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Pályázat fokozottan veszélyeztetett hátrányos helyzetű csoportok
támogatására

A Tiszazugi Leader Egyesület, mint helyi LEADER akciócsoport tervezési területén működő és induló
mikrovállalkozások, nonprofit szervezetek, települési és kisebbségi önkormányzatok, egyházi jogi
személyek pályázhatnak 750 ezer – 2,25 millió forint támogatás elnyerése céljából, munkaerő
igények felmérése, ehhez igazodva szakmai végzettséged adó képzés szervezése, ezáltal a vidéki
élet feltételeinek javítása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: oktatási
tevékenység, képzés megszervezése és lebonyolítása, oktató segédanyag beszerzés,
eszközbeszerzés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat fokozottan veszélyeztetett hátrányos helyzetű csoportok
támogatására

   
Pályázat helyi turizmus fejlesztésének támogatására

A Déli Napfény Leader Egyesület illetékességi területén működő önkormányzatok, önkormányzati
társulások, non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek, mikrovállalkozások, őstermelők,
magánszemélyek pályázhatnak 1,5-8 millió forint elnyerésére, erdei iskola, ifjúsági szállás és
azokhoz köthető turisztikai fejlesztések, Tisza-parti tanösvények, pihenőhelyek, energiatakarékos
közlekedésfejlesztés és a kiszolgálóegységeinek kialakítása, több település turisztikai
programcsomagjának összeállítása és együttes kezelése érdekében. Kötelezően megvalósítandó
önállóan támogatható tevékenységek: eszköz, gép beszerzése, technológia rendszerek kialakítása.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: építés, felújítás, bővítés, megújuló
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi turizmus fejlesztésének támogatására

   
Európai Vállalkozásfejlesztési Díj 2018 – Pályázat a vállalkozásokat és a
vállalkozói tevékenységet segítő szervezeteknek

A vállalkozásokat és a vállalkozói tevékenységet segítő civil szervezetek, alapítványok,
vállalkozások, kormányzati szervezetek, önkormányzatok pályázhatnak az Európai
Vállalkozásfejlesztési Díj 2018. évi elnyerésére. A 2005-ben alapított díj nem csupán egy verseny, a
program fő célja, hogy növelje a vállalkozási tevékenység iránti érdeklődést és ismertséget. Mind
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európai, mind nemzeti szinten számos médiaesemény biztosítja majd, hogy a győztesek saját
ügyfélkörükben és a sajtón keresztül egyaránt megkapják a megérdemelt elismerést. Kategóriák: A
vállalkozói (üzleti) szellem javítása; Befektetés a vállalkozói kompetenciák fejlesztésébe; Az üzleti
környezet fejlesztése; A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése; A zöldgazdaság és az
erőforrások hatékony felhasználása; Vállalkozás a társadalmi esélyegyenlőségért.

Részletek: Európai Vállalkozásfejlesztési Díj 2018 – Pályázat a vállalkozásokat és a vállalkozói
tevékenységet segítő szervezeteknek

   
Pályázat helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések támogatására

A Tiszatér LEADER helyi akciócsoport illetékességi területén működő nonprofit szervezetek, egyházi
jogi személyek, valamint települési és kisebbségi önkormányzatok, mikrovállalkozások,
magánszemélyek pályázhatnak 1-10 millió forintra, turisztikai fejlesztések megvalósítása és
turisztikai szolgáltatások létrehozása, fejlesztése érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan
támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés (turisztikai szálláshelyhez és/vagy szolgáltatásokhoz
kapcsolódó új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének erejéig); építés,
felújítás, bővítés (turisztikai szálláshelyhez és/vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó ingatlan építése,
fejlesztése, bővítése); turisztikához kapcsolódó tanulmányok készítése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések támogatására

   
Pályázat mezőgazdasági termékek előállításának és feldolgozásának
támogatására

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő
önkormányzatok és őstermelők pályázhatnak 500 ezer – 4,5 millió forint támogatásra, a
önkormányzatok eddigi mezőgazdasági tevékenységének a továbbfejlesztéséhez, az őstermelők
tevékenységének gazdaságosabbá tételéhez, ezzel a LEADER térségben mezőgazdasági
tevékenységet végzők alapanyag feldolgozásának, értékesítésének segítése, a magasabb
jövedelemtermelő képesség infrastrukturális feltételrendszerének javítása, a helyi termék
előállításának és közös értékesítésének fókuszált fejlesztése, a leszakadó, hátrányos helyzetű
csoportok foglalkoztatása érdekében.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés.
Önkormányzatok esetén a mezőgazdasági termék feldolgozásához kapcsolódó tárgyi eszköz
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beszerzése; az őstermelők esetében a méhészeti tevékenységhez és a méz forgalomba
hozatalához szükséges legalább 1 millió Ft értékű tárgyi eszköz, vagy a szántóföldi növények
termesztéséhez, vagy a lótenyésztéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzése, ami a
Vidékfejlesztési Program egyéb felhívásából nem támogatható.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mezőgazdasági termékek előállításának és feldolgozásának
támogatására

   
Pályázat a 2019. évi Magyar Tájdíj elnyerésére és a 2019. évi Európa
Tanács Táj Díjra történő felterjesztésre

A magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató
települési és megyei önkormányzatok, továbbá társadalmi szervezetek (önállóan nem, de
közreműködő vagy finanszírozó partnerként részt vehetnek gazdasági szervezetek is) pályázhatnak
a Magyar Tájdíj 2019. évi elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019) történő felterjesztésre.

Részletek: Pályázat a 2019. évi Magyar Tájdíj elnyerésére és a 2019. évi Európa Tanács Táj Díjra
történő felterjesztésre

   
Pályázat helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatására

A Duna Összeköt Egyesület tervezési területén működő mikrovállalkozások, őstermelők, önálló
tevékenységet végző magánszemélyek, természetes személyek, önkormányzatok támogatása
céljából, a helyi feldolgozott termékek előállítói számára a technikai és a termeléshez szükséges
infrastrukturális adottságok létrehozásának, ezekhez kapcsolódóan épület-felújításának,
bővítésének, korszerűsítésének, a magas minőségű és feldolgozottsági fokú termékek előállítását
szolgáló eszközbeszerzéseknek, és piacra jutást segítő marketing tevékenységek végzése
érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: épületek, építmények építése,
meglévő építmény, épület bővítése, megújuló energia hasznosítását célzó berendezés beszerzése,
beépítése, infrastruktúra fejlesztés, gépek, eszközök, berendezések beszerzése, meglévő építmény,
épület felújítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatására
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Pályázat élelmiszer-termelési, élelmiszer-támogatási programban
részvételre

Közhasznú szervezetek, oktatási intézmények és települési önkormányzatok pályázhatnak olyan
élelmiszer-termelési, élelmiszer-támogatási programban részvételre, amelynek célja az
élelmiszerek előállítása, majd a megtermelt élelmiszer gyermekekhez, nagycsaládosokhoz,
idősekhez vagy más anyagilag nehéz helyzetben élő, hátrányos helyzetű csoportokhoz történő
eljuttatása.

Részletek: Pályázat élelmiszer-termelési, élelmiszer-támogatási programban részvételre

   
Pályázat a tájgondozás, a természeti örökség turizmust segítő
infrastruktúrájának fejlesztése érdekében

Az Abaúj Leader Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások, szociális
szövetkezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek, egyházak,
alapítványok és közalapítványok nyújthatnak be pályázatot 300 ezer – 5 millió forint támogatás
elnyerése céljából, a térség gazdasági teljesítményének növelése, az életminőség javítása,
közösségi programok szervezése, a közösségi infrastruktúra fejlesztése, a természeti, -épített
örökségvédelem, ökoturisztikai kínálat bővítése érdekében. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: építés, felújítás, eszközbeszerzés, gépbeszerzés, rendezvényszervezés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a tájgondozás, a természeti örökség turizmust segítő
infrastruktúrájának fejlesztése érdekében

   
Pályázat turizmusfejlesztési tevékenységek és ezek népszerűsítésének
támogatására

A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások,
magánszemélyek, egyházak és civil szervezetek pályázhatnak 3-7 millió forint támogatás elnyerése
céljából, a térség turisztikai potenciáljának növelése érdekében. Kötelezően megvalósítandó
önállóan támogatható tevékenység:
eszközbeszerzés (turisztikai szolgáltatásbővítéshez és fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés).
Választható önállóan támogatható tevékenység: építés (turisztikai szolgáltatásfejlesztéshez köthető
építés, bővítés, szálláshely kialakítás).
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turizmusfejlesztési tevékenységek és ezek népszerűsítésének
támogatására

   
Pályázat helyi klímastratégiák kidolgozásának és a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás támogatására

Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása, továbbá konzorciumi formában civil
szervezetek pályázhatnak a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos
tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósításának
támogatására. Önállóan támogatható tevékenységek: helyi klímastratégia kidolgozása; tematikus
szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; figyelemfelhívó akciók
megvalósítása; tájékoztató előadások, workshopok, fórumok szervezése és lebonyolítása,
tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi klímastratégiák kidolgozásának és a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás támogatására

   
Pályázat zsidó temetők rekonstrukcióját elősegítő programban
részvételre

Egyházi jogi személyek, vallási szervezetek és önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot
temetőnként maximum 20 millió forint támogatás elnyerésére, az európai kulturális örökség részét
képező, Magyarország területén található / fellehető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó
sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében,
megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése érdekében, különös tekintettel
a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére.

Részletek: Pályázat zsidó temetők rekonstrukcióját elősegítő programban részvételre

   
Pályázat a jó adatszolgáltató önkormányzatok 2018. évi támogatására

A pályázat keretében az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen határidőre, valós
tartalommal teljesítő települési önkormányzatok pályázhatnak támogatásra.
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Részletek: Pályázat a jó adatszolgáltató önkormányzatok 2018. évi támogatására

   
Pályázat támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztése céljából

Állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói
pályázhatnak 2-9 millió Ft támogatásra, a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt
gépjármű vásárlása, meglévő járműpark bővítése vagy járművek cseréje céljából.

Részletek: Pályázat támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek
fejlesztése céljából

   
Pályázat innovatív fejlesztések és munkahelyteremtés támogatására

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő
magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások, szociális szövetkezetek és
helyi önkormányzatok pályázhatnak 200 ezer –
7 millió forint támogatás elnyerése céljából, a gazdasági potenciál növelése, a minőségi termék és
szolgáltatása kínálat bővítése, valamint a már meglévő munkahelyek megőrzése mellett, új
munkahelyek teremtése, a hátrányos helyzetű emberek, csoportok életkörülményeinek javítása
érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: eszköz, gép, technológia, szabvány
beszerzése, energiahatékonyság növelése, megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés
(Napkollektorok, hőszivattyú, geotermikus energia alkalmazása, napelemek hálózati vagy autonóm
alkalmazása, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése).

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat innovatív fejlesztések és munkahelyteremtés támogatására

   
Kevesebb hulladék, több tudatosság – Pályázat szervezeteknek,
hulladékcsökkentéssel, újrahasznosítással, újrahasználattal kapcsolatos
megoldások ötleteinek beküldésére

A Zöld Akció Egyesület pályázati felhívása szervezetek részére, “Kevesebb hulladék, több
tudatosság” címmel, hulladékcsökkentéssel, újrahasznosítással, újrahasználattal kapcsolatos
megoldások ötleteinek beküldése céljából. A legjobb ötletekről kisfilm készül, továbbá
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környezetbarát, energia- és anyagtakarékos működését szolgáló eszközöket lehet nyerni.

