium Magyarországon. Karközi szakkollégium, tehát
bármilyen szakos hallgató lakhatja, tagjai számára belső szakmai képzést, külön kollégiumi
ösztöndíjakat, gazdag kulturális és közösségi életet nyújt.
A pályázat leadási határideje: 2013. június 3.
Információ kérhető az alábbi e-mail címen: tehetseghid@eotvos.u-szeged.hu
http://www.eotvos.u-szeged.hu

Kazinczy Ferenc III. pályázat

Kazinczy Ferenc III. pályázat a kimagasló eredményt elért tanulók év végi könyvjutalmazására A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki magyarországi oktatási intézmények és fenntartóik részére.
A pályázat célja
A magyarországi oktatási intézményekben tanuló és kimagasló eredményt elért tanulók év
végi könyvjutalmazása magas színvonalú, az alap- és középfokú oktatásban és az önképzésben is jól használható könyvekkel, szótárakkal. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, érezve az oktatás kiemelt fontosságát, pályázatot ír ki,
hogy az oktatási intézmények mind nagyobb számban jutalmazhassák és ezzel további kimagasló eredményre ösztönözhessék a diáktehetségeket. A TINTA Könyvkiadó kiadványai,
szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló
Magyar Szótár díjjal tüntetett ki. A TINTA Könyvkiadó szerzői szakterületük elismert szakemberei.
A Kazinczy Ferenc pályázat keretében pályázható könyvek, szótárak listája
1. Közmondások 2. Szólások 3. Szinonimák 4. Infoszótár 5. Nem csak szóból ért az ember
6. Német társalgási zsebkönyv 7. Angol társalgási zsebkönyv 8. Francia-magyar beszédfordulatok 9. Keresztnevek enciklopédiája 10. Családnevek enciklopédiája 11. Állatnevek enciklopédiája 12. Nyelvi játékaink nagykönyve 13. Régi szavak szótára 14. Értelmező szótár+ (2
kötet). Ajándék Szókincsbővítő munkafüzettel
A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által megpályázott
könyvek, szótárak árának felét 2,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.
A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő alsó- és középfokú tanintézet.
A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 12 000 Ft értékben könyvek, szótárak beszerzése a TINTA Könyvkiadótól. Egy oktatási intézmény 12 000 és 120 000 Ft közötti támogatást igényelhet.
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A pályázat időtartama
A Kazinczy Ferenc III. pályázati kiírásra folyamatosan 2013. május 31-ig nyújtható be
pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.
A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra
rendszeresített pályázati adatlapon megrendeli a kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot
eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2013. június 5-ig elküldi a megrendelt könyveket, szótárakat, elhelyezve
a csomagban az átutalásos számlát.
A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó átvállalja.
http://www.tintakiado.hu

Országos tehetségkutató kisfilm verseny
A program lebonyolítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma – az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával az Életrevaló Karitatív Egyesület, a „2012-13. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása” című
programban meghirdeti 2013. május 2-vel az Országos tehetségkutató kisfilm versenyt
20 éven aluli közoktatási intézményekben tanuló fiatalok, műhelyek, alkotócsoportok részére.
Kategória:
„Tehetség” – Műhelyek, iskolák, oktatási intézmények közösségei, egyéni alkotók
maximum 10 perces drogprevenciós kisfilmek kategória.
Ki pályázhat: A programra oktatási intézmények filmes szakkörein, műhelyein, média szakos
tanulóin kívül minden a filmkészítés iránt érdeklődő 20 év alatti közoktatási intézményben
tanuló fiatal pályázhat.
Téma:
Alternatívák az egészséges életmódra vonatkozóan. Te mit fogsz majd mondani másoknak,
miért ne kábítószerezzenek? Miért ne fogyasszanak mértéktelenül alkoholt? Miért nem jó
dohányozni? Hogyan kerüljék el a net, alkohol, szerencsejáték, munka, kapcsolat... függővé
válást? Helyette milyen egészséges, értékes alternatívákat láttok, vártok, szeretnétek a saját
életetekben? Mit tudsz tenni, hogy teljes biztonsággal, egészséges életet tudj élni? Milyen
életet szeretnél magadnak, és a következő generációknak? Milyen értelmes célokkal, tevékenységekkel kitöltött életet képzeltek el magatoknak és a következő generációknak.
Filmetek izgalmas, érdekes, hiteles legyen! Olyan, amit ti is szívesen megnéznétek bármikor.
Mutassatok példát arra is, hogy hová, és hogyan lehet segítségért fordulni! Fogalmazzatok
meg pozitív üzeneteket a filmekben!
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A technika:
A film maximum 10 perces lehet. Hosszabb filmet nem fogadunk be a versenybe.
A film lehet animáció, videofelvétel, bábfilm, rajzfilm, gyurmafilm, dokumentumfilm, zenés
klip, bármi, a műfajt nem korlátozzuk. Olyan alkotók, alkotócsoportok jelentkezését várjuk,
akik már szereztek minimális tapasztalatokat a filmkészítésben. Iskolai filmes műhelyektől,
média műhelyektől, továbbá egyéni alkotóktól is várunk alkotásokat. Fontos, hogy megfelelő koncepcióval, tartalommal, és technikai kivitelezéssel készült alkotásokkal pályázzanak a résztvevők.
Nevezési határidő: 2013. június 20.
Filmek beérkezési határideje: 2013. június 20.
Hogyan nevezhetsz:
Nevezés ingyenes. Első lépésként jelezd részvételi szándékod
az eletrevalo.egyesulet@hotmail.com email címen. Feltétlenül jelezd, hogy a „Tehetség”
pályázatra jelentkezel. Mi nevezési lapot, és felhasználói szerződést küldünk neked. (Nevezési lapot, és felhasználói szerződést az Internetről is letöltheted.)
Az elkészült filmet írd ki DVD-re a lehető legjobb minőségben, töltsd ki a nevezési lapot, és
a felhasználói szerződést, majd mindhárom dokumentumot együtt küldd el az Életrevaló
Egyesület postacímére, és jelezd email-en is az eletrevalo.egyesulet@hotmail.com címen,
hogy postára adtad a filmet!
A filmedet töltsd fel video megosztóra is, és a feltöltött filmed linkjét küldd el emailen. Így
ha sérülten érkezik a DVD, akkor sem kerül hátrányba a filmed, biztosan időben odaér a
zsűri elé.
Az Életrevaló Egyesület más pályázataira beadott filmekkel erre a pályázatra nem
lehet pályázni.
Postacímünk:
Életrevaló Egyesület
1101 Budapest, Vaskő u. 1. III. lépcsőház fsz. 14.
Kérjük, hogy olyan email címet adjatok meg, amit rendszeresen figyeltek, mivel e-mailen
jelezzük vissza a nevezés elfogadását és a filmek beérkezését is.
Keress bennünket az Életrevaló Egyesület közösségi oldalán! (fb.com/ Életrevaló Egyesület)
Nyertes pályázatok díjazása: Tárgynyeremények, valamint a legjobb beérkező alkotásokat
készítők az elkövetkező 5 évben megbízásokat kapnak az Életrevaló Egyesület klipjeinek,
spotoknak elkészítésére.
A legjobb filmeket oktatási célokra is felhasználják a szervezők és a megbízó, ezért
szerződést kötünk az
Az Életrevaló Egyesület honlapjain (http://www.eletrevaloegyesulet.gportal.hu), továbbá az
Origó oldalán egy drogprevenciós kisfilm gyűjteménybe is felkerülnek a filmek.
Értékelés: A film-pályázatokat 2013. június 22-ig értékeli a zsűri.
Eredményhirdetés: Várhatóan 2013. június 29-én lesz Budapesten.
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Az Életrevaló Egyesület honlapján (http://www.eletrevaloegyesulet.gportal.hu), továbbá FB
profilján, e-mailen keresztül kérhetsz információkat, tájékoztatást.
Információ a szerződéstervezetről:
Szerződés tervezetet e-mailen eljuttatjuk a pályázókhoz legkésőbb 2013. június 20 délig.
Azokkal a pályázókkal, akinek a filmjét kiemelkedőnek értékelte a zsűri, helyezéstől függetlenül, a szervezők szerződést kötnek a filmvetítési jogokra
A filmben szereplő zenei és képi anyagok jogtisztaságáért a szerző felel!
Amire kérünk, hogy figyelj filmed tartalma, és formája ne legyen:
– másokat (névviselési jogot, képmáshoz való jogot) sértő
– társadalomra veszélyes
– hatályos magyar jogszabályba, vagy egyébként jó erkölcsbe ütköző, pornográf tartalmú
– az Életrevaló Egyesület, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a támogatók, és
együttműködő partnereink érdekeit sértő
– harmadik személy szerzői jogait sértő
– faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szító, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást kiváltó
– egészségre ártalmas anyagok használatára bátorító
– bűncselekményre felbujtó
– védjegyoltalmat, vagy más földrajzi árujelzés oltalmát sértő
– tiltott reklámot tartalmazó, vagy a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket sértő tartalmú.
További kérdésekkel fordulj az Életrevaló Egyesület vezetőjéhez: Preszl Éva,
eletrevalo.egyesulet@hotmail.com , +36703891535
További információkat a következő honlapokon találsz:
http://www.eletrevaloegyesulet.gportal.hu
http://eletrevaloegyesulet.jimdo.com/

Fekete-fehér – amatőr filmpályázat

Az Országút Társulat filmpályázata.
A filmpályázat célja olyan magyar nyelvű (nem feliratozott) filmalkotások létrejöttének
segítése, melyek értéknek tekintik keresztény/keresztyén és magyar gyökereinket, s ezeknek
minél több nyilvános vetítésével e nemzeti filmkultúra támogatása. Fontosnak tartjuk, hogy
a film területén is a ma Bizáncának kapuját beszakító és Babilonjának tornyát omlasztó
művek szülessenek.
Ez évi pályázatunk magyar novellák megfilmesítésére szól. Több novellát ajánlunk különösképpen megfilmesítésre (részletek honlapunkon). Ezeken kívül más, a fentieknek megfelelő,
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1946 előtti novella alapján készült filmmel is lehet pályázni, viszont ez esetben előzetes
egyeztetés szükséges.
A filmek időtartama legfeljebb 45 perc lehet. Pályázni csak magyar nyelven született alkotásokkal lehet.
Elbírálás elsősorban az eredeti műhöz való hűség (tartalom, kor, szellem), az alakítások és
bátor, kreatív, kezdeményező, újszerű, előremutató (de nem eredetieskedő) filmes megszólaltatás alapján.
A díjazás: I. hely: 30 000 Ft, II. hely: 20 000 Ft, III. hely: 10 000 Ft.
A pályázat két lépcsős:
1. Nevezés a kitöltött és aláírt nevezési lap postai beküldésével történik.
Nevezési határidő: 2013. augusztus 15.
2. Film leadása. Csak érvényes nevezéssel rendelkező pályázók filmjei indulnak. A filmeket
CD-n vagy DVD-n kell leadni, csak jeligével ellátva. Filmleadással egyidejűleg a film adatlapját is (jeligés borítékban) le kell adni. Adathordozókat nem adunk vissza. 10 film alatt fenntartjuk a jogot, hogy a pályázatot töröljük.
Filmleadási határidő: 2013. szeptember 30.
A pályázók a pályamű beadásával hozzájárulnak, hogy filmjeiket a pályázat kiírója határozatlan ideig tárolja és a díjkiosztón – a díjnyertes alkotásokat pedig a díjkiosztót követően is –
nyilvánosan vetítse.
A filmpályázat eredményhirdetése valamennyi, a kiírásnak megfelelő, beküldött film vetítésével egybekötve a Fekete-fehér filmtárlaton történik 2013 őszén az Országút Pinceszínházban.
A pályázati kiírás részletesen: http://www.orszagut.comze.com
Levelezési cím (nevezési lapok és filmek leadására):
Kondorosy Szabolcs (Országút Társulat)
Budapest, 1024, Margit körút 5/b.
Email (kérdések esetén, de nem a nevezési lap beküldésére): orszagut.palyazat@gmail.com