Részletek: Kevesebb hulladék, több tudatosság – Pályázat szervezeteknek, hulladékcsökkentéssel,
újrahasznosítással, újrahasználattal kapcsolatos megoldások ötleteinek beküldésére

   
Pályázat térségi turisztikai attrakciófejlesztés támogatására

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) tervezési területén
működő települési önkormányzatok, non-profit szervezetek, mezőgazdasági termelőnek nem
minősülő mikrovállalkozások, természetes személyek pályázhatnak 1-15 millió forint elnyerése
céljából, új vagy már meglévő turisztikai szolgáltatások, attrakciók kialakítása, fejlesztése a térség
idegenforgalmának, turisztikai vonzerejének növelése érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: szálláshelyhez kötődő turisztikai szolgáltatások (meglévő, működő
szálláshelyhez kötődő fejlesztések meglévő szolgáltatás fejlesztésével vagy új szolgáltatás
kialakításával (pl. rekreáció, egészségmegőrzés, szabadidős létesítmények stb.), illetve önálló
turisztikai attrakciók, szolgáltatások kialakítása, meglévők fejlesztése (zabadidős, aktív turisztikai
attrakcióhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása vagy új turisztikai attrakció kialakítása (helyi,
térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai
hasznosítása, továbbá a szabadidő aktív eltöltését biztosító turisztikai fejlesztések, pl. kalandpark,
tematikus utak, falusi wellness stb.) ).

Részletek: Pályázat térségi turisztikai attrakciófejlesztés támogatására

   
Pályázat szociális szövetkezeteknek és önkormányzatoknak helyi termék
előállítás és piacra jutás támogatására

A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő szociális szövetkezetek,
szövetkezetek és önkormányzatok pályázhatnak 3 – 6 millió forint elnyerésére, helyi termék
előállítás és piacra jutás elősegítésére, közvetlen piacra jutás elősegítésére, a termékek hozzáadott
értékének növelése érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
eszközbeszerzés, gépbeszerzés. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: építés,
marketing tevékenység, megújuló energiát hasznosító berendezések beszerzése és a
projektvégrehajtást közvetlen szolgáló költségek.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat szociális szövetkezeteknek és önkormányzatoknak helyi termék
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előállítás és piacra jutás támogatására

   
Pályázat ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények
megvalósításának támogatására

Jogi személyek, egyéni vállalkozók pályázhatnak maximum 100%-os támogatásra, magas
színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és
környezetkultúra rendezvények (szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók)
megvalósításához.

Részletek: Pályázat ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények megvalósításának
támogatására

   
Pályázat már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazásának
támogatására

Hivatásos, független táncművészek, táncművészeti együttesek (természetes és jogi személyek
vagy fenntartóik) pályázhatnak maximum 2 millió forint támogatásra, már bemutatott
táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazásához.

Részletek: Pályázat már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazásának támogatására

   
Pályázat új táncprodukciók megvalósításának támogatására

Hivatásos, független táncművészek, táncművészeti együttesek (természetes és jogi személyek
vagy fenntartóik) pályázhatnak maximum 5 millió forint támogatásra, új táncprodukciók
megvalósításának támogatásához.

Részletek: Pályázat új táncprodukciók megvalósításának támogatására

   
Pályázat városok hálózatainak, ezek közös projektjeinek támogatására

A pályázat keretében közös témán, hosszú távon együtt dolgozó városok, települések, ezek
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testvérvárosi bizottságai, hálózatai, más szintű helyi, regionális hatóságok, helyi önkormányzatok
szövetségei, egyesületei és a helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek nyújthatnak
be pályázatot a települések és az egyesületek hálózatának kiépítésére, közös tevékenységek
megvalósítására 150.000 eurós támogatás elnyerésére.

Részletek: Pályázat városok hálózatainak, ezek közös projektjeinek támogatására

   
Pályázat kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások
támogatására

Civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok, egyházak, vállalkozások pályázhatnak 4-8 millió
forint elnyerésére, kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások megvalósításához.

Részletek: Pályázat kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására

   
Pályázat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek
biztosítására és programjainak támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
pályázati felhívása a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek
biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának
előmozdítására. A pályázat kódja: KAB-KEF-18-A/B A pályázat célja A pályázat általános célja, a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységének
előmozdítása, a már működő vagy új/újjá […]

Részletek: Pályázat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és
programjainak támogatására

   
Pályázat táncművek felújításának támogatására

Hivatásos, független táncművészek, táncművészeti együttesek (természetes és jogi személyek
vagy fenntartóik) pályázhatnak maximum 2 millió forint támogatásra, olyan táncművek
felújításához, amelyek bemutatása legalább 2 évvel megelőzi a felújítás tervezett időpontját.
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Részletek: Pályázat táncművek felújításának támogatására

   
Pályázat külföldi táncművészek, táncegyüttesek felléptetésének,
táncművészeti szakemberek fogadásának támogatására

Magyarországi táncművészeti előadásokat rendező természetes és jogi személyek, egyéni
vállalkozók pályázhatnak 100%-os intenzitású támogatásra, külföldi táncművészek, táncegyüttesek
felléptetésének, táncművészeti szakemberek (koreográfusok, táncművészek, zeneszerzők)
fogadása céljából.

Részletek: Pályázat külföldi táncművészek, táncegyüttesek felléptetésének, táncművészeti
szakemberek fogadásának támogatására

   
Pályázat helyi tradicionális mesterségek, bemutató gazdaságok és
képzési központok létrehozásának támogatására

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi
területén működő, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, civil szervezetek, helyi nemzetiségi
önkormányzatok, egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások, adószámmal nem rendelkező
magánszemélyek, őstermelők támogatása céljából, a helyi tradicionális mesterségeket bemutató
gazdaság és képzési központjának létrehozása, ezáltal az itt élők életminőségének javítása
érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi tradicionális mesterségek, bemutató gazdaságok és
képzési központok létrehozásának támogatására

   
Pályázat képzőművészeti kiállítások megrendezésének támogatására

Egyéni képzőművészeti alkotók, képzőművészeti szakmai szervezetek, valamint működési
engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények, galériák, kiállítótermek pályázhatnak
belföldi és külföldi képzőművészeti kiállítások (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy
kiállítások) előkészítésének és megrendezésének támogatására, továbbá a kiállításhoz tartozó
katalógus támogatására.
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Részletek: Pályázat képzőművészeti kiállítások megrendezésének támogatására

   
Pályázat színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének
támogatására

Jogerősen nyilvántartásba vett színházak, színházi szervezetek pályázhatnak maximum 2 millió
forint, 80%-os intenzitású támogatás elnyerésére, rendszeres színházi nevelési tevékenységük
(színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítő és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások,
osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósításához.

Részletek: Pályázat színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének támogatására

   
Pályázat képzőművészeti rendezvények szakmai programjai
megvalósításának, továbbá magyar művészek részvételének
támogatására a hazai alkotótelepeken

A Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma pályázati felhívása
képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjai
megvalósításának, valamint magyar művészek részvételének támogatására a hazai
alkotótelepeken. A pályázók köre Jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik
és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek). A pályázat részletei A
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft Maximális támogatási intenzitás mértéke:
legfeljebb 100%. A […]

Részletek: Pályázat képzőművészeti rendezvények szakmai programjai megvalósításának, továbbá
magyar művészek részvételének támogatására a hazai alkotótelepeken

   
Pályázat már bemutatott színházi produkciók támogatására

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók, jogerősen nyilvántartásba vett színházak pályázhatnak 80%-
os, maximum 4 millió forintig terjedő támogatás elnyerésére, már bemutatott színházi produkciók
Magyarországon történő forgalmazásának, továbbjátszásának, hazai vendégjátékok és belföldi
koprodukciók megvalósításának támogatása céljából.
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Részletek: Pályázat már bemutatott színházi produkciók támogatására

   
Pályázat közművelődési témájú internetes sajtótermékek támogatására

Sajtótermék-kiadási tevékenységgel és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő
tevékenységgel foglalkozó szervezetek és egyéni vállalkozók pályázhatnak kulturális szempontból
értékes, nagy hagyománnyal rendelkező vagy újabb innovatív, jelentős közművelődési értékkel bíró
országos vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli
magyar nyelvű, közművelődési területekhez kapcsolódó internetes sajtótermékek
megjelentetésének támogatására.

Részletek: Pályázat közművelődési témájú internetes sajtótermékek támogatására

   
Pályázat új színházi produkciók megvalósításának támogatására

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók, színházak, magyar nyelven játszó határon túli színházak,
vagy társulatok, valamint magyarországi szervezetek pályázhatnak 80%-os, maximum 4 millió
forintig terjedő támogatás elnyerésére, új színházi produkciók megvalósításának, kiemelten magyar
szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint pályakezdő alkotók és előadók
közreműködésével létrejött produkciók létrehozásának támogatása céljából.

Részletek: Pályázat új színházi produkciók megvalósításának támogatására

   
Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

Közhasznú civil szervezetek, egyházak, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok és
fenntartásukban működő egyéb intézmények, non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt
felelősségű társaságok pályázhatnak 1,5 – 4 millió forint elnyerésére, szenvedélybetegek felépülési
folyamatát elősegítő programok megvalósításához.

Részletek: Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására
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Pályázat hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátásának
támogatására a Közép-magyarországi régió területén 2018-2019

Hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek (civil szervezetek, egyházak, nonprofit gazdasági
társaságok, önkormányzatok, intézmények) pályázhatnak hajléktalan személyek ellátását célzó, a
normatív állami támogatás által nem fedezett programok támogatása céljából a Közép-
magyarországi régió területén. Támogatási célok: Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának
támogatása; Utcán élő hajléktalan emberek ellátásának, szálláshoz jutásának támogatása;
Az ellátórendszer fejlesztésének támogatása; Hajléktalan emberek integrációjának innovatív
megoldásokkal való támogatása.

Részletek: Pályázat hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátásának támogatására a Közép-
magyarországi régió területén 2018-2019

   
Pályázat fotóművészeti, fotótörténeti kiállítások megrendezésének
támogatására

Jogi személyek és magánszemélyek (fotóművészek, fotóművészettel foglalkozó elméleti
szakemberek) nyújthatnak be pályázatot egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás
előkészítésének, megrendezésének, valamint a kiállításhoz kapcsolódó katalógus előkészítésének,
megjelentetésének támogatására.

Részletek: Pályázat fotóművészeti, fotótörténeti kiállítások megrendezésének támogatására

   
Pályázat a hajléktalanellátáshoz kapcsolódó regionális
diszpécserszolgálati feladatok ellátásának támogatására 2018-2019

A pályázat keretében civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok pályázhatnak maximum 8
(konvergencia régiók) vagy 17 millió Ft (Közép-magyarországi régió) vissza nem térítendő
támogatás elnyerésére, hajléktalanellátáshoz kapcsolódó regionális diszpécserszolgálati feladatok
ellátásának támogatására.