Filmszakírói pályázat főiskolás és egyetemista
hallgatók részére

A Prizma és a KAFF közös pályázata főiskolás és egyetemista hallgatók részére.
Miért jó az animáció? Mert az animáció készülhet meséből vagy képregényből, lehet műfaji
vagy szerzői, lehet fikciós vagy dokumentumfilm, lehet valószerű vagy stilizált. Mert az
animáció lehet rajzolt, bábos, pixillált vagy 3D-s. Mert az animáció mese, nem csak gyerekeknek.
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A Prizma filmművészeti folyóirat és a június 19. és 23. között megrendezésre kerülő Kecskeméti Animációs Filmfesztivál közös filmszakíró pályázatot hirdet főiskolás és egyetemista
hallgatók részére. A pályázatra a KAFF idei programjába került európai egész estés és tévéfilmjeiről írt ajánlókat, kritikákat, tanulmányokat, esszéket vagy az egyes filmekhez kapcsolódó interjúkat várunk.
Formai követelmények
Az írások terjedelme 3000-6000 karakter.
A pályaművek beérkezési határideje: 2013. május 31.
A pályaműveket az alábbi email-címre várjuk, ahol a pályázattal és a filmek elérhetőségével
kapcsolatban is érdeklődni lehet: prizmafolyoirat@gmail.com
A névvel ellátott írások végén kérjük feltüntetni az iskola nevét, amellyel a szerző hallgatói
jogviszonyban áll.
Díjazás
A beérkező írásműveket a Prizma szerkesztői bírálják el.
A közlésre alkalmasnak talált szövegeket a Prizma Online animációs rovatában, az
Animatékában tesszük közzé.
A legjobb 3 írás alkotója értékes Prizma-ajándékcsomagban, valamint a KAFF által
felajánlott pénzjutalomban részesül.
A fesztiválon bemutatásra kerülő filmek, amelyekről írni lehet, és amelyek megtekintésére
lehetőséget biztosítunk, a következők:
Egész estés animációs filmek
Benjamin Renner, Vincent Patar – Ernest és Célestine / Ernest and Célestine (Franciaország)
Jean-Francois Laguionie – A festmény / The Painting (Franciaország)
Laurent Boileau, Jung – Örökbeadható / Approved for Adoption (Franciaország)
Tomás Lunák – Alois Nebel (Csehország)
Anca Damian – Crulic: A túlvilágra vezető út / Crulic: The Path to Beyond (Románia,
Lengyelország)
Ignacio Ferreras – Ráncok / Wrinkles (Spanyolország)
Jankovics Marcell – Az ember tragédiája / The Tragedy of Man (Magyarország)
T. Christoffersen, K. V. Andersen, P. E. Lipski – Ronal a barbár / Ronal the Barbarian
(Dánia)
Janno Pőldma – Lotte és a Holdkő titka / Lotte and the Moonstone Secret (Észtország)
Stephan Schesch – Holdember / Moon Man (Németország)
Andrés Gustavo Schaer – Hópihe, a fehér gorilla / Snowflake the White Gorilla (Spanyolország)
Jean-Christophe Dessaint – A varjak napja / The Day of the Crows (Franciaország)
Rémi Bezancon, Jean-Christophe Lie – Zarafa (Franciaország)

Animációs TV-speciálok
Jeanette Norgaard – Kutya a mennyben / Dog in Heaven (Dánia)
Greg McLeod, Myles Mcleod – Spagg-sziget / Isle of Spagg (UK)
Johannes Weiland, Uwe Heidschotter – A Gruffalo gyereke / The Gruffalos’s Child
(UK, Németország)
Izu Troin – A fogadó / The Inn (Franciaország)
Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux – Babuska, a sündisznó / Poppety in the Fall
(Franciaország, Kanada)
Jaana Wahlforss – A tél szelleme / The Winter Ghost (Észtország)
David Alaux, Eric Tosti – Spike 2 (Franciaország)
http://prizmafolyoirat.com/2013/04/28/nem-csak-gyerekeknek/

Roma élet – VI. Közép-európai
dokumentumfilm fesztivál

2013. június 1.
Felhívásunkkal elsősorban amatőr dokumentumfilmesekhez, továbbá a városi televíziók,
kábeltévék munkatársaihoz, és az országos tévé csatornák filmeseihez, filmes szakembereket
képző intézményekhez, dokumentumfilmes alkotóműhelyekhez fordulunk.
Kérjük Önöket, küldjék el azokat a filmjeiket, melyek a cigányság életének eseményével
foglalkoznak: örömével, bánatával, konfliktusaival, beilleszkedési zavaraival, sikereivel, kudarcaival, munkaproblémáival, alkotásaival. A filmek mindenképpen dokumentum-jellegűek
legyenek (tehát ne játékfilmek). Időtartamuk legalább 4-5 perces és legfeljebb 15-20 perces
legyen, és készítési évük 2009 vagy az utáni legyen. A nemzetközi zsűri előválogatása után
kerülnek be a filmek a versenyprogramba, ahol a
20 legjobb film Emléklapot kap. Az öt legjobb filmet fődíjjal jutalmazzuk, emellett a fődíjas
alkotások automatikusan részt vesznek a következő, 2014. évi fesztiválon. A zsűri értékelésében elsődleges szempont nem a művészeti tartalom, hanem inkább a valóság hűséges
megjelenítése és a tanulságok. (Feltétel, hogy a film ne legyen 5 évnél régebbi!)
Egy alkotóműhely több filmet is nevezhet. Szeretnénk, ha minél több alkotóműhely, minél
több filmmel pályázna.
A díjazás kategóriái:
1. Országos TV csatorna, illetve annak munkatársai által készített rövidfilmek
2. Regionális, városi, kerületi TV csatornák, illetve annak munkatársai által készített rövidfilmek
3. Amatőr alkotóműhelyek, alkotók által készített rövidfilmek
4. Határon túli magyar alkotók által készített rövidfilmek
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5. Külföldi alkotók által készített rövidfilmek
Nevezési díj: nincs
A jelentkezési lapok beküldési határideje: 2013. május 10.
Az alkotások beküldésének határideje: 2013. május 15.
A jelentkezési lapokat a romalife.docfilms@gmail.com email címre várjuk. Egynél több
alkotás nevezése esetén mindegyikhez külön jelentkezési lapot kell kitölteni.
A jelentkezési lap letölthető: a http://www.docfilm.hu oldalról
Az alkotásokat:
– Digitális formátumban, DVD minőségben;
– Alkotásonként külön lemezre írva; filmenként 2 példányban várjuk a következő postacímre: 1431 Budapest, PF. 117
A VI. Roma Life – Közép-európai Dokumentumfilm Fesztivál Díjátadójára 2013. június
1-én (szombaton) kerül sor Budapesten. A gálán a nyertes filmek is levetítésre kerülnek. A
rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes és média-nyilvános.

III. Bujtor István Filmfesztivál

A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Balatonszemes Önkormányzata és Latinovits Zoltán
Alapítványa, a Magyar Versmondók Egyesülete
BUJTOR ISTVÁN EMLÉKÉRE FILMFESZTIVÁLT rendez független/amatőr filmes
alkotók, alkotóközösségek számára 2013. augusztus 19-20. között Balatonszemesen, a Nyármarasztó rendezvénysorozat keretében.
A fesztivál célja: emléket állítani a közelmúltban elhunyt Bujtor Istvánnak.
Nevezni lehet:
A) Olyan kisjátékfilmek alkotására és bemutatására szólítjuk fel a független filmes alkotókat,
alkotóközösségeket, amelyek Bujtor István szellemi örökségét vállalva elsősorban a vidámság, a könnyedség és a humor jegyében készülnek, mivel a sokoldalú művész munkásságából
ezt a szegmenset szeretnénk elsősorban kiemelni.
B) Versfilmmel, amelynek témája a költészet, a vers – versek, költői életművek bemutatása
filmes formanyelven, illetve eszközökkel.
C) Szabadon választott műfajú és tematikájú filmekkel.
A fesztivál ideje alatt a Balatonszemesi Kertmoziban, illetve a fesztivál helyszínén a Bujdosó
pince különtermében folyamatos Bujtor és Latinovits filmeket vetítünk.
Nevezési határidő: 2013. július 31.
Nevezési lap letölthető: http://www.vers.hu/hirek/197
Nevezési díj: filmenként 4000 Ft, amelyet a Latinovits Alapítvány számlaszámára kérünk
befizetni.
Számlaszám: 67000186-11001191
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A nevezés csak a befizetéssel együtt érvényes!
Informció: Róka László +36 30 552 9945
Kiss László +36 30 922 3573
Nevezni írásban lehetséges, amelyben meg kell adni az alkotó/k nevét, lakcímét, elérhetőségét, és megjelölni, melyik kategóriában kíván indulni a fesztiválon. Egy alkotó, vagy alkotó
csoport összesen két filmmel nevezhet (bármelyik kategóriában), amelynek hossza nem
haladhatja meg a 30 percet.
Az alkotásokat DVD-n, 2012. július 31-ig lehet eljuttatni a balatonszemesi Latinovits Művelődési Ház címére (8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.), és csatolni kell a mellékelt részletes nevezési lapot. Kérjük az alkotókat, hogy a filmhez mellékelten küldjön egy maximum 1
flekkes műleírást (ismertetőt), és egy fotót a filmből.
Díjak:
I. díj 50 000 Ft
II. díj 40 000 Ft
III. díj 30 000 Ft
értékben pénz, vagy tárgyjutalom.
A rendező szervek fenntartják a jogot a díjak összevonására.
A benevezett alkotások automatikusan részt vesznek a Kaleidoszkóp nemzetközi
VersFesztivál filmetűd versenykategóriájában is.
Részletek: http://www.versfesztival.hu

XIX. Latinovits Zoltán vers- és prózamondó
találkozó
A Balatonszemesi Önkormányzat Képviselőtestülete, a „Latinovits Emlékmű Alapítványa”,
a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház és a Magyar Versmondók Egyesülete
középiskolai és felnőtt versmondók részére vers- és prózamondó találkozót hirdet XIX.
alkalommal, LATINOVITS ZOLTÁN születésének 82. évfordulója alkalmából.
A versenyre nem hivatásos versmondókat és a középiskolák 2 legjobb versenyzőjét várjuk.
A versmondóknak két verset, vagy prózát kell megjelölni, amely a XX. században született
magyar író, vagy költő alkotása lehet. Ezek elmondására 4 perc áll rendelkezésre, melyet
kérünk betartani!
A verseny időpontja:
2013. június 7-9. (péntek-vasárnap)
Pénteken este tájékoztatóval, koszorúzással kezdődik programunk, szombaton kerül sor az
elődöntőre, vasárnap pedig a döntőre és a gálára.
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A verseny helyszíne:
Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.
DÍJAZÁS:

Felnőtt kategória:

I. díj: Latinovits Zoltán-díj
II. díj: 20 000 Ft értékű jutalom
III. díj: 15 000 Ft értékű jutalom

Ifjúsági kategória:

I. díj 20 000 Ft értékű jutalom
II. díj: 15 000 Ft értékű jutalom
III. díj 10 000 Ft, értékű jutalom
továbbá a szponzorok és támogatók által felajánlott különdíjak.
Nevezési határidő: 2013. május 20.
Jelentkezési lap letölthető: http://www.vers.hu/hirek/140 oldalról
A versenyzők részére péntekre és szombatra szállást, szombatra ebédet biztosítunk.
/Kérjük, szállásigényeiket előre jelezzék!/
A jelentkezőktől 4000 Ft nevezési díjat kérünk, amely tartalmazza az egy napi szállás és
étkezési költséget egy versmondó részére. Kísérőknek önköltségi áron tudunk szállást és
étkezést biztosítani.
A jelentkezési lapokat kérjük, küldjék el a fenti levél-címünkre, vagy fax számunkra: 84/361204, a borítékra és a fax elejére írják rá: Latinovits versmondó verseny.
A jelentkezést e-mail címünkre is küldhetik: vers@c3.hu
Telefon és információ:
Kiss László: 06 30/922-3573
Róka László: 06 30/552-9945
Jelentkezésük után háromnapos rendezvényünkről részletes forgatókönyvet és programot
küldünk címükre. Ezúton kívánunk a versenyzőknek és a pedagógusoknak sikeres felkészülést és szereplést, hogy a találkozó után is szívesen gondoljanak vissza a vendégszerető Balatonszemesre!
Róka László
a Latinovits Zoltán Művelődési Ház igazgatója
Takács József
Balatonszemes polgármestere
Kiss László
az MVE és a Latinovits Alapítvány elnöke
Kommunikációs partnerek: a Versmondó folyóirat és a vers.hu

Gyermekversmondó tábor

A Magyar Versmondók Egyesülete szervez a 10-14 éves korosztálynak.
A tehetséggondozó művészeti tábor a vers- és prózamondás szakmai ismereteinek megalapozásán, illetve továbbfejlesztésén kívül személyiségfejlesztő gyakorlatokat, műelemzéseket,
irodalmi bemutatókat és vetélkedőt foglal magában, egy kellemes nyári üdülés keretében.
A tematikus órák felhőtlen hangulatban, kifejezetten gyerekekre épített módszerek szerint
zajlanak, neves szakemberek: művészek és pedagógusok közreműködésével. A kurzus hasznos felkészítést nyújt a különféle iskolai és egyéb költészeti rendezvényeken való részvételre,
versenyekre. Mindemellett a tábor a sajátos drámapedagógiai módszertan miatt egyén- és
közösségépítő jellegű. A versmondó palánták a tábor végén közös, nyilvános gálaműsort
adnak.
Helyszín: Neszmélyi Hajóskanzen,
Művelődési Ház és iskola
Időpont: 2013. július 13-20.

A tábor csoportvezetői:

Szennik Évi diákszínjátszó-rendező,
Kiss László Csokonai- és Radnóti-díjas rendező

Vendégelőadók:

Kinizsi Ottó színész, rendező
Sajtkukacz verszenekar
Aradi Balázs, egykori táborozó, színész (Barátok közt)
A kurzus hasznosan felkészít a különféle iskolai és egyéb költészeti rendezvényeken való
részvételre, valamint versmondó versenyekre. A tábor a sajátos drámapedagógiai módszerek
alkalmazásával egyén- és közösségépítő jellegű. A versmondók a tábor végén közös, nyilvános gálaműsort adnak.
Időpont: 2013. július 13-20.
Részvételi díj: 46 000 Ft – a részvételi díjat vagy egy részét az iskola is átvállalhatja!
Számlaszám: 11708001-20554707 OTP Bank (Magyar Versmondók Egyesülete)
Közlemény rovat: Gyermekversmondó tábor részvételi díj, résztvevő neve, címe
Jelentkezés:
Az érdeklődők 2013. június 30-ig, a név, születési idő, pontos lakcím és telefonszám, valamint az iskola megnevezésével, a jelentkezési lap elküldésével, az alábbi e-mail címen jelentkezhetnek: verstaborok@gmail.com
Információ: Szennik Évi, +36 20 512-8004
Honlap: http://www.vers.hu/taborok (Gyermekversmondó tábor)
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Színházi- és Versművészeti táborok

Neszmély, 2013. július 13-20.
Szakmai versmondó és színházi tábor a Magyar Versmondók Egyesületével. Művészi légkör,
igazi közösség! Vadregényes helyszín! Elismert szakemberek! Komplex képzés, darabbemutató!
Mindez egy Duna-parti hajón, Neszmélyben, színészekkel, rendezőkkel, előadóművészekkel,
ismert televíziós személyiségekkel!
Egy alkotótábor, ahol az ország legkülönbözőbb pontjaiból érkező fiatalok azt gondolják,
hogy a vers, az irodalom, a színház nem szégyen, hanem segítség. Egy műhely, ahol megtanulhatják az érzéseket kezelni és reprodukálni, a gondolatokat művészi nyelven, hétköznapi
módon kinyilvánítani. Észrevétlenül, játékos módszerekkel segítjük a táborozók egymás
iránti érzékenységét, problémamegoldó képességét, nyitottságát, kommunikációs készségét,
miközben elsajátíthatják a versmondás szakmai alapjait.
A táborokban lehetőség van tutajozásra, fürdésre, úszásra is!
Szakmai alapok:
Hangképzés: légzés- és beszédtechnikai gyakorlatok
Színészmesterség: drámai készségfejlesztő gyakorlatok
Előadói attitűd: színpadi viselkedés, koncentráció, felkészülés és előadás, közönségismeret
Pódiumi technikák: stílusjegyek, értelmi és érzelmi elemzés, formai megvalósítás, mimika
Mozgástréning: alapvető pódiumi mozgás, gesztikuláció
Kommunikáció: beszédfejlesztő gyakorlatok, improvizáció
Drámajátékok: versek feldolgozása a tanítási dráma módszerével
Verszene: a zene felismerése, komponálása és előadása versekre
Próbák: darabbemutató, csoportos próbák, egyénenkénti versmondások
Két külön szekció:
Versművészeti szeminárium: előadóművészet, versmondás, versszínház
Színész és előadóművész felkészítő műhely: színházművészet és vers
A foglalkozásokat vezetik:
Bakos-Kiss Gábor színművész, a Csokonai Színház társulati tagja
Kiss László rendező, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke
Lutter Imre előadóművész, drámapedagógus
Szennik Évi diákszínjátszó-rendező, televíziós szakember
és az Aphonia-Sajtkukacz verszenei együttes
Vendégelőadók:
Wiegmann Alfréd színházi és televíziós rendező
Kinizsi Ottó színész és forgatókönyvíró (Barátok közt), drámatanár
A tábor hasznos felkészítést nyújt a különféle versmondó versenyeken és találkozókon
történő szereplésekhez. A tábor végén az alkalmi társulatok darabbemutatót tartanak!
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Helyszín: Neszmélyi Hajóskanzen,
Művelődési Ház és iskola
Időpont: 2013. július 13-20.
Részvételi díj:
Versművészeti szeminárium: 48 000 Ft
Színész és előadóművész műhely: 56 000 Ft
Az árak tartalmazzák a napi három étkezést, a szállást, a szakmai foglalkozások, előadások és
fakultatív programok díjait is. A részvételi díjat az iskolák, intézmények és cégek is átvállalhatják!
Jelentkezni lehet:
e-mailben: verstaborok@gmail.com
számlaszám: 11708001-20554707 (Magyar Versmondók Egyesülete)
Bővebb információ és jelentkezési lap:
a http://www.vers.hu oldalon, a Táborok linken
és az alábbi telefonszámokon:
36 (20) 512-8004; 36 (20) 512-8095
Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezési határidő: 2013. június 30.