Részletek: Pályázat a hajléktalanellátáshoz kapcsolódó regionális diszpécserszolgálati feladatok
ellátásának támogatására 2018-2019
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Pályázat fotóművészeti rendezvények programjainak megvalósítására,
fotóművészek részvételére rendezvényeken

Jogi személyek nyújthatnak be pályázatot fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai
fórumok programjai megvalósításának támogatására, továbbá magyar fotóművészek, mint
magánszemélyek pályázhatnak hazai és külföldi fotóművészeti alkotótelepeken, szakmai
fórumokon való részvételük támogatására.

Részletek: Pályázat fotóművészeti rendezvények programjainak megvalósítására, fotóművészek
részvételére rendezvényeken

   
Pályázat hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátásának
támogatására a konvergencia régiók területén 2018-2019

Hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek (civil szervezetek, egyházak, nonprofit gazdasági
társaságok, önkormányzatok, intézmények) pályázhatnak hajléktalan személyek ellátását célzó, a
normatív állami támogatás által nem fedezett programok támogatása céljából a konvergencia
régiók területén. Támogatási célok: Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása;
Utcán élő hajléktalan emberek ellátásának, szálláshoz jutásának támogatása;
Az ellátórendszer fejlesztésének támogatása; Hajléktalan emberek integrációjának innovatív
megoldásokkal való támogatása.

Részletek: Pályázat hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátásának támogatására a
konvergencia régiók területén 2018-2019

   
Pályázat fotóművészeti, fotótörténeti kiállítások megrendezésének
támogatására kiállítási program keretében

Jogi személyek nyújthatnak be pályázatot kiállítási program keretében (minimum 4 kiállítás) egyéni
és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás előkészítésének, megrendezésének, valamint a
kiállításhoz kapcsolódó katalógus előkészítésének, megjelentetésének támogatására.

Részletek: Pályázat fotóművészeti, fotótörténeti kiállítások megrendezésének támogatására
kiállítási program keretében
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Pályázat a Minősített Könyvtár Cím és a Könyvtári Minőségi Díj
megszerzéséhez szükséges szakmai innovációs projektek
megvalósítására

Könyvtárak vagy azok fenntartói pályázhatnak a Minősített Könyvtár Cím, illetve a Könyvtári
Minőségi Díj megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülés, tanfolyamok, regionális műhelynapok
megszervezésének támogatása céljából.

Részletek: Pályázat a Minősített Könyvtár Cím és a Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez
szükséges szakmai innovációs projektek megvalósítására

   
Pályázat térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatására

A pályázat közvetlen célja a jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos hálózatának működéséhez
szükséges vissza nem térítendő támogatás nyújtása, ezáltal térítésmentes jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás biztosítása. Jogi személyek, vállalkozások, önkormányzati társulások, egyházak
pályázhatnak.

Részletek: Pályázat térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatására

   
Pályázat kisléptékű turisztikai fejlesztések támogatására

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület illetékességi területén működő vállalkozások, civil
szervezetek, helyi önkormányzatok, adószámmal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak 200
ezer – 2 millió forint, 90%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásra,turisztikai fejlesztések
megvalósításának támogatása céljából, a terület turisztikai potenciáljának, vonzerejének a növelése
érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés turisztikai
tevékenységhez kapcsolódóan, turisztikai kiállításokon megjelenés, turisztikai tevékenységhez
kapcsolódó építési beruházások.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat kisléptékű turisztikai fejlesztések támogatására
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Pályázat testvérvárosi együttműködési programok támogatására 2018

Városok, hatóságok és civil szervezetek testvérvárosi együttműködések konzorciumai pályázhatnak
25.000 eurós támogatásra, testvérvárosi programok megvalósításához.

Részletek: Pályázat testvérvárosi együttműködési programok támogatására 2018

   
Pályázat háztáji kertészetek, állattartók támogatására

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén
működő háztáji kertészetek, állattartók (egyéni vállalkozók, egyéb önálló vállalkozók, adószámmal
rendelkező magánszemélyek, helyi önkormányzatok, őstermelők) pályázhatnak 200-500 ezer forint
elnyerésére, működési feltételeik javításának támogatása céljából, a területen meglévő
élőmunkaigényes, kiegészítő jövedelmet biztosító kertészeti termelési volumen, a termelő
tevékenység vonzerejének a fenntartása érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan
támogatható tevékenység: eszközbeszerzés (mezőgazdasági termelők gazdálkodási
tevékenységgel kapcsolatos eszközbeszerzése támogatható). Választható, önállóan nem
támogatható tevékenység: informatikai eszközök (tipikusan laptop, asztali számítógép, tablet,
asztali nyomtató, hálózati nyomtató, operációs rendszer stb.) beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat háztáji kertészetek, állattartók támogatására

   
Pályázat civil társadalmi projektek támogatására 2018

Nonprofit szervezetek (civil szervezetek, kulturális vagy oktatási vagy kutatói szervezetek),
helyhatóságok, nonprofit szervezetek (civil szervezetek, kulturális vagy oktatási vagy kutatói
szervezetek, testvérvárosi bizottságok, testvérvárosi hálózatok) pályázhatnak 150 ezer euró
elnyerésére, civil társadalmi projektek megvalósításához. A pályázat célja a polgárok Európai
Unióval, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteinek javítása és az európai
polgárság megerősítése és az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel feltételeinek javítása.

Részletek: Pályázat civil társadalmi projektek támogatására 2018
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Pályázat veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek
veszélyelhárításának, állagmegóvásának és részleges helyreállításának
támogatására

A közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői (a központi
költségvetési szervek kivételével) pályázhatnak maximum 8 millió forint, legfeljebb 90%-os
támogatás elnyerésére, veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának megvalósításához.

Részletek: Pályázat veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának,
állagmegóvásának és részleges helyreállításának támogatására

   
Pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvásának,
helyreállításának, felújításának, valamint képzőművészeti alkotások
restaurálásának támogatására

A közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői (a központi
költségvetési szervek kivételével) pályázhatnak maximum 15 millió forint, 50%-os támogatás
elnyerésére, műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes
helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező
képzőművészeti alkotások restaurálásának megvalósításához.

Részletek: Pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, helyreállításának,
felújításának, valamint képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására

   
Pályázat az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató
magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatására

Gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, költségvetési
szervek, intézmények pályázhatnak nyári gyakorlati lehetőség biztosítása céljából az Egyesült
Királyság egyetemein tanuló magyar állampolgárságú tehetséges diákoknak. Pályázónként 3
hónapra összesen maximum 1,3 millió forint nyerhető el.

Részletek: Pályázat az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók
hazai nyári gyakorlatának támogatására
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Pályázat Jean Monnet tevékenységek 2018. évi támogatására

A pályázat keretében felsőoktatási intézmények és egyéb szervezetek a Jean Monnet
tevékenységek 30.000-100.000 eurós támogatására pályázhatnak az Erasmus+ program
keretében. A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai
integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti
párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte.

Részletek: Pályázat Jean Monnet tevékenységek 2018. évi támogatására

   
Pályázat kisléptékű turisztikai fejlesztések támogatására

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén működő vállalkozások, civil szervezetek,
önkormányzatok, illetve magánszemélyek pályázhatnak 200 ezer – 2 millió forint elnyerésére, a
turisztikai fejlesztések megvalósításának támogatása céljából, a vidék turisztikai potenciáljának,
vonzerejének a növelése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: építési
beruházás, turisztikai kiállításokon megjelenés, eszközbeszerzés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat kisléptékű turisztikai fejlesztések támogatására

   
Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület illetékességi területén természetes személyek, induló és működő
mikrovállalkozások, induló és működő egyéni vállalkozók, őstermelők, civil szervezetek, egyházak,
önkormányzatok, induló és működő nonprofit kft-k, induló és működő szociális szövetkezetek
pályázhatnak 500 ezer – 6 millió forint támogatás elnyerésére, a Dél-Mátra turisztikai vonzerejének
növelése, a jelenleg kihasználatlan természeti és kulturális erőforrásokban rejlő turisztikai
lehetőségek aktivizálása, a turizmus infrastruktúrájának bővítése, térségi és települési szintű
marketing tevékenység ösztönzése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatások fejlesztése; tanösvények kialakítása, felújítása;
tanulmányok, tervek; szálláshelyek kialakítása, bővítése, felújítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására
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Pályázat helyi gazdaságfejlesztés és vállalkozások együttműködésének
ösztönzése céljából

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területén működő mikro vállalkozások (egyéni és
társas vállalkozások egyaránt), őstermelők, önkormányzatok, nonprofit korlátolt felelősségű
társaságok pályázhatnak 300 ezer – 12 millió forint támogatásra, a helyi gazdaságfejlesztés és
vállalkozások együttműködésének ösztönzése céljából. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: működő helyi szolgáltatások fejlesztése új eszközökkel, működő turisztikai
szállások, attrakciók fejlesztése, induló helyi termék előállító feldolgozási kapacitás elindulásának
segítése, immateriális javak beszerzése, a pályázat megvalósítását szolgáló, közúti forgalomba nem
helyezhető, mezőgazdasági és kertészeti erő-és munkagépnek nem minősülő, erő- és munkagép
beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi gazdaságfejlesztés és vállalkozások együttműködésének
ösztönzése céljából

   
Pályázat a kárpátaljai szolidaritási programban részvételre, kárpátaljai
csoportos utazás megvalósításának támogatására

Középiskolák és önkormányzatok pályázhatnak 60.000.- forint/utazó diák egyszeri, vissza nem
térítendő támogatás elnyerésére, kárpátaljai csoportos utazás megvalósítására.

Részletek: Pályázat a kárpátaljai szolidaritási programban részvételre, kárpátaljai csoportos utazás
megvalósításának támogatására

   
Pályázat turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatására

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS településein működő egyházi jogi
személyek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek pályázhatnak
160 – 800 ezer forint elnyerésére, kulturális, hagyományőrző rendezvények, fesztiválok, gyermek
és ifjúsági közösségek erősítését célzó táborok megrendezése a kulturális identitástudat, a
közösség összetartó erejének növelése, a térség turisztikai kínálatának bővítése, továbbá
színvonalas szabadidős programok biztosítása érdekében. Választható önállóan támogatható
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tevékenységek: táborok (kulturális, sport, polgárőr, továbbá a néphagyományokat, kézműves, és
hagyományőrző tevékenységek megismertetését, az egészséges életvitel kialakítását célzó táborok
megrendezése a gyermek és ifjúsági közösségek erősítése, a szabadidő hasznos eltöltése
érdekében) és rendezvények, fesztiválok: (önálló turisztikai vonzerőként megjelenni képes
közösségi, művészeti, kulturális, hagyományőrző, gasztronómiai, sportrendezvények, fesztiválok
megvalósítása).