ÉTEL/ITAL – vers- és prózaíró pályázat 2013

Kiíró: VPM
Kategória: irodalmi, vers és próza
Beérkezési határidő: 2013. május 31. éjfél.
Beküldési cím: verslista@verslista.hu (Tárgy: ÉTEL/ITAL)
1. A Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki az alábbi témakörben: „ÉTEL/ITAL”.
2. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók –
kortól és foglalkozástól függetlenül bárki – kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű
írásokkal.
3. A pályázat keretében a pályázók korlátlan számú művel pályázhatnak. A pályázati írásoknak egy bizonyos ételről vagy egy bizonyos italról kell szólnia! (tehát nem általánosságban az
étkezésről, vacsoráról... hanem pl. a szilvásgombócról, vagy a limonádéról.... stb... Egyik írás
se haladhatja meg a 2 db A4-es (!) oldalt!
4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos
lakcímet, telefonszámot, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin
megjelenni kíván – is
tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és
a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Vizuális Pedagógiai Műhely, ill. a
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Barátok Verslista által fenntartott honlapokon (http://www.vpm.hu; portal.verslista.hu;
http://www.poeta.hu; http://www.kepzeldel.hu) illetve a Vizuális Pedagógiai Műhely, ill. a
Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban; valamint hogy a beküldött írás pdf-ben is megjelenhet.
(A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott 2013 évi Verslistás Szabályzat.)
5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban –
Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a verslista@verslista.hu címen (kérjük, pontosan
írják be az email címet!)
2013. május 31. éjfélig. A levél tárgya legyen minden esetben ez legyen: „ÉTEL/ITAL”!
A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor
kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt
visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.
A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre
várjuk:
Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.
A nyilatkozatnak legkésőbb 2013. június 4.-ig meg kell érkezniük a fenti címre.
Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött írások címeit
tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött írásokat töröljük a pályázati anyagból.
6. Nevezési díj: 1 ezer Ft/írás!
KÉRJÜK a pályázókat, hogy csak abban az esetben induljanak, ha a nevezési díjat IDŐBEN rendezni tudják!
7. Minden beérkező írást szakmai zsűri pontoz. A legjobb írások bekerülnek egy nyomtatott
folyóiratba!
8. Pályadíjak:
A pályázaton az első helyezést elért írás írója a Barátok Verslista ill. a Vizuális Pedagógiai
Műhely által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a
Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 10 ezer Ft értékben.
9. Eredményhirdetés (várhatóan): 2013. július 1-én lesz.
A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.
10. További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.
http://www.vpm.hu

Szeretettel a gyűlölet ellen – történetírás
Elie Wiesel pályázat

A „Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány” megrendezi a „Szeretettel a gyűlölet ellen” elnevezésű történetíró
pályázatát, három kategóriában:
I. kategória 12-15 éves
II. kategória 15-18 éves
III. kategória 18 év feletti pályázók részére.
Mottónkat Elie Wiseletől választottuk:

„The opposite of love is not hate, it's indifference” „A szeretet ellentétje nem a gyűlölet, hanem a közöny.”

A szeretetről szóljon a pályázat, a jó cselekedetekről. Most nem verseket, hanem történeteket várunk. Bármilyen stílus lehet, a szeretetet millióféleképpen ki lehet fejezni,
megkötés nincs.
Lehet igaz történet, kitalált, a lényeg, hogy bizonyítsa a SZERETET szükségét, erejét. Meggyőződésünk, hogy a szeretettel foglalkozni kell. A szeretetről, a jó cselekedetekről
nagyszerű érzés gondolkodni, beszélni és írni. Átérezni pedig maga az igazi csoda!
– Nevezési díj nincs.
– Pályamunkákat csak magyar és román nyelven fogadunk el hazánkban, vagy a
határainkon túl élő magyar és nem magyar állampolgároktól.
– Minden szerző legfeljebb 2 novellát küldhet be, amelyek együttes terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalt.
– Az elkészült műveken fel kell tüntetni:
teljes név
postacím
e-mail cím vagy telefonszám
életkor
Beküldési cím: monika2012rahelalapitvany@gmail.hu
asztalalatt@gmail.hu
hajnalifeny77@gmail.hu
A beérkezett pályaműveket visszaigazoljuk!
A pályázattal kapcsolatos minden további kérdésre a fenti e-mail címen lehet választ kapni.

Díjazás kategóriánként:

I. díj: Ráhel trófea és oklevél
II., III. díj: oklevél és jutalomtárgy
A legjobb pályaműveket a „Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány” honlapján közzétesszük, valamint
lehetőség szerint könyv formátumban is megjelentetjük.

64
Beérkezési határidő: 2013. 07. 30.

További információ:
monika2012rahelalapitvany@gmail.hu
hajnalifeny77@gmail.hu +36/30/667-63-72

Jó munkát kívánunk!

Akik támogatni szeretnék pályázati munkánkat, azok itt tehetik meg:
Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány
Bankszámla számunk: OTP 11738008-20874531
Köszönjük a támogatásokat a további szolgálatunkhoz!
http://rachel.ucoz.hu/

Geronimo Stilton bonyhádi kalandja

Tisztelt Pedagógusok, kedves gyerekek!
Solymár Imre Városi Könyvtár és az Alexandra Kiadó rajzpályázatot hirdet 6-15 éves korú
gyermekek részére.
Pályázat címe: „Geronimo Stilton bonyhádi kalandja”
Pályázni lehet: A/4-es méretben bármilyen technikával
A pályázatra jelentkezhet minden lelkes 6-12 éves korú gyermek.
A pályázatok beküldésének módja: postán: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel u. 50. vagy személyesen
A pályaművek beadási határideje: 2013. június 1.
Kérjük, hogy a munkákon a következő információkat tüntessék fel: pályamunka alkotójának
neve, kora, telefonszáma, e-mail címe, levelezési címe, iskolájának neve, címe, telefonszáma
és a felkészítő pedagógus neve.
Segítséget és információt ad:
Schnell-Nagy Erika
Telefonszám: 74/451-834.
E-mail: erika@bokonyvt.hu
Díjazás két korcsoportban 6-9 és 10-12 éves korig az első három helyezett.
A legjobbnak ítélt beküldött pályamunkákból a Völgységi Könyvfesztivál ideje alatt kiállítást
rendezünk. Amennyiben szeretnék visszakapni a pályázatokat, felbélyegzett válaszborítékot
küldjenek.
Eredményhirdetés ünnepélyes keretek között a Völgységi Könyvfesztiválon. A díjátadás
pontos idejéről minden résztvevőt értesítünk. A díjakat az Alexandra Kiadó munkatársai
fogják átadni.
Tájékozódni a http://www.pafi.hu oldalon is lehet!

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/18. szám
Solymár Imre Városi Könyvtár
7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 50.
Tel.: 74/451-834
e-mail: bokonyvt@bokonyvt.hu
OTP Bonyhád: 11746036-15418496

Magyar mondák – országos rajzpályázat
A téglási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI rajzpályázatot hirdet általános iskolai
tanulók részére. Az országosan meghirdetett rajzversenyünk célja, hogy a gyerekek minél
jobban megismerjék a magyar mondákat, és az általuk elkészített alkotások tükrözzék magyarság eredetével, történelmével, valamint a honfoglalással kapcsolatos gondolataikat, elképzeléseiket.
Téma: illusztráció készítése a következő mondákhoz:
– A csodaszarvas
– A vérszerződés
– Csörsz árka
– Emese álma
– Botond
– Lehel kürtje
– A magyarok Szent Gallenban
Az alkotások mérete: maximum A/3 méretű rajzlap
Technika: szabadon választott technika
Egy tanuló 1 alkotással pályázhat.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1-2. osztály
II. korcsoport: 3-4. osztály
III. korcsoport: 5-6. osztály
IV. korcsoport: 7-8. osztály
A neves szakemberekből álló zsűri korcsoportonként az első 3 legjobb alkotást díjazza. A
legszebb alkotásokból kiállítást rendezünk, melynek megnyitóünnepségén kerül sor a díjak
átadására.
Az alkotások hátoldalára nyomtatott betűkkel kérjük felírni a következő adatokat:
– a pályázó neve, életkora, általános iskolai osztálya,
– iskolájának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
– felkészítő tanárának neve
– az illusztrált monda címe
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Az alkotások beérkezésének határideje: 2013. május 30. A határidőn túl beérkezett
alkotások nem vesznek részt a rajzversenyen.
Az alkotásokat a következő címre kérjük beküldeni:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI
4243 Téglás Úttörő utca 15.
Telefon: 52/ 384-410
A kiállítás zárása után a rajzokat 2013. július 1-2-én 8-12 óráig át lehet venni az iskolában.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Kovácsné Lőrincz Judit művészetoktatási intézményegység-vezetőnél. e-mail: juditkl18@gmail.com

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4243 Téglás, Úttörő u. 15. Telefon./fax: 52/384-410
E-mail: rfami@rakoczi-teglas.sulinet.hu, Web: http://www.teglas.sulinet.hu
OM azonosító: 031051

X. Napfényes Fesztivál plakátpályázat
1. A pályázat kiírója: Napfényes Élet Alapítvány, 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26.
http://www.napfenyes.hu
Alapítványunk non-profit alapon, közhasznú tevékenységet folytat. Célunk az emberek testilelki-szellemi harmóniájának elősegítése. Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk, kiadványokat adunk ki. Az előadásokat hetente több százan hallgatják,
melyeknek felvételeit megjelentetjük CD, DVD formátumban. Ízelítő a témakörökből: Testi
egészség (természetes életmód, táplálkozás, testápolás, öngyógyítás); Lelki egészség (önismeret, pszichológia); Szellemi egészség (filozófia, vallásbölcsészet).
2. A pályázat: Plakátpályázat a X. Napfényes Fesztiválhoz kapcsolódóan A Napfényes Élet
Alapítvány az alábbiakban részletezett pályázatot írja ki, mely kapcsolódik az Alapítvány
legnagyobb éves rendezvényéhez, a X. Napfényes Fesztiválhoz. A pályázat kiírója minden, a
pályázattal kapcsolatos aktualitást a Napfényes Fesztivál honlapján
www.napfenyesfesztival.hu, a Plakátpályázat menüpont alatt tesz közzé.
3. A pályázat témája: „ÖRÖM”
A pályázatra olyan pályaműveket várunk, amelyek a pályázat témáját – „Öröm” – jelenítik
meg. Várjuk a téma konkrét, vagy átvitt értelemben, egyéni látásmódban való megfogalmazását, megjelenítését a „Gyermek” kategóriában képpel, a többi kategóriában képpel és
szöveggel illetve ezek tetszőleges kombinációjával az 5. pont alatt feltüntetett követelmények betartásával. A pályázat témájának részletesebb kifejtését a pályázati felhívásban
a honlapon tesszük közzé (ld. 2. pont).
4. A pályamű formai kritériumai:
4.1. „Rajz”:
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4.1.1. Méret: A4 (210*297 mm)
4.1.2. Papíron vagy festővásznon kézzel készített eredeti rajzokat, festményeket fogadunk el
(ceruza, toll, filc, zsírkréta, víz-, akril-, olajfesték stb.).
4.1.3. A rajz szöveget nem tartalmazhat.
4.2. „Plakát kézi technikával”
4.2.1. Méret: A4 (210*297 mm)
4.2.2. Papíron vagy festővásznon kézzel készített eredeti rajzokat, festményeket fogadunk el
(ceruza, toll, filc, zsírkréta, víz-, akril-, olajfesték stb.).
4.2.3. A plakát képet és szöveget tetszőleges kombinációban tartalmazhat.
4.3. „Plakát tetszőleges technikával” – megvalósítható:
4.3.1. A 4.2. pont alatt részletezett kézi technikával
4.3.2. A4-es méretben (210*297 mm) egyéb tetszőleges kézi technikával (analóg fotótechnika, montázs, kollázs stb.)
4.3.3. Digitális technikával, számítógépes grafikával
4.3.3.1. legalább 1500*2000 pixel felbontásban (3:4 képarány álló vagy fekvő elrendezésben)
4.3.3.2. legfeljebb 4MB file-méretben
4.3.3.3. formátum: JPEG, TIFF vagy PDF
4.3.4. A plakát képet és szöveget tetszőleges kombinációban tartalmazhat.
5. Pályázati kategóriák:
5.1. Gyermek kategória: 10 év alatti pályázók, „Rajz” formátumban (lásd 4.1. pont)
5.2. Junior kategória: 10-14 év közötti pályázók, „Plakát kézi technikával” (lásd 4.1. pont)
5.3. Ifjúsági kategória: 14-18 év közötti pályázók, „Plakát tetszőleges technikával” (lásd 4.3.
pont)
5.4. Felnőtt kategória: 18 év feletti pályázók, „Plakát tetszőleges technikával” (lásd 4.3.
pont)
6. Pályamunkák beadásának feltételei:
6.1. A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotásával pályázhat. A
pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szellemi tulajdonát képező műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka
nem sérti más szerzői jogát.
6.2. Az 6.1. alatti feltétel megsértése esetén pályázó pályázata érvénytelenné válik, díjat nem
kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat
visszaszolgáltatni, visszafizetni.
6.3. Csak természetes személyek pályázhatnak, egyéni munkával.
6.4. A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva kifejezéseket nem tartalmazhat.
Azt a pályaművet, amely megsérti a jelen pont alatti feltételeket a pályázat kiírója érdemi
bírálat nélkül kizárja a pályázatból.
6.5. Egy pályázó legfeljebb két pályamunkával nevezhet.
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6.6. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul
kitöltött és aláírt adatlap és a pályamű – megfelelő formátumban való elküldése. Az
érvénytelen, hiányos pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton. A pályázati adatlap letölthető a www.napfenyesfesztival.hu/palyazat oldalról.
6.7. A pályamű beküldése egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja a pályázat feltételeit.
Kiskorú pályázó esetén a beküldő szülő illetve gondviselő nyilatkozik.
6.8. Beérkezési határidő: 2013. május 20. hétfő 12 óra.
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
6.9. Nevezési díj: nincs
6.10. Életkornak a pályázat beérkezési határidejének napján betöltött életkort kell tekinteni.

Válás után – Mozaikcsalád fotópályázat 2013

Fókuszban egy új családtípus
Mozaikcsaládok a Te lencséden keresztül
„A kötelék, mely az igaz családot összefűzi, nem a vér, hanem az
egymás élete iránti tisztelet s a benne lelt öröm.”
Richard Banc
Mozaikcsaládnak nevezzük azt a családot, amikor legalább az egyik felnőttnek van az előző
házasságából gyermeke.
Hogyan működik egy ilyen család? Kik a tagjai? Miben különböznek a hagyományos családtól?
Vajon lehet teljes családi életet élni mozaikcsaládban? Hogyan?
Magyarországon első alkalommal kerül sor ennek a témának fotópályázati kiírására. Ezt az
újnak nem mondató, de egyre elterjedtebb családtípust szeretnénk bemutatni a fotó médiumának segítségével. Felhívni a figyelmet ennek a társadalmi változásnak a hatásaira és következményeire. A fotópályázat célja a válással és az újraházasodással kapcsolatos társadalmi és
családon belüli szemléletváltás elősegítése. A válás és újraházasodás tabuként kezelésének és
negatív előítéleteinek megváltoztatása.
Becslések szerint ma a háztartásoknak legalább a harmada mozaik-jellegű, és több százezer
kiskorú gyermek él mozaikcsaládban. Itt az ideje hát, hogy a mozaikcsaládot elismerjék a mai
kor bevett együttélési formájának. A mozaikcsalád kifejezés nincs a köztudatban. Ez is azt
mutatja, hogy sem a társadalom, sem az emberek nem tesznek különbséget a hagyományos
(nukleáris) család és a mozaikcsalád között. A társadalom is azt várja el tőlük, hogy hagyományos családként éljék az életüket és talán ezt a mozaikcsaládban élők el is hiszik. Akarvaakaratlanul is arra vágynak, hogy mozaikcsaládos felállással, de klasszikus formában éljék
mindennapjaikat, pedig ez nem ilyen egyszerű. Ezzel az irreális elvárással nem tud a mozaikcsalád jól működni. Meg kellene érteni és értetni, hogy a mozaikcsalád sem összetételben,
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sem szerepeiben, sem egymáshoz fűződő kapcsolataiban nem hasonlít a hagyományos családhoz. Eltérőek a kapcsolatformái, nem mindenkihez fűz vérszerinti kötelék. A mozaikcsaládok nagyon kevés segítséget kapnak, mivel sajátosságaikat, szerepeiket, funkcióikat és
pozícióikat még a szakemberek sem ismerik eléggé. Mások a szabályok, szabad és kell is
másmilyennek lenniük.
A FOTÓPÁLYÁZAT TÉMÁJA
A mozaikcsaládban élő emberek környezetének és hétköznapjainak bemutatása. A mozaikcsalád tagjai közötti kapcsolat ábrázolása. Bepillantás a mozaikcsaládok hétköznapjaiba.
Mindennapi élethelyzetek rögzítése. Ünnepek a mozaikcsaládokban. Emberi viszonyok,
kapcsolatok sokfélesége, csoportdinamika. Humor, tragikum és más intenzív érzések. Rávilágítani és felhívni a figyelmet az elvált szülők nehézségeire, sikereire, az új családalapítás
buktatóira, azokra a kihívásokra, nehézségekre, előítéletekre, amelyekkel az elvált szülők és
újraházasodott emberek szembesülnek. A képek manipulálása megengedett, amennyiben a
mondanivalót, érthetőbbé, kifejezőbbé teszi.
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
A mozaikcsaládok és kapcsolatrendszerük átfogóbb megismeréséhez, beszélgetéssel egybekötött tájékoztatót tartunk 2013. június 9-én 10 órakor.
Helyszín: Csili Művelődési Központ
Budapest, XX. kerület, Nagy-Győri István u. 4-6. (Bejárat a Baross utca felől)
A fórum jó lehetőséget biztosít a témagyűjtéshez és segítséget nyújt a pályaművek elkészítéséhez. A programra regisztrálni lehet a fotopalyazat@mozaikcsaladok.hu címen.
A fotópályázat műveiből kiállítást szervezünk az ország több pontján:
Budapest, Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged, Pécs, Szolnok
A FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYAI
1. A pályázaton amatőr és hivatásos fotósok is pályázhatnak.
2. Pályázni fekete-fehér, színes és digitális fotóval is lehet.
3. A fotó mérete: hosszú oldal 5400 pixel, maximum 5 MB.
4. Minden pályázó maximum 3 fotót küldhet el, melynek szerzői jogaival rendelkezik.
5. A fotók témájának összhangban kell lenni a meghirdetett fotópályázat témájával.
6. A szervező fenntartja a jogot, hogy a beküldött pályázatot érvénytelennek tekinti, ha a
fénykép nem felel meg a feltételeknek a meghirdetett verseny témájával kapcsolatban.
7. A szakmai zsűri fenntartja magának a jogot, hogy nem ad kiemelkedő helyezést, értékelést, ha a fénykép nem megfelelő a verseny színvonalának és minőségének.
8. A pályázó egyetért beküldött adatai (név, település) és pályamunkájának nyilvánosságra
hozatalával.
9. A fotópályázat szervezője fenntartja a használati jogot a versenyben szereplő képek felett
a saját igényeik szerint, (illusztrációk, oktatási segédeszközök, marketing). Ezekért a használatokért a felhasználó nem köteles jutalmat fizetni a pályázónak.
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10. A pályázat kiírói és szervezői személyiségi és szerzői jogi kérdésekben sem jogi, sem
semmilyen egyéb felelősséget nem vállal.
11. A szervező fenntartja a jogot, hogy díjmentesen a pályázó részére történő bármilyen
ellenértéket vagy szerzői jogdíj megfizetése nélkül a pályamunkákat a honlapján és közösségi
oldalán megjelentesse a pályázó nevének feltüntetésével, valamint jogosult a pályamunkák
kiállítására és felhasználhatja az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online
megjelenéseihez.
12. A pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes fotó kiválasztására nem objektív szempontok
alapján, hanem kizárólag a bíráló zsűri szubjektív szakmai szempontjai és értékítélete alapján
kerül sor.
13. A szervező azon pályázók felé, akik a kiválasztás során nem minősültek nyertesnek, azzal
kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal sem a kiválasztás szempontjai, sem egyéb
bírálás során felmerülő körülmények, tények miatt.
14. A pályázó jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa beadott képeken harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn.
15. A zsűri által hozott eredmény a szervező megerősítése után visszavonhatatlan.
16. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a versenyt lemondja, ha arra kényszerítő okok jelentkeznek. A verseny újbóli meghirdetése ugyanúgy fog történni, mint ahogy a verseny meg volt
hirdetve. Ez azt jeleni, hogy a felhívás meg lesz hirdetve a verseny hivatalos honlapján.
17. A fotópályázat kiírása és a rendelkezések a fotópályázat bejelentésétől lépnek hatályba.
18. A pályázó a pályázat beadásával elfogadja a kiírás feltételeit a szervezők és a zsűri döntése ellen fellebbezésének helye nincs.
A NEVEZÉS MÓDJA
Nevezni az alábbi adatok megadásával lehet:
– Vezetéknév, Keresztnév
– Lakcím: Település (utca, házszám nélkül)
– Email cím
– Születési idő: Év, hónap, nap
– A képek címe:
– A képek rövid, 2-3 mondatos magyarázata.
– Maximum 3 fotó, mérete: hosszú oldal 5400 pixel, maximum 5 MB.
Az adatokat és a fotókat a nevezes@mozaikcsaladok.hu címre kell küldeni.
Beküldési határidő: 2013. július 31. 24.00 óra.
FOTÓPÁLYÁZATI NAPTÁR
– A fotópályázat kihirdetésének időpontja: 2013. április
– Tájékoztató megbeszélés: 2013. június 9. 10. óra Helyszín: Csili Művelődési Központ
Budapest, XX. kerület Nagy-Győri István u. 4-6. (Bejárat a Baross utca felől)
– A fotók beküldési határideje: 2013. július 31. 24.00 óra.
– A fotópályázat zsűrizése: 2013. augusztus