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatására

   
Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások,
nonprofit szervezetek, önkormányzatok, természetes személyek pályázhatnak 1-10 millió forint
támogatásra, a térség tájértékeire épülő, tartalmas programokat biztosító, magas színvonalú
szolgáltatást nyújtó minőségi szálláshelyek kialakítása, meglévők fejlesztése a térség turisztikai
versenyképességének növelése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: új
szálláshelyek kialakítása, meglévő szálláshelyek fejlesztése; eszközbeszerzés; megújuló
energiaforrások alkalmazása; szolgáltatásfejlesztés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat kisléptékű iparterületek létrehozása és fejlesztése céljából

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS területén működő nonprofit szervezetek,
önkormányzatok pályázhatnak 1,5 – 7,5 millió forint elnyerésére, a versenyképes térségi gazdasági
környezet megteremtése a vállalkozások működéséhez biztosított kielégítő minőségű
alapinfrastruktúra kialakítása érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható
tevékenységek: kisléptékű iparterületek létrehozása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat kisléptékű iparterületek létrehozása és fejlesztése céljából

   
Pályázat önkormányzatoknak és önkormányzati társulásoknak

https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/09/palyazat-turisztikai-es-helyi-rendezvenyek-taborok-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/05/palyazat-turisztikai-szolgaltatasok-fejlesztesenek-tamogatasara-3/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/05/palyazat-turisztikai-szolgaltatasok-fejlesztesenek-tamogatasara-3/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/05/palyazat-kislepteku-iparteruletek-letrehozasa-es-fejlesztese-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/05/palyazat-kislepteku-iparteruletek-letrehozasa-es-fejlesztese-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/05/palyazat-onkormanyzatoknak-es-onkormanyzati-tarsulasoknak-munkasszallasok-epitesenek-kialakitasanak-tamogatasara-2018/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

munkásszállások építésének, kialakításának támogatására 2018

Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások nyújthatnak be pályázatot új munkásszállások
építése, illetve munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása céljából.

Részletek: Pályázat önkormányzatoknak és önkormányzati társulásoknak munkásszállások
építésének, kialakításának támogatására 2018

   
Pályázat bakonyi aktív turisztikai szolgáltatás fejlesztések támogatására

Az “A Bakonyért” Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit szervezetek,
egyházak, önkormányzatok, önkormányzati társulások, természetes személyek és
mikrovállalkozások pályázhatnak 200 ezer – 3 millió forint támogatásra, az aktív turisztikai
infrastruktúra, valamint szolgáltatások fejlesztése érdekében. Önállóan támogatható
tevékenységek: aktív turisztikai szolgáltatáshoz vagy infrastruktúrához kapcsolódó eszközök
beszerzése, turisztikai infrastruktúra fejlesztésre szolgáló építés, felújítás.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat bakonyi aktív turisztikai szolgáltatás fejlesztések támogatására

   
Pályázat városi zenei koncepciók kidolgozásának támogatására

Zenei koncepcióval mostanáig nem rendelkező városok (önkormányzatok, költségvetési szervek,
gazdasági társaság formában működő szervezetek és civil szervezetek) pályázhatnak pályázóként 1
millió forint elnyerésére, városi zenei koncepciók kidolgozásának támogatása céljából.

Részletek: Pályázat városi zenei koncepciók kidolgozásának támogatására

   
Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (HACS) illetékességi területén működő
mikro-vállalkozások, őstermelők, magánszemélyek, civil szervezetek és ezek konzorciumai
pályázhatnak 500 ezer -10 millió forint támogatás elnyerésére, a turisztikai potenciál kihasználását
segítő projektek megvalósítása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
építés, technológia fejlesztés, közmű fejlesztés.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátásának
támogatására

Hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek (civil szervezetek, egyházak, nonprofit gazdasági
társaságok, önkormányzatok, intézmények) pályázhatnak hajléktalan személyek ellátását célzó, a
normatív állami támogatás által nem fedezett programok támogatása céljából a Közép-
magyarországi régió területén. Támogatási célok: Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának
támogatása; Utcán élő hajléktalan emberek ellátásának, szálláshoz jutásának támogatása;
Az ellátórendszer fejlesztésének támogatása; Hajléktalan emberek integrációjának innovatív
megoldásokkal való támogatása.

Részletek: Pályázat hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátásának támogatására

   
Pályázat bakonyi helyi termékek előállításának és fejlesztésének
támogatására a Vidék Minősége program jegyében

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület (HACS) illetékességi területén élő/működő
természetes személyek, őstermelők, mikrovállalkozások, nonprofit szervezetek, önkormányzatok,
önkormányzati társulások, egyházak pályázhatnak 200 ezer – 3 millió forint elnyerésére, bakonyi
helyi termékek előállításának, fejlesztésének támogatására, a Vidék Minősége program jegyében.
Önállóan támogatható tevékenységek: Eszközök beszerzése: a projekt céljához kapcsolódó, új
eszközök beszerzése; épületek, építmények építése felújítás, bővítés, új építés, külső és belső
rekonstrukciója, energetikai fejlesztése; helyi termék boltok, bemutatópontok kialakítása,
fejlesztése árusító faház, stand; egyéni és közös termékfejlesztésben való részvétel, szakértő
igénybevétele; szakterületnek megfelelő kisebb programok, rendezvények, képzések,
tanulmányutak szervezése, lebonyolítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat bakonyi helyi termékek előállításának és fejlesztésének
támogatására a Vidék Minősége program jegyében
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Pályázat dokumentumfilmek és dokumentumfilmsorozatok gyártásának
vissza nem térítendő támogatására

A mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásba vett, magyarországi székhellyel/telephellyel
rendelkező jogi személyek, továbbá a Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák
Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyesületek és alapítványok pályázhatnak
5, illetve 10 millió forint, 75%-os intenzitású támogatás elnyerésére, dokumentumfilmek és
dokumentumfilmsorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására.

Részletek: Pályázat dokumentumfilmek és dokumentumfilmsorozatok gyártásának vissza nem
térítendő támogatására

   
Pályázat helyi falusi szálláshelyek kialakításának támogatására

A Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén élő/működő természetes
személyek, gazdasági szereplők (mikrovállalkozások), települési- és kisebbségi önkormányzatok,
civil és nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak 1-5 millió forintra, a helyi
minőségi falusi szálláshelyek kialakítása, meglévő szálláshelyek fejlesztése, különös tekintettel a
megújuló energia hasznosításához kapcsolódó eszközbeszerzés támogatására, a jövedelemszerzés
és a foglalkoztatás erősítése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
eszközbeszerzés: egújuló energia hasznosításához kapcsolódó eszközbeszerzés és szoftver
beszerzése (szállás-szolgáltatáshoz kapcsolódóan); ingatlanvásárlás; építés, kis léptékű
infrastruktúra fejlesztés: bel- és kültéri közösségi helyszínek kialakítása, illetve meglévő fejlesztése;
immateriális javak beszerzése; Marketing (online és offline).

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi falusi szálláshelyek kialakításának támogatására

   
Pályázat helyi termelők és kézművesek piacra jutásának támogatására

A Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület élő/működő természetes személyek, települési- és
kisebbségi önkormányzatok, civil és nonprofit szervezetek és mikrovállalkozások pályázhatnak 1-5
millió forint elnyerésére, olyan, a kultúra és az egészséges életmód ápolása érdekében történő
helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése – a hagyományok megőrzését és az egészséges
táplálkozás biztosítását előtérbe helyező aktív szervezetek, amelyek közösségszervező erejének
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köszönhetően eszközbeszerzéseik, programjaik, rendezvényeik által jelentős társadalom-formáló
hatással bírnak. Választható önállóan támogatható tevékenységek: marketing (online); oktatás,
képzés, rendezvény szervezése; együttműködések, kommunikáció javítása; kismesterség képzés;
helyi termék piacok közötti kommunikáció javítása; eszközbeszerzés (piacra jutáshoz);
gasztronómiai programcsomagok kialakítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termelők és kézművesek piacra jutásának támogatására

   
Pályázat turisztikai attrakciók-, szálláshelyek fejlesztésének, turisztikai
együttműködések létrehozásának támogatására

A Duna Összeköt Egyesület illetékességi területén működő települési önkormányzatok, civil
szervezetek, mikrovállalkozások, természetes személyek pályázhatnak 200 ezer 5 millió forint
elnyerésére, turisztikai szálláshelyek kialakítása, fejlesztése, a szálláshelyhez kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, megújuló energia
hasznosítás fokozása, illetve szálláshelyhez nem feltétlenül kötött alkalmi falusi, agroturisztikai,
ökoturisztikai, borturisztikai, lovas turisztikai, horgász turisztikai, vadász turisztikai, kerékpáros
turizmushoz kapcsolódó, vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, a
fejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, a tevékenységhez kapcsolódó marketing
tevékenység elősegítése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: meglévő
épület, építmény bővítése, gépek, eszközök, berendezések beszerzése, épületek, építmények
építése, megújuló energia hasznosítását célzó berendezés beszerzése, beépítése,
infrastruktúrafejlesztés, meglévő épület, építmény felújítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai attrakciók-, szálláshelyek fejlesztésének, turisztikai
együttműködések létrehozásának támogatására

   
Pályázat a filmművészeti oktatás támogatására

Jogi szervezetek konzorciumai pályázhatnak az európai filmművészeti oktatási kezdeményezések
közötti jobb együttműködésre irányuló mechanizmusokat kínáló olyan projektek támogatása
céljából, amelyek célja e kezdeményezések hatékonyságának és európai dimenziójának javítása,
valamint új és innovatív projektek fejlesztése, különösen digitális eszközök használatával. A
filmművészeti oktatási kezdeményezések célközönségének 19 év alatti fiataloknak kell lennie.
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Részletek: Pályázat a filmművészeti oktatás támogatására

   
Pályázat hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított
helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése céljából

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület illetékességi területén élő/működő természetes személyek,
adószámmal rendelkező magánszemélyek, mikorvállalkozások, őstermelők, kistermelők, nonprofit
szervezetek részére, olyan típusú tevékenységek támogatása céljából, amelyek eredményeként
ökológiailag előállított helyi termék, illetve hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás,vagy termék
jön létre.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi
termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése céljából

   
Pályázat jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások
létrehozása, fejlesztése céljából

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete LEADER helyi
akciócsoport (HACS) illetékességi területén az akcióterületen tevékenykedő természetes
személyek, nem mezőgazdasági tevékenységet végző helyi mikrovállakozások, civil szervezetek,
önkormányzatok, valamint a jogosult szervezetek pályázhatnak 2,5 – 30 millió forint elnyerésére, a
“Jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, helyi erőforrásokra alapozott, fenntartható
gazdaságélénkítő fejlesztések támogatása” stratégiai célhoz kapcsolódó projektek támogatása
érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: fürdőturizmus fejlesztése, új és
meglévő szálláshelyek fejlesztése, szabadtéri közösségi rendezvénytér építése és fejlesztése,
turisztikai infrastrukturális hiányosságok felszámolása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások
létrehozása, fejlesztése céljából

   
Pályázat turisztikai szolgáltatások és attrakciók fejlesztésének
támogatására

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén működő önkormányzatok, önkormányzati tárulások,
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székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, egyéni és
társas vállalkozások pályázhatnak 8 millió forint támogatás elnyerésére, a térség idegenforgalmi
potenciáljának erősítése, helyi igényekre alapuló turisztikai attrakció és szolgáltatás fejlesztése és
bővítése érdekében. Önállóan támogatható tevékenységek: Új eszközök, gépek beszerzése, építési
tevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai szolgáltatások és attrakciók fejlesztésének
támogatására

   
Pályázat helyi termékek előállításának támogatására

A Borsod-Torna-Gömör LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő helyi
önkormányzatok, települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek,
mikrovállalkozások, őstermelők, szociális szövetkezetek pályázhatnak 1-15 millió forint támogatás
elnyerésére, az egész Helyi Akciócsoport térségét lefedő Térségi Helyi Védjeggyel rendelkezők és
az újonnan csatlakozó termelők és szolgáltatók tevékenységeinek fejlesztése, a helyi termelés és
szolgáltatás minőségének és mennyiségének emelése, munkahelyek teremtése, társadalmi
aktivitás erősítése érdekében. Támogatható tevékenység: Borsod-Torna-Gömör helyi termék
védjegyes tevékenység végzéséhez szükséges technológia (eszközök) beszerzése, fejlesztése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termékek előállításának támogatására