– Kiállítás megnyitó, eredményhirdetés és díjkiosztás: 2013. szeptember
(A helyszín szervezés alatt).
Országos kiállítások:
Budapest, Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged, Pécs, Szolnok
ÉRTÉKELÉS, ZSŰRITAGOK
A pályaműveket a fotográfia és a média neves képviselői, családsegítő szakemberek bírálják
el.
– Eperjesi Ági – Képzőművész, Fotográfus
– Erdei Krisztina – Fotográfus
– Kolesza Edit – Fotográfus
– Pecsics Mária – Fotográfus
– Szász Lilla – Fotográfus
– Varga-Villant Barbara Krea-Graf Kft.
– Csőre Antal – Informatikus
– Biczó Henriett – Újságíró
– Bieber-Nyíri Tünde Családpedagógiai mentor
– Büki Péter – Szociálpedagógus, Szociálpolitikus
FOTÓPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
I. díj: 100 000 Ft értékű ajándékcsomag
II. díj: 60 000 Ft értékű ajándékcsomag
III. díj: 40 000 Ft értékű ajándékcsomag
Érdeklődés, információ
Bieber-Nyíri Tünde
Mozaikcsaládban élők klubja
Klubvezető
Tel.: 0620-413-0485
fotopalyazat@mozaikcsaladok.hu
http://www.mozaikcsaladok.hu

Értéket teremtek
– vállalkozom IV. fotópályázat
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fotópályázatot hirdet.
A fotópályázat célja; az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások, szolgáltatók, kézművesek tevékenységének, termékeiknek művészi módon való megjelenítése.
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Ez magába foglalja a cégek mindennapi életének, az ott folyó munkafolyamatoknak a bemutatását. Célunk ráirányítani a figyelmet a vállalkozások értékteremtő-, munkaadói tevékenységére, örömeire, nehézségeire.
Nevezési feltételek:
– A pályázaton, 18 éves kortól, minden alkotó részt vehet, a tematikai megjelölés figyelembevételével.
– A pályaműveket digitális adathordozón, (CD-n, DVD-n) lehet beküldeni a BKM Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét Árpád krt. 4. címre, vagy e-mailben a
pejo.zoltan@bkmkik.hu címre. (egy mail max. 6 MB méretű lehet)
– A díjazott és kiállítandó képeket mi nagyítjuk ki.
– A megküldött képek file neveit a következőképpen nevezze el: sorszám_név_képcím
– Pl: 1_Gábor János_Esti hangulat
– A JPG képek pontos mérete: 300 dpi, 21x30cm (3543x2380 pixel)
vagy hosszabbik oldala 30 cm-es, 3543 pixel legyen (minimum 2 Mb).
– A pályázatra max. 5 db alkotás küldhető be. A fentiektől eltérő méretű képek kizárásra
kerülnek.
– A pályázatra sorozatok nem nevezhetők.
– A pályázaton való részvételhez szükséges a nevezési lap megküldése is.
A díjazottak értékes tárgyjutalmakban és oklevélben részesülnek. (I., II., III., Kü-

löndíj – Ipar témában)

Pályázati naptár:
– Beérkezési határidő: 2013. augusztus 21.
– Pályázati díj: 1500 Ft/fő, melyet a 10915008-00000009-21320005 sz. számlaszámra
kérünk utalni, „Fotópályázat” megjelöléssel, ill. kérésre postai csekket küldünk.
– Zsűrizés várható ideje: 2013. augusztus 22.
– Zsűri tagjai:
Fehér Kálmán – A Magyar Fotográfiai Múzeum munkatársa
Bahget Iskander – fotóművész
Sipos Zsolt – BKM Kereskedelmi és Iparkamara titkára
– A kiállítás megnyitásának, ill. a díjak átadásának helye és ideje: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 6000 Kecskemét Árpád krt. 4. I. em.
2013. augusztus 29. 15 óra
– A résztvevőket az eredményről kizárólag e-mailben értesítjük, továbbá a díjazottak listáját
a http://www.bkmkik.hu honlapon, 2012. augusztus 30-án nyilvánosságra hozzuk.
– A kiállítás anyagát több helyszínen is bemutatjuk, így a tárlaton szereplő képek visszaadásának várható ideje: 2014. június 30.
Nevezési lap kérhető: a pejo.zoltan@bkmkik.hu email címen, illetve letölthető a
http://www.bkmkik.hu honlapról.
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Játssz bizalommal! tapintható játékok
létrehozása
A Láthatatlan kiállítás és a Ludwig Múzeum pályázatot hirdet.
Készíts egy játékot bármely korosztály számára egyéni vagy közösségi használatra,
amivel látók és nem látók egyszerre is tudnak játszani:
– a mérete maximum 60x60 cm, magassága maximum 20 cm legyen!
– ne használj szúró, vágó vagy mérgező anyagokat!
– küldd el nekünk postán, vagy hozd el személyesen a Ludwig Múzeumba, és ha jól sikerült,
díjazzuk!
A nyerteseket értékes nyereménycsomagok várják.
Minden pályaművet kiállítunk a Ludwig Múzeumban!
Három kategóriában jelentkezhettek:
alsó tagozatosok (6-10 éves korig)
felső tagozatosok (11-14 éves korig)
középiskolások (15-18 éves korig)
az alábbi e-mail címen:
szira.henrietta@ludwigmuseum.hu
A jelentkezésnél tüntessétek fel:
– a játék címét
– a készítője nevét
– e-mail címét
– telefonszámát
Beküldési határidő: 2013. június 10.
A kiállítás megnyitójára 2013. június 22-én, a Múzeumok Hosszú Éjszakája keretében kerül
sor!
http://www.ludwigmuseum.hu

GENIUS LOCI II. – Kortárs művészek
telepe című kiállításon való részvétel
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) kiállítást
szervez Genius loci II. – Kortárs művészek telepe címmel 2013. május-június hónapban a Szentendrei Régi Művésztelepen és a hozzá kapcsolódó Galériában, amelynek alkalmából a
MANK pályázatot hirdet alkotóművészek számára a kiállításon való részvételre.
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A MANK legfőbb célja a Szentendrei Régi Művésztelep és Galéria teljes körű felújítását és
modernizálását követően egy olyan friss, nyitott szemléletű művészeti színtér kialakítása,
amely kivételes történetére és hagyományaira támaszkodik, ugyanakkor a művésztelep megváltozott, 21. századi értelmezési és működési kereteit átgondolva bemutatkozási lehetőséget, illetve a jövőben inspiratív alkotói közeget teremt a művészek számára. Ennek értelmében a galéria két egymással szorosan összefonódó, a művésztelep múltjára és jelenlegi helyzetére reflektáló, illetve a „telepi lét”, a közös(ségi) alkotás, a művésztelep kortárs fogalmának lehetőségeit kutató kiállítással kezdi meg működését.
A bevezető kiállítás a GENIUS LOCI I. – A hely szelleme; Válogatás a szentendrei művésztelepen
dolgozók munkáiból címet viseli, s a művésztelep múlt századi történetére, egykori alkotóira és
sokrétű művészeti irányaira tekint vissza. A tárlat nem csupán a művésztelep történetét
eleveníti fel, hanem közvetlenül elvezet a közösség, a közösségi alkotás, a művésztelepen
való együttélés, egymásra hatás kérdéséhez is. A művésztelepi közös munkáról alkotott
képet eddig elsősorban a Szentendréről, magáról a tájról és a városról készült festmények
határozták meg, melyekkel korábban több átfogó kiállítás is foglalkozott. A GENIUS LOCI
I. című kiállításban azonban arra vállalkoznak a szervezők, hogy közelebb lépve magukhoz
az alkotókhoz, a művésztelep működésének személyesebb oldalát tárják fel egy olyan válogatás segítségével, amely bemutatja a művészek együttműködésének különböző dokumentumait, így nyomon követve a közösségen belüli egymásra hatások útját: a műtermek enteriőrjeit a bennük alkotó művészekkel, önarcképeikkel és egymásról készített portréikkal. Maga
az alkotó individuum áll a tárlat fókuszában: azok, akik meghatározó alakjai a magyar képzőművészet történetének és azok is, akiknek munkáit csak az idő múlásával övezi egyre
növekvő érdeklődés.
A pályázat tárgya:
Az első kiállítás folytatásaként a GENIUS LOCI II. – Kortárs művészek telepe című kiállítás
alkalmával azt vizsgáljuk, hogy a 21. századi, nyitott kommunikáción alapuló, ’online’ társadalomban hogyan lehetséges, egyáltalán lehetséges-e egy jól körülhatárolható, egymás alkotásaira és alkotói folyamataira hatással bíró művészeti közösséget létrehozni. Arra keressük a
választ, hogy napjainkban milyen lehetőségeket rejt és hogyan definiálódik a művésztelep
fogalma. Mennyiben tér el a múlt századi alkotói társulásoktól és milyen új perspektívákat
rejt magában a jövő szentendrei művésztelepe?
Ennek értelmében a kiállításon való részvételre olyan már elkészült vagy elkészítendő műalkotásokkal lehet pályázni műfaji megkötés nélkül, melyek a fenti koncepción túl a következő
kérdésekkel foglalkoznak:
– Hogyan képzelik el az alkotóművészek egy művésztelep működését ma?
– Mit emelnének ki, mit tartanak fontosnak egy ilyen alkotói társulásban?
– Hogyan változott a művésztelep jelentése a 20. századhoz képest?
– Mit jelenthet ma egy művésztelepi közösség, egyáltalán van-e létjogosultsága egy szorosabb értelemben vett művésztelepnek?
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– Milyen alternatívákat vetnének fel a művészek a telep benépesítésére és működtetésére?
– Hogyan tudnak a különböző alkotói műfajok – kibővülve az iparművészettel és designnal
– olyan integrált területeket, diskurzust létrehozni, amik nem csak az alkotói közösségen
belül éreztetik hatásukat, hanem szélesebb körben képesek hatni?
– Léteznek-e azok a jelek, amelyek rendszerré összeállva meghatározzák egy közösség nyelvét, amely reprezentatívvá, olvashatóvá válik? Létezik-e zárt rendszer, illetve zárt közösség
napjainkban?
– Miként definiálható ma a ’szentendreiség’ fogalma?
– Mi lehet a művésztelep szerepe abban a városban, ahol ilyen telített a művészeti élet, mit
jelent a „szentendreiség”?
Pályázati feltételek:
A pályázat nyelve: magyar
A pályázat jellege, formája: részben meghívásos
Pályázók köre: alkotóművészek egyénileg vagy csoportban korhatár nélkül
A pályázat eredménye alapján nyertes művek installálásának ideje várhatóan:
2013. június 21-26.
A kiállítás időtartama: 2013. június 27.- 2013. július 31.
A kiállítás helye: Szentendrei Régi Művésztelep és Galéria, felújított műtermek és a művésztelephez tartozó park
A GENIUS LOCI II. – Kortárs művészek telepe című kiállításra bekerülő művek alkotói 50 000
Ft tiszteletdíjban részesülnek.
A pályaműre vonatkozó követelmények:
– egy pályázó több pályatervet is benyújthat
– egyediség: a pályázaton előnyben részesülnek az új, konkrétan erre a kiállításra készülő
művek
– műfaji lehetőségek: műfaji megkötés nincs. Lehet a téma egészére vagy az együttműködés bármely formájára reflektáló mű, festmény, szobor, grafika, média installáció, projekció,
esemény, performance, helyzet vagy működési forma, aktivitás, köztéri mű, hálózat, integrált
design stb. A kiállításon való részvételre folyamat alapú, a kiállítás nyitvatartási ideje alatt
megvalósuló művel is lehet pályázni.
– elhelyezés: a galéria kiállítóterein kívül egyes felújított műtermekbe, illetve a művésztelephez tartozó kertbe is tervezhetők művek
– méretbeli megkötés nincs
A szerzői jogi törvény szerint a felhasználó (pályázatkiíró) a szerzővel (nyertes pályázó)
felhasználási szerződést köt. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkákhoz fűződő szerzői jogaikat.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
– a pályázatot benyújtó kapcsolattartó adatai, elérhetősége
– a pályázó művész(ek) szakmai önéletrajza
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– műleírás (maximum 1 gépelt oldal, amelynek tartalmaznia kell az alkotás programját, pontos méretét, anyagát, kiviteli technikáját, elhelyezését, technikai megoldás esetén működésének és karbantartásának leírását
– már megvalósult műalkotással pályázók esetén a kész műről készült jó minőségű, értékelhető reprodukció(k)
– újonnan készülő művek esetén bírálható léptékű vizuális terv
– új művek esetén a tervezés és kivitelezés időbeli ütemezése
A fenti dokumentumok – a modellt, makettet kivéve – 1 nyomtatott példányban, valamint
digitális formában (CD-n vagy DVD-n, a szöveges részek doc vagy pdf, a képanyag jpeg
formátumban) nyújtandók be.
A pályázat benyújtásának helye és ideje:
A pályázati anyag személyesen munkanapokon 9-16 óráig vagy postai úton benyújtható a
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez az alábbi címeken:
2000 Szentendre, Bogdányi utca 51. vagy 1250 Budapest, Pf. 17.
A borítékon kérjük feltüntetni a következőt: „GENIUS LOCI”
A pályázat beérkezésének határideje: 2013. május 31. (péntek) 15.00 óráig
A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a pályázat
kiírója kizárja.
A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely költségek megfizetésére a pályázat kiírója nem kötelezhető.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. június 3.
A pályázattal kapcsolatos további információ:
Szabó Ágnes Eszter, művészeti koordinátor
agneseszter.szabo@alkotomuveszet.hu
+36 20 284 46 16
Józsa Kitty
kitty.jozsa@alkotomuveszet.hu
+36 20 852 77 66
http://www.alkotomuveszet.hu