   
Pályázat Príma-Porta védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó integrált
kulturális és öko-turisztikai kínálat fejlesztésének támogatására

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, települési
kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, mikrovállalkozások,
természetes személyek, szövetkezetek, szociális szövetkezetek nyújthatnak be pályázatot 1-10
millió forint elnyerésére, induló vagy már működő turisztikai-, termelési, szolgáltatási
tevékenységeinek támogatása céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat Príma-Porta védjegy hálózat és az ehhez kapcsolódó integrált
kulturális és öko-turisztikai kínálat fejlesztésének támogatására
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Pályázat a Bükki és Bükk-lábi rétegvizek hasznosításának fejlesztésére

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő nem
mezőgazdasági mikrovállalkozások, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi jogi
személyek, nonprofit szervezetek pályázhatnak 1-3,5 millió forint támogatásra, közösségi
hozzáférést biztosító, legalább 50 méter talpmélységű, mechanikus vízkivételű rétegvíz kút
megvalósítását szolgáló eszközök, berendezések beszerzése céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a Bükki és Bükk-lábi rétegvizek hasznosításának fejlesztésére

   
Pályázat környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés céljából

A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete működési területén bejegyzett vállalkozások,
önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyház jogi személyek pályázhatnak 1-8 millió forint
támogatásra. Támogatható tevékenységek: szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése,
szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, gépjármű beszerzés, pihenőhelyek
kialakítása, fejlesztése, szabadidőparkok fejlesztése, turisztikai szolgáltatás bővítése,
programhelyek és attrakciók fejlesztése, falusi turizmust szolgáló fejlesztések, nép és vallási
hagyomány ápolását segítő fejlesztés, túrák szervezése azokat segítő, minőségüket javító eszközök
beszerzése, turisztikai látványosságok, szolgáltatások környezetének javítása, rendezése, turisztikai
szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó felújítások, épület felújítása, bővítése vagy korszerűsítése,
turisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó attrakciók fejlesztése, különösen sportoláshoz
alkalmas szolgáltatások bővítése fejlesztése, bemutatóterek fejlesztése

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés céljából

   
Pályázat eszközbeszerzés és gépbeszerzés támogatásra önkormányzatok
és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék
előállítás céljából

A Szinergia Egyesület LEADER HACS illetékességi területén működő önkormányzatok, szociális
szövetkezetek, illetve konzorciumi partnerként civil szervezetek (alapítványok, egyesületek,
közalapítványok) pályázhatnak 1-3 millió forint elnyerésére, a közösségi termék előállítás
támogatásán keresztül, a helyi szociális gazdaság erősítése érdekében. Támogatható
tevékenységek: Termékelőállításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés és gépbeszerzés.

https://palyazatmenedzser.hu/2017/12/01/palyazat-a-bukki-es-bukk-labi-retegvizek-hasznositasanak-fejlesztesere/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/12/01/palyazat-a-bukki-es-bukk-labi-retegvizek-hasznositasanak-fejlesztesere/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/29/palyazat-kornyezeti-adottsagokra-epulo-turizmusfejlesztes-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/29/palyazat-kornyezeti-adottsagokra-epulo-turizmusfejlesztes-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/27/palyazat-onkormanyzatok-es-szocialis-szovetkezetek-gazdasagfejleszto-hatasu-helyitermek-eloallitasanak-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/27/palyazat-onkormanyzatok-es-szocialis-szovetkezetek-gazdasagfejleszto-hatasu-helyitermek-eloallitasanak-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/27/palyazat-onkormanyzatok-es-szocialis-szovetkezetek-gazdasagfejleszto-hatasu-helyitermek-eloallitasanak-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat eszközbeszerzés és gépbeszerzés támogatásra önkormányzatok
és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállítás céljából

   
Pályázat együttműködésen alapuló turisztikai beruházások támogatására

A Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület területén működő helyi önkormányzatok,
helyi nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházak, falusi szálláshelyet
üzemeltető természetes személyek, induló és működő vállalkozások pályázhatnak 500 ezer – 10
millió forint támogatás elnyerésére, turisztikai szolgáltatások és infrastruktúra mennyiségi és
minőségi fejlesztése érdekében. Támogatható tevékenység: Szálláshelyhez feltétlenül nem kötődő
turisztikai szolgáltatás kialakítása, már működő szolgáltatások fejlesztése, bővítése, korszerűsítése,
továbbá turizmushoz kapcsolódó közösségi és kereskedelmi szálláshely kialakítása, fejlesztése,
bővítése; a hozzá kötődő turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kialakítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat együttműködésen alapuló turisztikai beruházások támogatására

   
Pályázat helyi gazdaságélénkítés elősegítése céljából

Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, civil szervezetek, mikrovállalkozások,
szociális szövetkezetek, természetes személyek pályázhatnak 500 ezer – 5 millió forint elnyerésére,
a Kistelek és Környéke Vidékfejlesztési Egyesület területén. Támogatható tevékenységek: Építés,
felújítás, korszerűsítés; Eszközbeszerzés, meglévő eszközök technológiai fejlesztése; Rendezvény
(ek) szervezése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi gazdaságélénkítés elősegítése céljából

   
Pályázat helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

Az Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület területén működő vállalkozások, egyházi
szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek, adószámmal rendelkező magánszemélyek
pályázhatnak 1-10 millió forintra meglévő szálláshelyek továbbfejlesztése, a térség turisztikai
szolgáltatásainak bővítése érdekében. Támogatható tevékenységek: szálláshely fejlesztés,
turisztikai attrakció létrehozása, eszközbeszerzés, gépbeszerzés.

https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/27/palyazat-onkormanyzatok-es-szocialis-szovetkezetek-gazdasagfejleszto-hatasu-helyitermek-eloallitasanak-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/27/palyazat-onkormanyzatok-es-szocialis-szovetkezetek-gazdasagfejleszto-hatasu-helyitermek-eloallitasanak-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/23/palyazat-egyuttmukodesen-alapulo-turisztikai-beruhazasok-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/23/palyazat-egyuttmukodesen-alapulo-turisztikai-beruhazasok-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/16/palyazat-helyi-gazdasagelenkites-elosegitese-cejabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/16/palyazat-helyi-turisztikai-szolgaltatasok-fejlesztesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése:
szálláshely szolgáltatások támogatására

A GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség HACS tervezési területéhez tartozó települések
területén mikro-vállalkozások, magánszemélyek, civil szervezetek, helyi önkormányzatok
pályázhatnak 500 ezer – 10 millió forint elnyerésére, új falusi szálláshely létesítése vagy meglévő
fejlesztése, szolgáltatási körének bővítése céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése:
szálláshely szolgáltatások támogatására

   
Pályázat turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatására

Mikrovállalkozások, természetes személyek, települési önkormányzatok, települési nemzetiségi
önkormányzatok, civil szervezetek pályázhatnak 500 ezer – 10 millió forint támogatás elnyerésére
turisztikai attrakciók és fejlesztések megvalósítására a HAJT-A Csapat Egyesület LEADER Helyi
Akciócsoport területén. Támogatható tevékenységek: ifjúsági táborfejlesztés; falusi
szálláshelyfejlesztés; állatbemutató építmények fejlesztése, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
hintók, lószerszámok, tradicionális eszközök beszerzése; eszközbeszerzés; turisztikai attrakciók
népszerűsítése; marketing tevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatására

   
Pályázat turisztikai szolgáltatások és együttműködések fejlesztésének
támogatására

A pályázat keretében a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER helyi akciócsoport területén élő / működő
magánszemélyek, őstermelők, civil szervezetek, intézmények, egyházak, önkormányzatok,
vállalkozások pályázhatnak 200 ezer – 10 millió forint támogatás elnyerésére. Támogatható
tevékenységek: Új szálláshely kialakítása és/vagy szálláshelyhez kapcsolódó eszközbeszerzés,
szolgáltatásfejlesztés, Meglévő szálláshely fejlesztése és/vagy szálláshelyhez kapcsolódó eszköz-,
gépbeszerzés, Szálláshelyhez nem kötött turisztikai szolgáltatás fejlesztése, Turisztikai információs

https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/16/palyazat-helyi-turisztikai-szolgaltatasok-fejlesztesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/14/palyazat-helyi-ertekekre-epulo-turisztikai-szolgaltatasok-fejlesztese-szallashely-szolgaltatasok-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/14/palyazat-helyi-ertekekre-epulo-turisztikai-szolgaltatasok-fejlesztese-szallashely-szolgaltatasok-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/14/palyazat-helyi-ertekekre-epulo-turisztikai-szolgaltatasok-fejlesztese-szallashely-szolgaltatasok-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/14/palyazat-turisztikai-attrakciok-fejlesztesek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/14/palyazat-turisztikai-attrakciok-fejlesztesek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/13/palyazat-turisztikai-szolgaltatasok-es-egyuttmukodesek-fejlesztesenek-tamogatasara-a-szigetkoz-mosoni-sik-leader-helyi-akciocsoport-teruleten/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/13/palyazat-turisztikai-szolgaltatasok-es-egyuttmukodesek-fejlesztesenek-tamogatasara-a-szigetkoz-mosoni-sik-leader-helyi-akciocsoport-teruleten/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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rendszer kialakítását szolgáló tevékenységek, Strand, csónak kikötő fejlesztése, Térséget átfogó,
komplex marketing tevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai szolgáltatások és együttműködések fejlesztésének
támogatására

   
Pályázat települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és
külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése érdekében

A pályázat keretében a HAJT-A Csapat Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport területén élő / működő
magánszemélyek, civil szervezetek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és
vállalkozások pályázhatnak 1-15 millió forint elnyerésére. Támogatható tevékenységek: Fatelepítés,
Parkok, sétányok kialakítása, virágosítás, Emlékhelyek, emlékművek létesítése, felújítása,
Autóbusz-megállók kialakítása, felújítása, Információs és üdvözlő táblák beszerzése, kihelyezése,
Tájház, falumúzeum kialakítása, Tematikus utak, tanösvények, túraútvonalak kialakítása, felújítása,
Játszótér kialakítása, felújítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és
külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése érdekében

   
Pályázat helyi vállalkozások fejlesztésének és minőségi termékkínálat
biztosításának támogatására

A pályázat keretében a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER helyi akciócsoport területén élő / működő
magánszemélyek, őstermelők, intézmények, önkormányzatok, nonprofit szervezetek és
vállalkozások nyújthatnak be pályázatot 200 ezer – 10 millió forint elnyerésére. Támogatható
tevékenységek: Vállalkozás fejlesztését szolgáló építés; infrastrukturális beruházás; energetikai
fejlesztés, A helyi termék vagy szolgáltatás piacra jutását segítő marketing tevékenységek,
Vállalkozás fejlesztését szolgáló eszköz-; gépbeszerzés, Vállalkozás fejlesztését szolgáló honlap
kialakítása vagy fejlesztése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi vállalkozások fejlesztésének és minőségi termékkínálat
biztosításának támogatására

   

https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/13/palyazat-turisztikai-szolgaltatasok-es-egyuttmukodesek-fejlesztesenek-tamogatasara-a-szigetkoz-mosoni-sik-leader-helyi-akciocsoport-teruleten/
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https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/10/palyazat-palyazat-helyi-vallalkozasok-fejlesztese-es-minosegi-termekkinalat-biztositasanak-tamogatasara/
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Pályázat turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása céljából

Helyi önkormányzatokból, intézményekből, állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozásokból álló
konzorciumok pályázhatnak minimum 50 millió Ft, maximum 160 000 000 Ft támogatás
elnyerésére, a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló térségi desztináció fejlesztések és
márkázás megvalósítása céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása céljából

   
Pályázat filmfesztiválok megrendezésének támogatására

A pályázat keretében jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (magánvállalatok, nonprofit
szervezetek, szövetségek, jótékonysági szervezetek, alapítványok, önkormányzatok / városi
tanácsok stb.) pályázhatnak filmfesztiválok szervezésének támogatására. Az elnyerhető támogatás
összege: 19.000-75.000 euró.