Pro Typographia – minőségi nyomdatermékek
versenye

Verseny szabályzat
A verseny elnevezése, jellemzői:
A Pro Typographia sorszámozott termékverseny sorozat, amelynek célja, hogy megméresse
és a nagyközönség számára bemutassa a hazai nyomdák kiemelkedő minőségű termékeit
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különböző kategóriában. A verseny évente egy alkalommal kerül megrendezésre, elnevezése
a Nyomda- és Papíripari Szövetség (a továbbiakban: Szövetség), a verseny szervezőjének
kizárólagos tulajdona.
A verseny nyitott és nyilvános, a szabályok betartásáért a szervező vállal felelősséget. A
Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy a verseny szabályait a meghirdetés időpontjáig
megváltoztassa. A verseny szabályzatát a honlapján, mindenki számára hozzáférhető módon
teszi közzé.
A verseny során kiosztott díjak:
1. Arany, ezüst és bronz fokozatú díjak kategóriánként
2. Kiváló oklevél az általános szakmai kritériumoknak kiválóan megfelelő termékeket gyártó
nyomdáknak
3. Külső szervezetek által felajánlott különdíjak
4. A Szövetség által alapított különdíjak
A versenyben résztvevők:
A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett nyomdaipari vagy nyomdaiparhoz kapcsolódó vállalkozás indulhat. A verseny szervezője dönthet úgy, hogy más cégek indulását is
engedélyezi.
Amennyiben a versenyre nevezést az előállítás meghatározó részét végző cég nyújtja be,
csatolni köteles a többi művelet elvégzőjének lemondó nyilatkozatát, hogy ugyanazzal a
termékkel ő nem kíván pályázni.
Kooperációban készült terméknél az érintetteknek kell dönteniük, hogy melyikük nevezi a
versenybe a terméket. A többi partner is szerepelhet a kísérő dokumentumban, de ez esetben is csak a nevező nyerhet díjat.
Amennyiben a nevező cégnek a szervezővel szemben tartozása áll fenn, a szervező kérheti a
nevezési díj előzetes megfizetését.
A Pro Typographia Junior kategóriában hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok egyénileg
vagy csoportosan nevezhetnek be termékeket. Csoportos nevezés esetén meg kell jelölni a
csoportvezetőt és a csoport összes tagját. A nevezésen fel kell tüntetni azt az iskolát, amelylyel a nevező(k) hallgatói jogviszonyban áll(nak).
Nevezési feltételek:
Nevezni a megjelölt kategóriákba sorolható olyan termékekkel lehet, amelyek legalább két
technológiai lépést (képfeldolgozás, szövegfeldolgozás, tördelés, nyomtatás, képátvitel hordozóra) magukon hordoznak, illetve egyéb nyomdai továbbfeldolgozási folyamatok jellemzik. Ilyenek például: felületnemesítés, hajtás, stancolás, fűzés, kötés, szortiment műveletek,
perszonalizálás, különleges díszek, más ipari termékekkel kombinálás stb.
Nevezni az előző év január 1. és a nevezési határidőt megelőző hónap utolsó napja között
gyártott termékekkel lehet. Egy terméket csak egy alkalommal lehet a versenybe benevezni.
Amennyiben korábban már szerepelt a versenyben, a szervező visszautasíthatja a nevezést.
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Pro Typographia Junior kategóriában bármely nyomdai úton előállított termékkel lehet
nevezni, melynek minden nyomdai fázisában a nevezők (hallgatók) részt vettek. A nevezés
ingyenes. Termék kategóriától függetlenül egy díj kerül kiosztásra.
A nevező a nevezési lap kitöltésével és cégszerű aláírásával kötelezettséget vállal a versenyszabályzatban foglaltak elfogadására, valamint a nevezési díj számla szerinti megfizetésére.
Nevezési lapot minden egyes termékről külön kell kiállítani.
A nevező kategóriánként és termékenként két példányt köteles eljuttatni a szervező címére.
Különleges esetekben – ilyennek minősül többek között a kézműves- vagy egyéb egyedi
eljárással készült termék – szervező engedélyezheti egy példány benevezését is. A termékeket olyan módon kell csomagolni, hogy az – normál irodai tárolási körülményeket feltételezve – megfelelő védelmet biztosítson a terméknek és zsűrizés megkezdéséig és az követően
visszacsomagolható legyen a díjkiosztásig. A termék szervezőhöz való eljuttatása és a díjkiosztás követő elszállítása a nevező feladata és költsége. A díjkiosztást követően a szervező
legfeljebb egy hónapig vállalja a termék tárolását.
A nevező kötelezettsége és felelőssége, hogy a benyújtott termék az adott kategória műszaki
feltételeinek megfeleljen, továbbá a kiíró rendelkezésére álljon a nevezéshez szükséges öszszes adat. Sem a verseny kiírója, sem a zsűri nem köteles ennek felülvizsgálatára, a nevezési
lap és a termék benyújtásakor csak az adatok hiánytalan meglétét ellenőrzi. Amennyiben a
benevezett termék nem felel meg az adott kategória feltételeinek, úgy annak értékelését a
zsűri mellőzheti. Ebben az esetben a nevezési díj nem jár vissza a nevezőnek.
A benevezni kívánt termékeket a szervező címére (1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt.
6.) kell eljuttatni a nevezési határidő utolsó napján 12:00 óráig.
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy abban az esetben ad ki kategória díjat, ha az
adott kategóriában legalább öt, különböző cégtől származó nevezés érkezik. Fenntartja
továbbá azt a jogot is, hogy adott kategóriában nem oszt ki díjat, ha a beküldött pályaművek
minőségi színvonala nem éri el a kívánt szintet. Ebben az esetben a kiíró a nevezési díjat
nem téríti vissza. A benevezett terméket a nevező a zsűrizés megkezdésének napjáig bármely
okból írásban visszavonhatja. Az eddig a napig beérkezett visszavonás alapján a kiíró a nevezési díjat törli. A visszavonás joga ettől a zsűrizés napjától kezdve már nem illeti meg a
nevezőt.
A nevezési lapot a termékhez csatolva/csomagolva két példányban kitöltve és cégszerűen
aláírva kell eljuttatni a Nyomda- és Papíripari Szövetség címére (1114 Budapest, Bartók Béla
út 41. fszt. 6.) 2013. május 15. 15:00 óráig.
Verseny kategóriák
1. Kartonált könyv – fekete/fehér
2. Kartonált könyv – színes
3. Keménytáblás könyv – fekete/fehér
4. Keménytáblás könyv – színes
5. Íves periodikák: újság, magazin, napilap, folyóirat, bulletin, katalógus
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6. Rotációs periodikák (heat-set vagy cold-set)
7. Akcidens és komplex nyomtatványok: termékcsaládok, egy termékhez, céghez, márka
arculathoz sorozatként, kollekcióként készített nyomat családok (legalább három megjelenési formában). Továbbá cégismertető, szórólap, levélpapír, meghívó.
8. Biztonsági nyomtatványok, értékpapírok
9. Különleges nyomatok: naptárak, plakátok, óriás plakátok, extrém méretű könyvek (nagy
vagy kicsi), különleges technikával és/vagy nyomathordozóra készült termékek, illatos
könyvek, 3D-s kiadványok.
10. Csomagolóanyagok: dobozok, hajlékony falú termékek, papírtáskák, címkék.
11. Digitális nyomtatványok (termék kategória megkötés nélkül)
12. Kézműves könyvkötészet (egyéb kézműves nyomdaipari termék)
13. Pro Typographia Junior – a Szövetség különdíja (termék kategória megkötés nélkül)
Termék értékelés:
A benevezett terméket a szervező által felkért független 5-7 tagú zsűri bírálja el előre meghatározott szakmai szempontok szerint. A zsűri munkájában a kiíró nem vesz részt, annak
döntéseit nem jogosult felülbírálni. A zsűri elnökét a szervező kéri fel. Az elnök felügyeli a
zsűrizés szakmai pártatlanságát, szavazategyenlőség esetén az ő szavazata az ügydöntő.
Amennyiben a zsűri tag tulajdonosi- vagy munkakapcsolatban bármely benevező céggel, úgy
ezen termék zsűrizésénél nem vesz részt az elbírálásban. A zsűri az értékelés során adott
pontszámok alapján határozza meg a kategória győzteseket, illetve azokat a termékeket/gyártókat, amelyek kiváló oklevél elismerésben részesülnek.
A termékeket legalább három zsűri tag egymástól függetlenül vizsgálja meg és értékeli 1-10
pontszám között. Az így kapott pontszámok matematikai átlaga határozza meg az elérhető
pontszámokat. Kiváló oklevél abban az esetben adható ki, ha a termék végleges pontszáma
legalább 9,5 pontot eléri, kategória díj esetében a minimális pontszám 9,8 pont. Pontegyezőség esetén a zsűri másik tagjai újraértékelik az egyező pontszámú termékeket és szavazással
döntenek a győztes termékről. A zsűri végleges értékelése utólagosan semmilyen okból nem
változtatható meg, de a nevező kérésére a zsűri elnöke részletes indokolást adhat a döntésről.
A Junior kategória Arany fokozatú győztesének különdíja az oklevélen kívül, hogy meghívást kap a felkészítő tanárral együtt a következő évi verseny zsűrijében való részvételre.
A zsűri dönthet úgy, hogy adott kategóriában, adott fokozatban megosztott díjat ad ki, illetve nem hirdet győztest. A különdíjakról a zsűri előzetes értékelése és ajánlása alapján a különdíj felajánlója hoz döntést.
A termék zsűrizéséről készült értékelő lap tartalmazza az egyes technológiai lépésekhez
tartozó pontszámokat, a kapott összpontszámot, valamint szöveges módon a zsűri által
figyelembevett hiányosságokat. Az értékelő lapot a szervező a zsűrizést követően a nevező
rendelkezésére bocsátja.
A zsűrizés technikai, személyi és pénzügyi feltételeiről a szervező gondoskodik.
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Díjkiosztó ünnepség:
A szervező az értékelést követően gondoskodik a díjak ünnepélyes keretek között történő
kiosztásáról. Az ünnepségre meghívót kapnak a győztes cégek és partnereik, valamint a
szakmai és országos sajtó. A díjkiosztást követően a szervező a díjazott termékeket és gyártóikat honlapján mutatja be.
Amennyiben ennek feltételei adottak, a szervező a kategória győztes termékekből a nagyközönség számára elérhető helyen kiállítást szervez. Ez esetben a nevezők hozzájárulásával a
benevezett termékeket nem juttatja vissza nevezőnek.
http://www.fedprint.hu