Részletek: Pályázat filmfesztiválok megrendezésének támogatására

   
Iskolapad újratöltve – Pályázat “Második esély programok” támogatása
céljából

Köznevelési intézmények, többcélú intézmények, szakképzési centrumok és ezek fenntartói
pályázhatnak 25-40 millió forint támogatás elnyerésére, a végzettséggel nem rendelkező,
tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetését, érettségi
bizonyítvány, szakképesítés megszerzését elősegítő tevékenységek megvalósításához.

Széchenyi 2020 pályázat: Iskolapad újratöltve – Pályázat “Második esély programok” támogatása
céljából

   
Pályázat társadalmi innovációk adaptálását célzó projektek
megvalósításának támogatására a (köz)szolgáltatások elérhetőségének
és minőségének fejlesztése érdekében

A pályázat keretében önkormányzatokból, intézményekből és civil szervezetekből álló

https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/03/palyazat-turisztikai-fejlesztesi-tersegek-pozicionalasa-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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konzorciumok nyújthatnak be pályázatot 100-300 millió forint támogatás elnyerésére. Témakörök: a
családokat, gyermekeket érintő szolgáltatások, egészség megőrzése, egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, egész életen át tartó tanulás támogatása, szociális
ellátások és szolgáltatások, gyermekvédelem, gyermekjólét fejlesztése, köznevelési innovatív
módszerek, társadalmi felzárkózás és befogadás.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat társadalmi innovációk adaptálását célzó projektek
megvalósításának támogatására a (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztése
érdekében

   
Pályázat az óvodák közötti tudásmegosztás fejlesztését célzó projektek
megvalósítása céljából

A pályázat keretében óvodák és fenntartóik által alkotott konzorciumok nyújthatnak be pályázatot
30-50 millió forint elnyerésére, óvodák közötti önfejlesztő, innovatív hálózatok kialakulásának
támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az óvodák közötti tudásmegosztás fejlesztését célzó projektek
megvalósítása céljából

   
Pályázat regionális ivóvízellátó hálózatok átalakításának, fejlesztésének
támogatására

Többségi állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók nyújthatnak be pályázatot regionális ivóvízellátó
hálózatok átalakításának, fejlesztésének támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat regionális ivóvízellátó hálózatok átalakításának, fejlesztésének
támogatására

   
Pályázat társadalmi innovációk kifejlesztését és kipróbálását célzó
projektek megvalósításának támogatására

Civil és egyházi szervezetekből, intézményekből, önkormányzatokból álló konzorciumok
nyújthatnak be pályázatot a helyi problémákat társadalmi innovációk segítségével célzó projektek
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megvalósításához 50 – 300 millió forint támogatás elnyerésére.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat társadalmi innovációk kifejlesztését és kipróbálását célzó
projektek megvalósításának támogatására

   
Pályázat elektromos gépkocsi vásárlás támogatása céljából

Magánszemélyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi
önkormányzatok, köztestületek, költségvetési szervek, továbbá egyházi jogi személyek, ügyvédi
irodák, ügyvédek, egyéni szabadalmi ügyvivők, szabadalmi ügyvivői irodák, egyéni közjegyzők,
közjegyzői irodák és végrehajtói irodák pályázhatnak új, tisztán elektromos gépkocsik
(személygépkocsik és/vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán
elektromos tehergépkocsik) megvásárlásának támogatására. A pályázattal elnyerhető támogatás:
az „Elektromos gépkocsi katalógusban” szereplő jármű beszerzése esetén a támogatás mértéke a
vásárlás időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint.

Részletek: Pályázat elektromos gépkocsi vásárlás támogatása céljából

   
Pályázat turisztikai fejlesztési térségekben desztinációfejlesztések és
márkázás megvalósításának támogatására

A pályázat keretében kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező szervezetek konzorciumai pályázhatnak minimum 50 000 000, maximum 1 000 000 000
forint támogatás elnyerésére, turisztikai célú termékfejlesztés, marketingtevékenységek,
szemléletformálás és egyéb stratégiai feladatok, turisztikai szakmai tevékenységek
megvalósításának támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai fejlesztési térségekben desztinációfejlesztések és
márkázás megvalósításának támogatására

   
Transznacionális együttműködések – Pályázat humán szolgáltatásokat
nyújtó intézmények, szervezetek és fenntartóik számára

Humán szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek és fenntartóik transznacionális
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együttműködések megvalósításának 30-50 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Transznacionális együttműködések – Pályázat humán szolgáltatásokat
nyújtó intézmények, szervezetek és fenntartóik számára

   
Pályázat a vízgazdálkodás és a vízi erőforrások valós idejű
megfigyelésére alkalmas megoldások díjazására

A pályázat keretében természetes és jogi személyek a vízgazdálkodás és a vízi erőforrások valós
idejű megfigyelésére alkalmas megoldások 2 millió eurós támogatására pályázhatnak.

Részletek: Pályázat a vízgazdálkodás és a vízi erőforrások valós idejű megfigyelésére alkalmas
megoldások díjazására

   
Horizont Díj az európai védett történelmi városrészekben való integrált
fotovoltaikus napelemek alkalmazásáért

A pályázat keretében természetes és jogi személyek az integrált fotovoltaikus napelemek védett
történelmi városrészekben történő alkalmazásával 750.000 euróra pályázhatnak.

Részletek: Horizont Díj az európai védett történelmi városrészekben való integrált fotovoltaikus
napelemek alkalmazásáért

   
Pályázat a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódó megyei
szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatására

A pályázat keretében megyei önkormányzatok és központi költségvetési szervek megyei szintű
koordinációs és konzultációs rendszer kialakításának 50-75 millió forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódó megyei
szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatására
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Még jobb kezekben – Pályázat a bölcsődei szakemberek szakmai
fejlesztésére

A pályázat keretében bölcsődék, mini bölcsődék és családi bölcsődék fenntartói a bölcsődei
szakemberek szakmai fejlesztésének 6-60 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Még jobb kezekben – Pályázat a bölcsődei szakemberek szakmai
fejlesztésére

   
Pályázat az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi
szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének
elősegítésére civil és szakmai szervezetek támogatásával

A pályázat keretében civil szervezetek az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi
szolgáltatások terjedését és a Digitális Jólét Program kiterjesztését elősegítő programok 2-36 millió
forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi
szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítésére civil és szakmai
szervezetek támogatásával

   
Pályázat természettudományos élménypedagógiai programok
megvalósítására és élményközpontok fejlesztésére

A pályázat keretében civil szervezetek természettudományos élménypedagógiai programok
megvalósítását célzó központok kialakításának 100-500 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat természettudományos élménypedagógiai programok
megvalósítására és élményközpontok fejlesztésére

   
Pályázat a települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek
fejlesztésére

A pályázat keretében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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önkormányzatokkal társulva a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának 50-240 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek
fejlesztésére

   
Pályázat a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtésének és a
hulladéklerakóktól történő eltérítésének megvalósítására

A pályázat keretében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
önkormányzatokkal társulva a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának 50-240 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtésének és a
hulladéklerakóktól történő eltérítésének megvalósítására

   
Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére

A pályázat keretében helyi nemzetiségi önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti intézmények,
valamint civil és egyházi szervezetek 25-30 millió forint támogatásra pályázhatnak roma lányok
továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére

   
Pályázat a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzésére, továbbá a
genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatására

A pályázat keretében a tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények mesterséges
termékenyítő állomások, embrió-átültető állomások, spermatároló központok, fajta fenntartásáért
felelős tenyésztő szervezetek, azok tagjai, tenyésztő szervezetek szövetsége a védett őshonos és
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro
megőrzésének, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadói tevékenységek támogatására
pályázhatnak. A pályázat keretösszege: 3,83 milliárd forint.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzésére, továbbá a genetikai beszűkülést
megelőző tanácsadói tevékenységek támogatására

   
Pályázat a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációjára,
beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási
útvonalainak biztosítását

A pályázat keretében halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási jogának vagyonkezelői,
haszonbérlői a vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelmének és helyreállításának 10
millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációjára,
beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását

   
Pályázat a LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési
tevékenységeinek előkészítésére és megvalósítására

A pályázat keretében LEADER Helyi Akciócsoportok térségi és nemzetközi együttműködések 65.000
eurónak megfelelő forintösszegű támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési
tevékenységeinek előkészítésére és megvalósítására

   
Digitális környezet a köznevelésben – Pályázat a digitális oktatás
pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítására
a Közép-magyarországi régióban

A pályázat keretében köznevelési intézményfenntartók a digitális oktatás pedagógiai
eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítása érdekében 70-100 millió forint
támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Digitális környezet a köznevelésben – Pályázat a digitális oktatás
pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítására a Közép-magyarországi
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régióban

   
Pályázat a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok tartósan
támogatott, szociális gazdasági megoldásokkal ötvözött
munkalehetőségének biztosítására

A pályázat keretében társadalmi vállalkozások hátrányos helyzetű csoportok számára
munkalehetőség biztosításának 30-50 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok tartósan
támogatott, szociális gazdasági megoldásokkal ötvözött munkalehetőségének biztosítására

   
Önkéntesség személyre szabva – Pályázat a fiatalok helyi társadalomba
történő beágyazottságának elősegítésére

A pályázat keretében állami költségvetési szerveknek, civil szervezeteknek és egyházi jogi
személyek fiataloknak szóló önkéntes programok 30-225 millió forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Önkéntesség személyre szabva – Pályázat a fiatalok helyi társadalomba
történő beágyazottságának elősegítésére

   
Pályázat az erdészeti genetikai erőforrások fejlesztésének támogatására

A pályázat keretében erdőgazdálkodók, illetve közjogi szervezetek az erdészeti genetikai
erőforrások fejlesztésének támogatására pályázhatnak. A pályázat keretösszege: 2,24 milliárd Ft.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az erdészeti genetikai erőforrások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat az állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztésére

A pályázat keretében a Nemzeti Sportközpontok és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. épületeik
energiahatékonysági beruházásainak 300 millió forintos támogatására pályázhatnak.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztésére

   
Iskola 2020 – Pályázat a köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztésére a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás
megteremtése érdekében

A pályázat keretében tankerületi központok az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési
intézmények fejlesztésének 150.000.000-1.500.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Iskola 2020 – Pályázat a köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztésére a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

   
Pályázat az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztésére

A pályázat keretében állami fenntartású köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztések
20-150 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztésére

   
Pályázat az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztésére – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztésére

A pályázat keretében egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi intézmények, önkormányzatok és
azok intézményei a népegészségügyi ellátórendszer helyi kapacitás fejlesztésére irányuló projektek
10-90 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztésére – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztésére
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Pályázat a betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális
fejlesztések megvalósítására az egészségügyi ellátórendszerben

A pályázat keretében közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók és
járványügyi feladatokat ellátó, mikrobiológiai laboratóriumot működtető megyei kormányhivatalok
komplex infrastrukturális fejlesztések 20-200 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális
fejlesztések megvalósítására az egészségügyi ellátórendszerben

   
Pályázat az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztésére – alapellátás fejlesztése

A pályázat keretében egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi intézmények, önkormányzatok és
azok intézményei a praxisközösségek létrehozásának 70-150 millió forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztésére – alapellátás fejlesztése

   
Pályázati felhívás az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés
támogatására

A pályázat keretében egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi intézmények, önkormányzatok,
önkormányzati intézmények az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 30-150 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés
támogatására

   
Pályázat a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési
projektek megvalósítására

A pályázat keretében kulturális intézmények, szervezetek a formális oktatást támogató és
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kiegészítő kulturális nevelési projektek megvalósításának 5-30 millió forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési
projektek megvalósítására

   
Pályázat megyei jogú városok közösségfejlesztő programjainak
támogatására a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében

A pályázat keretében a megyei jogú városok önkormányzatai, az önkormányzati többségi tulajdonú
vállalkozások, az egyházak, a civil szervezetek és a nonprofit szervezetek közösségfejlesztő
programok 15-849 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat megyei jogú városok közösségfejlesztő programjainak
támogatására a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében

   
Pályázat infrastrukturális beruházások megvalósítására a leginkább
elmaradott járások területi felzárkóztatása érdekében

A pályázat keretében LEADER helyi közösségek infrastrukturális fejlesztések 16-20 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat infrastrukturális beruházások megvalósítására a leginkább
elmaradott járások területi felzárkóztatása érdekében

   
Pályázat termelői csoportok és szervezetek létrehozására

A pályázat keretében termelői csoportok létrehozásuk és működésük évi 100.000 eurónak
megfelelő forintösszegű támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat termelői csoportok és szervezetek létrehozására
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Pályázati felhívás az intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés támogatására

A pályázat keretében fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként
50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói a közösségi
alapú ellátási formák kialakításának 344.250.000-6.300.000.000 forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás az intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés támogatására

   
Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és
oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint
a mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében

A pályázat keretében felsőoktatási intézmények konzorciumai az oktatási és képzési rendszerek
javításának 250-420 millió forintos támogatására pályázhatnak a szociális munka,
mérnökpedagógia, szakoktató képzések terén.

Széchenyi 2020 pályázat: Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási
innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai
tanári szakok esetében

   
Pályázat az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés megvalósításának
támogatására

A pályázat keretében egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi intézmények, önkormányzatok,
önkormányzati intézmények az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 30-150 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés megvalósításának
támogatására
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Pályázat turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és
szolgáltatás fejlesztésének támogatására

A pályázat keretében Magyarországon bejegyzett jogi személyek turisztikailag frekventált térségek
integrált termék- és szolgáltatás fejlesztésének 200.000.000-5.000.000.000 forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és
szolgáltatás fejlesztésének támogatására

   
Pályázat az idegen nyelvi készségek fejlesztésének megvalósítására

A pályázat keretében szakképzési centrumok a lakosság idegen nyelvi készségének fejlesztése
érdekében 200-312.5 millió forintos támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az idegen nyelvi készségek fejlesztésének megvalósítására

   
Pályázat tematikus úthálózatok fejlesztésére

A pályázat keretében nonprofit szervezetek tematikus utak fejlesztésének
100.000.000-1.000.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat tematikus úthálózatok fejlesztésére

   
Pályázat a felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztésének
támogatására a szabadidősport révén

A pályázat keretében országos jellegű sportszövetségek és sportköztestületek, civil szervezetek a
lakosság egészségi állapotának javítását célzó projektek 150-250 millió forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztésének
támogatására a szabadidősport révén

https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/21/palyazat-turisztikailag-frekventalt-tersegek-integralt-termek-es-szolgaltatas-fejlesztesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/21/palyazat-turisztikailag-frekventalt-tersegek-integralt-termek-es-szolgaltatas-fejlesztesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/21/palyazat-turisztikailag-frekventalt-tersegek-integralt-termek-es-szolgaltatas-fejlesztesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/21/palyazat-turisztikailag-frekventalt-tersegek-integralt-termek-es-szolgaltatas-fejlesztesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/17/palyazat-az-idegen-nyelvi-keszsegek-fejlesztesenek-megvalositasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/17/palyazat-az-idegen-nyelvi-keszsegek-fejlesztesenek-megvalositasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/16/palyazat-tematikus-halozatok-fejlesztesere/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/16/palyazat-tematikus-halozatok-fejlesztesere/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/14/palyazat-a-felnott-lakossag-prevencios-celu-egeszsegfejlesztesenek-tamogatasara-a-szabadidosport-reven/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/14/palyazat-a-felnott-lakossag-prevencios-celu-egeszsegfejlesztesenek-tamogatasara-a-szabadidosport-reven/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/14/palyazat-a-felnott-lakossag-prevencios-celu-egeszsegfejlesztesenek-tamogatasara-a-szabadidosport-reven/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/14/palyazat-a-felnott-lakossag-prevencios-celu-egeszsegfejlesztesenek-tamogatasara-a-szabadidosport-reven/
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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Pályázat az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való
áttérés fejlesztése céljából

A pályázat keretében fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként
50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói a nagy
létszámú intézményi ellátási forma kiváltásának 344.250.000- 730.000.000 forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való
áttérés fejlesztése céljából

   
Nő az esély – Pályázat a munkanélküli romák (kiemelten roma nők)
társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának
megvalósítására

A pályázat keretében szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
fenntartóik, köznevelési intézmények és fenntartóik, továbbá nonprofit szervezetek és szociális
szövetkezetek pályázhatnak munkanélküli romák foglalkoztatását és társadalmi befogadottságát
elősegítő tevékenységek 3.5-189 millió forintos támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Nő az esély – Pályázat a munkanélküli romák (kiemelten roma nők)
társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására

   
Pályázat megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések támogatására

A pályázat keretében megyei önkormányzatok megyei szintű foglalkoztatási együttműködések
legfeljebb 930 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések támogatására

   

https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/09/palyazat-az-intezmenyi-ellatasrol-a-kozossegi-alapu-szolgaltatasokra-valo-atteres-fejlesztese-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/09/palyazat-az-intezmenyi-ellatasrol-a-kozossegi-alapu-szolgaltatasokra-valo-atteres-fejlesztese-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/09/palyazat-az-intezmenyi-ellatasrol-a-kozossegi-alapu-szolgaltatasokra-valo-atteres-fejlesztese-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/09/palyazat-az-intezmenyi-ellatasrol-a-kozossegi-alapu-szolgaltatasokra-valo-atteres-fejlesztese-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/no-az-esely-palyazat-munkanelkuli-romak-kiemelten-roma-nok-tarsadalmi-befogadasanak-erositese-es-foglalkoztatasanak-megvalositasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/no-az-esely-palyazat-munkanelkuli-romak-kiemelten-roma-nok-tarsadalmi-befogadasanak-erositese-es-foglalkoztatasanak-megvalositasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/no-az-esely-palyazat-munkanelkuli-romak-kiemelten-roma-nok-tarsadalmi-befogadasanak-erositese-es-foglalkoztatasanak-megvalositasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/no-az-esely-palyazat-munkanelkuli-romak-kiemelten-roma-nok-tarsadalmi-befogadasanak-erositese-es-foglalkoztatasanak-megvalositasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/no-az-esely-palyazat-munkanelkuli-romak-kiemelten-roma-nok-tarsadalmi-befogadasanak-erositese-es-foglalkoztatasanak-megvalositasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/palyazat-megyei-szintu-foglalkoztatasi-megallapodasok-foglalkoztatasi-gazdasagfejlesztesi-egyuttmukodesek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/palyazat-megyei-szintu-foglalkoztatasi-megallapodasok-foglalkoztatasi-gazdasagfejlesztesi-egyuttmukodesek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/palyazat-megyei-szintu-foglalkoztatasi-megallapodasok-foglalkoztatasi-gazdasagfejlesztesi-egyuttmukodesek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/palyazat-megyei-szintu-foglalkoztatasi-megallapodasok-foglalkoztatasi-gazdasagfejlesztesi-egyuttmukodesek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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Pályázat helyi foglalkoztatási együttműködések támogatására a megyei
jogú város területén és várostérségében

A pályázat keretében városi önkormányzatok helyi foglalkoztatási együttműködések legfeljebb
1826 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi foglalkoztatási együttműködések támogatására a megyei
jogú város területén és várostérségében

   
Együtt, testvérként – Pályázat iskolaközi szemléletformáló programok
megvalósításának támogatására

A pályázat keretében köznevelési intézmények fenntartói a korai iskolaelhagyók számának
csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz
való egyenlő hozzáférés előmozdítására az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztését célzó projektek
10-20 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Együtt, testvérként – Pályázat iskolaközi szemléletformáló programok
megvalósításának támogatására

   
Iskolapad újratöltve – Pályázat második esély programok támogatása
céljából

A pályázat keretében köznevelési intézmények a végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron
túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetésének, érettségi bizonyítvány,
szakképesítés megszerzésének 20-40 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Iskolapad újratöltve – Pályázat második esély programok támogatása
céljából

   
Lépj egy fokkal feljebb! – Pályázat továbbtanulást erősítő
kezdeményezések támogatása céljából

A pályázat keretében nevelési-oktatási intézmények fenntartói a középfokú végzettséget

https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/palyazat-helyi-foglalkoztatasi-egyuttmukodesek-tamogatasara-a-megyei-jogu-varos-teruleten-es-varostersegeben-2/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/palyazat-helyi-foglalkoztatasi-egyuttmukodesek-tamogatasara-a-megyei-jogu-varos-teruleten-es-varostersegeben-2/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/palyazat-helyi-foglalkoztatasi-egyuttmukodesek-tamogatasara-a-megyei-jogu-varos-teruleten-es-varostersegeben-2/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/07/palyazat-helyi-foglalkoztatasi-egyuttmukodesek-tamogatasara-a-megyei-jogu-varos-teruleten-es-varostersegeben-2/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/03/efop-3-1-8-16-egyutt-testverkent-iskolakozi-szemleletformalo-program/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/03/efop-3-1-8-16-egyutt-testverkent-iskolakozi-szemleletformalo-program/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/03/efop-3-1-8-16-egyutt-testverkent-iskolakozi-szemleletformalo-program/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/03/efop-3-1-8-16-egyutt-testverkent-iskolakozi-szemleletformalo-program/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/02/efop-3-1-9-16-iskolapad-ujratoltve-masodik-esely-programok-tamogatasa/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/02/efop-3-1-9-16-iskolapad-ujratoltve-masodik-esely-programok-tamogatasa/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/02/efop-3-1-9-16-iskolapad-ujratoltve-masodik-esely-programok-tamogatasa/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/02/efop-3-1-9-16-iskolapad-ujratoltve-masodik-esely-programok-tamogatasa/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/01/1-lepj-egy-fokkal-feljebb-palyazat-tovabbtanulast-erosito-kezdemenyezesek-tamogatasa-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/01/1-lepj-egy-fokkal-feljebb-palyazat-tovabbtanulast-erosito-kezdemenyezesek-tamogatasa-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése,
továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése érdekében 20-30 millió forintos támogatásra
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Lépj egy fokkal feljebb! – Pályázat továbbtanulást erősítő
kezdeményezések támogatása céljából