Képzőművészeti pályázat a Muzsikál
az Erdő emlékfájának megfaragására

A Muzsikál az Erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet elsősorban fafaragók,
faszobrászok számára a Muzsikál az Erdő – Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozatának 2013. évi 10. évfordulója alkalmából.
A pályázat tárgya a Muzsikál az Erdő emlékfájának faragása. Az emlékfa egy kb. 60
cm mellmagassági átmérőjű lábon száradt kocsánytalan tölgy, amely a Mátrában, Mátraalmás
mellett a Muzsikál az Erdő rét szélén áll.
Minden olyan magyarországi vagy határon túl élő magyar alkotó pályázatát várjuk, akinek az
elképzelése összhangban van a rendezvénysorozat szellemiségével.
A Muzsikál az Erdő alapgondolata a fenntarthatóság megvalósításának hitéből táplálkozik.
Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel összhangban képzelhető el akkor, ha meg
tudjuk valósítani életünk fő dimenzióinak (gazdálkodás, társadalom, környezet, művészet) harmóniáját.
Ez a Muzsikál az Erdő jövőképe.
A Muzsikál az Erdő- Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat fő céljai a környezettudatos
életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek és a zene segítségével. A művészetek, a komolyzene, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi, természeti, kulturális értékek, az erdő védelme. Helyi közösségépítés a helyi
közösségek összefogásával, az erdő és a zene összefonódásával.
A rendezvénysorozat 9 napos, minden nap más-más település köré szerveződik a rendezvény, ahol a céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Kivisszük az embereket az erdőbe.
„Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem egy csodálatos
életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása.”
Olyan előzetes tervet, rajzot várunk, amelyben – a művészet eszközeivel kifejezve – tetten
érhetőek, kézzel foghatóvá válnak a fenti gondolatok. Olyan elképzelést, vázlatot kérünk,
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amely jól szimbolizálja a Muzsikál az Erdő alapgondolatát, és amely terv megvalósítható,
belefaragható a Muzsikál az Erdő réten álló emlékfába.
A művek beadási határideje: 2013. május 20.
A beadás módja: e-mailben a következő címre: muzsikal@aktivi.hu. Levélben: 3060 Pásztó
Tari u.7.
Zsűri: Az előzetes terveket neves képzőművészekből álló szakmai zsűri bírálja el. A nyertes
pályázót e-mailben értesítjük május 31-ig.
A nyertes pályázó legkésőbb június 20-ig faraghatja meg az elfogadott terveknek megfelelő
alkotást a Muzsikál az Erdő emlékfájába. A 2013. évi 10. Muzsikál az Erdő rendezvénysorozat nyitó napján lesz az emlékfa felavatása.
Érdeklődni:
Kontra Marika Szvita szvitaster@gmail.com vagy +36 20 / 918 50 70
Szabó Lajos muzsikal@aktivi.hu +36 30/2981302
http://www.muzsikalazerdo.hu

Mikro-, kis- és középvállalkozások működési
(minőségügyi) rendszerének kialakítása,
fejlesztése, valamint tanúsításra felkészítés

Az Eduqualitas Kft. pályázatot hirdet mikro-, kis- és középvállalkozások minőségügyi rendszerének kialakítására, fejlesztésére, valamint tanúsításra való felkészítésére az alábbiak szerint:
I. A támogatás célja:
A pályázat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének elősegítése korszerű működési-minőségügyi rendszer bevezetésén keresztül.
Napjaink vállalkozásainak gyakorlatilag nélkülözhetetlen eleme a megfelelően kialakított,
folyamatosan fejlesztett minőségügyi rendszer bevezetése. A minőség egyre inkább meghatározó tényező a fogyasztók számára, ami hatékonyan működő menedzsment rendszert
igényel. A vevői bizalom felkeltésének és megőrzésének egyik eszköze a vállalatoknál a
minőségirányítási rendszerek (pl. ISO) bevezetése és a rendszer elismert tanúsító általi tanúsíttatása.
II. Pályázatot nyújthatnak be:
– mikro-, kis- és középvállalkozások
– egyéni vállalkozók
III. A pályázható támogatás formája és összege
A pályázat kiírója a támogatott részére biztosítja az alábbiakat:
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– helyzetfelmérés
– minőségirányítási rendszer kialakítása
– próbaműködés felügyelete
– belső audit
Partnereinket végigkísérjük a minőségügyi rendszer kialakításának teljes időtartamában,
segítjük őket abban, hogy egy egyszerűen működtethető, az üzletmenetet, a vállalat működését hatékonyan támogató irányítási-működési rendszert kapjanak.
Az elnyerhető támogatás mértéke:
– 2013. május 15-ig beérkezett pályázatok esetén: a vállalási ár 50%-a (a pontos összeg függ
a pályázó vállalat méretétől és tevékenységétől)
– 2013. június 30-ig beérkezett pályázatok esetén: a vállalási ár 30%-a (a pontos összeg függ
a pályázó vállalat méretétől és tevékenységétől)
– 2013. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok esetén: a vállalási ár 20%-a (a pontos összeg
függ a pályázó vállalat méretétől és tevékenységétől)
IV. A támogatás feltételei
1. A pályázati kiírás és a támogatási szerződés elfogadása, megkötése;
2. A pályázó nyilatkozata mely tartalmazza, hogy nem áll felszámolás alatt;
V. Beadási határidő: 2013 augusztus 31-ig folyamatos.
http://www.eduqualitas.hu

Számítógépet kapnak rászoruló családok!
A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány felzárkoztatást és esélyegyenlőséget biztosító támogatói
programja révén 2013-ban is ötven rászoruló családban élő, 10-14 év közötti gyerek kap
komplett (használt, de még használható) számítógépet. A támogatásra jelentkezhet minden
olyan 10-14 év közötti gyermek (tanára által), akinek 2 vagy több kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4-est eléri, otthonában nincs használható számítógép.
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
– szülői / gondviselői aláírással nyilatkozni kell a hátrányos helyzetről (árvaságról, létminimum alatt élésről, arról, hogy a családban nincs használható számítógép – néhány mondatban, kézzel írva),
– meg kell adni a pontos adatokat (olvashatóan a gyermekek és a szülő nevét, gondviselő
címét, telefonját, pontos elérhetőségét),
– mellékelni kell a gyermek 2013-ban keltezett félévi vagy év végi bizonyítványát.
A pályázó gyermek osztályfőnökének az a feladata, hogy egységes szerkezetbe foglaltan a
szülői nyilatkozatot és a gyermek tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány iskola által

hitelesített másolatát be kell küldenie az alapítvány címére (a pedagógus a pályázatot beküldő
személy). Nincs adatlap, se formanyomtatvány.
A jelentkezések beküldési címe: MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
„Számítógép Álom 2013.”
6701 Szeged, PF. 929.
A félévi vagy az év végi bizonyítvány beküldésével lehet is pályázni
A 2013-as „Számítógép Álom” programban idén is a félévi vagy az év végi bizonyítvánnyal
lehet pályázni. Egy pályázathoz elég csak az egyik bizonyítvány másolatát elküldeni. Egy
évben, egy diák csak egy alkalommal vehet részt az adományozó programban.
A támogatásban részesített gyermek gondviselőjének vállalnia kell, hogy a komplett számítógépet az alapítvány székhelyén kipróbált állapotban veszi át. Az adományozott gépeket a
támogatottak harmadik fél számára tovább nem adhatják. Visszaélés észlelése esetén az
alapítvány a támogatottal szemben eljárást kezdeményez.
A támogatói programra a jelentkezési határidő:
2013. július 4., csütörtök (a jelentkezési lap postára adásának legkésőbbi dátuma)
A számítógépek kapcsán csak a támogatottak kerülnek kiértesítésre. A gépek kiosztása 2013.
október végéig történik meg.
Fontos: A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány támogatói programjának célja a hátrányos helyzetű fiatalok számára az esélyteremtés, a felzárkóztatás. A támogatói program kapcsán minden hatályos információt (beleértve az eredményhirdetést, az egyéb keletkezett információkat is) a http://www.angyali.hu oldalán teszi közzé. A program (a több tízszeres túljelentkezés végett) igyekszik a legrászorultabbakat számítógéphez segíteni.
http://www.matrix.zug.hu
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