   
Pályázat a megyei jogú városok leromlott városi területeinek
rehabilitációjára

A pályázat keretében önkormányzatok a leromlott városi területek rehabilitációjának 50-1726 millió
forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a megyei jogú városok leromlott városi területeinek
rehabilitációjára

   
Pályázat a nőket a család- és a munka összeegyeztetésében segítő
projekt megvalósítására és Női Információs és Szolgáltató Központok
létrehozására

A pályázat keretében költségvetési szervek és civil szervezetek a nőket a család- és a munka
összeegyeztetésében segítő projekt megvalósításának és Női Információs és Szolgáltató Központok
létrehozásának a 150-200 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a nőket a család- és a munka összeegyeztetésében segítő
projekt megvalósítására és Női Információs és Szolgáltató Központok létrehozására

   
Pályázat zöld városok kialakításának támogatására

A pályázat keretében városi jogállású települések helyi önkormányzata, és ezek civil
szervezetekkel, intézményekkel, és állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozásokkal alkotott
konzorciumai pályázhatnak városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása, területek
és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása és
további, a zöld, környezetbarát városi tevékenységek, célok megvalósításának támogatása

https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/01/1-lepj-egy-fokkal-feljebb-palyazat-tovabbtanulast-erosito-kezdemenyezesek-tamogatasa-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/01/1-lepj-egy-fokkal-feljebb-palyazat-tovabbtanulast-erosito-kezdemenyezesek-tamogatasa-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/28/palyazat-a-megyei-jogu-varosok-leromlott-varosi-teruleteinek-rehabilitaciojara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/28/palyazat-a-megyei-jogu-varosok-leromlott-varosi-teruleteinek-rehabilitaciojara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/28/palyazat-a-megyei-jogu-varosok-leromlott-varosi-teruleteinek-rehabilitaciojara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/28/palyazat-a-megyei-jogu-varosok-leromlott-varosi-teruleteinek-rehabilitaciojara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/27/palyazat-a-noket-a-csalad-es-a-munka-osszeegyezteteseben-segito-projekt-megvalositasara-es-noi-informacios-es-szolgaltato-kozpontok-letrehozasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/27/palyazat-a-noket-a-csalad-es-a-munka-osszeegyezteteseben-segito-projekt-megvalositasara-es-noi-informacios-es-szolgaltato-kozpontok-letrehozasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/27/palyazat-a-noket-a-csalad-es-a-munka-osszeegyezteteseben-segito-projekt-megvalositasara-es-noi-informacios-es-szolgaltato-kozpontok-letrehozasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/27/palyazat-a-noket-a-csalad-es-a-munka-osszeegyezteteseben-segito-projekt-megvalositasara-es-noi-informacios-es-szolgaltato-kozpontok-letrehozasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/27/palyazat-a-noket-a-csalad-es-a-munka-osszeegyezteteseben-segito-projekt-megvalositasara-es-noi-informacios-es-szolgaltato-kozpontok-letrehozasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/24/palyazat-zold-varosok-kialakitasanak-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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céljából. 

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat zöld városok kialakításának támogatására

   
Pályázat városi barnamezős területek rehabilitációjának támogatására

A pályázat keretében városi jogállású település helyi önkormányzata, és az általa vezetett,
önkormányzati és költségvetési szervekből, intézményekből, civil szervezetekből és önkormányzati
tulajdonú vállalkozásokból álló konzorciumok pályázhatnak barnamezős területek rehabilitációjával
összefüggő tevékenységek támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat városi barnamezős területek rehabilitációjának támogatására

   
Pályázat megyei jogú városoknak önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése céljából

A pályázat keretében megyei jogú városok önkormányzatai, az ezek többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok, helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi
nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek pályázhatnak
önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, fosszilis
energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési
és HMV rendszerek korszerűsítése, napkollektorok telepítése, háztartási méretű kiserőmű (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakítása, hőszivattyú rendszerek telepítése, helyi közösségi fűtőműre, vagy
hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése és egyéb energetikai célú
tevékenységek megvalósításának támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat megyei jogú városoknak önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése céljából

   
Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének
támogatása céljából

A pályázat keretében helyi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, költségvetési
irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzatok társulása, többségi önkormányzati
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tulajdonú gazdasági társaságok,onprofit gazdasági társaságok és vállalkozások konzorciumai
nyújthatnak be támogatási kérelmet energiahatékonyság-központú fejlesztése, fosszilis
energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési
és HMV rendszerek korszerűsítése, napkollektorok telepítése, háztartási méretű kiserőmű (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakítása, hőszivattyú rendszerek telepítése, továbbá helyi közösségi
fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
megvalósításának támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének
támogatása céljából

   
Pályázat megyei jogú városoknak zöld város kialakításának támogatására

A pályázat keretében megyei jogú város önkormányzatai és megyei jogú város önkormányzatának
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, ezek konzorciumai pályázhatnak városi zöld
infrastruktúra hálózat rekonstrukciója, kialakítása, területek és épületek klímatudatos,
energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, szolgáltató terek, építmények
kialakítása, továbbá az ezekhez kapcsolódó további tevékenységek támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat megyei jogú városoknak zöld város kialakításának támogatására

   
Pályázat megyei jogú városok barnamezős területei rehabilitációjának
támogatására

A pályázat keretében megyei jogú város önkormányzatai és konzorciumaik
pályázhatnak barnamezős területeinek rehabilitációjának, városi zöldfelületek kialakításának és az
ezekhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat megyei jogú városok barnamezős területei rehabilitációjának
támogatására

   
Pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
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turizmusfejlesztés támogatására

A pályázat keretében helyi önkormányzatok, ezek társulásai, helyi önkormányzatok többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak pályázhatnak jelentős
kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó
fejlesztések, turisztikai termékcsomagok létrehozása és a települések turisztikai infrastrukturális
és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés támogatására

   
Pályázat helyi gazdaságfejlesztés támogatására

A pályázat keretében helyi önkormányzatok, költségvetési szervek, helyi önkormányzatok
társulása, helyi területfejlesztési önkormányzati társulások, többségi önkormányzati tulajdonú jogi
személyiségű vállalkozások és nonprofit gazdasági társaságok, valamint egyéb, jogi személyiségű
nonprofit szervezetek pályázhatnak helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása,
saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, illetve helyi termékek piacra jutását
segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatásacéljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi gazdaságfejlesztés támogatására

   
Pályázat önkormányzatoknak települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések támogatására

A pályázat keretében helyi önkormányzatok és a települési önkormányzatok vezette konzorciumok
pályázhatnak támogatásra a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti
káresemények megelőzése érdekében a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat, vízkár
elhárítási és vízvisszatartási célú tározók, csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése,
rekonstrukciója céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat önkormányzatoknak települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések támogatására
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Pályázat önkormányzatoknak fenntartható települési
közlekedésfejlesztés támogatására

A pályázat keretében helyi önkormányzatok, többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságok és egyéb szervezetek konzorciumai pályázhatnak kerékpárosbarát fejlesztés,
forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés és közúti közösségi közlekedés
megvalósításának támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat önkormányzatoknak fenntartható települési közlekedésfejlesztés
támogatására

   
Pályázat a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének
erősítésére az informális és non-formális tanulásban

A pályázat keretében kulturális intézmények, illetve fenntartóik részére a népmese anyanyelvi
kompetenciafejlesztő szerepének erősítésének 30-80 millió eurós támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének
erősítésére az informális és non-formális tanulásban

   
Pályázat célzott prevenciós programok támogatására a
szenvedélybetegség megelőzése érdekében

A pályázat keretében szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók/intézmények vagy
azok fenntartói a szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós
programok 50.000.000-100.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat célzott prevenciós programok támogatására a
szenvedélybetegség megelőzése érdekében

   
Pályázat a tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztéseinek támogatására

A pályázat keretében tanyás térségek önkormányzatai 50 millió forintra, tanyán élő személyek 6.2

https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/17/palyazat-onkormanyzatoknak-fenntarthato-telepulesi-kozlekedesfejlesztes-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/17/palyazat-onkormanyzatoknak-fenntarthato-telepulesi-kozlekedesfejlesztes-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/17/palyazat-onkormanyzatoknak-fenntarthato-telepulesi-kozlekedesfejlesztes-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/17/palyazat-onkormanyzatoknak-fenntarthato-telepulesi-kozlekedesfejlesztes-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/10/palyazat-a-nepmese-anyanyelvi-kompetenciafejleszto-szerepenek-erositese-az-informalis-es-non-formalis-tanulasban/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/10/palyazat-a-nepmese-anyanyelvi-kompetenciafejleszto-szerepenek-erositese-az-informalis-es-non-formalis-tanulasban/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/10/palyazat-a-nepmese-anyanyelvi-kompetenciafejleszto-szerepenek-erositese-az-informalis-es-non-formalis-tanulasban/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/10/palyazat-a-nepmese-anyanyelvi-kompetenciafejleszto-szerepenek-erositese-az-informalis-es-non-formalis-tanulasban/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/01/palyazat-celzott-prevencios-programok-tamogatasara-a-szenvedelybetegseg-megelozese-erdekeben/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/01/palyazat-celzott-prevencios-programok-tamogatasara-a-szenvedelybetegseg-megelozese-erdekeben/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/01/palyazat-celzott-prevencios-programok-tamogatasara-a-szenvedelybetegseg-megelozese-erdekeben/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/01/palyazat-celzott-prevencios-programok-tamogatasara-a-szenvedelybetegseg-megelozese-erdekeben/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/30/palyazat-a-tanyak-haztartasi-lepteku-villamos-energia-es-vizellatas-valamint-szennyvizkezelesi-fejlesztesei/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/30/palyazat-a-tanyak-haztartasi-lepteku-villamos-energia-es-vizellatas-valamint-szennyvizkezelesi-fejlesztesei/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

millió forintra pályázhatnak villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztések
megvalósítása érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztéseinek támogatására

   
Pályázat az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való
áttérés fejlesztésére

A pályázat keretében a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként
50 férőhelynél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói magas
minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításának 446.250.000-7.546.875.000
forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való
áttérés fejlesztésére

   
Pályázat az ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatására

A pályázat keretében civil szervezetek és konzorciumaik ifjúsági kisközösségi együttműködések
500 millió – 1.2 milliárd forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatására

   
Esély Otthon – Pályázat a vidék népességmegtartó képességének
javítására, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” megakadályozására

A pályázat keretében helyi önkormányzatok és az általuk vezetett konzorciumok a vidék
népességmegtartó képességének javítása érdekében 50-200 millió forint támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Esély Otthon – Pályázat a vidék népességmegtartó képességének
javítására, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” megakadályozására
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Horizont 2020 Díj a CO2 újrahasznosításért

A pályázat keretében természetes és jogi személyek CO2-t hasznosító technológiákkal 1.500.000
euróra pályázhatnak.

Részletek: Horizont 2020 Díj a CO2 újrahasznosításért

   
Pályázat a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére

A pályázat keretében nem állami fenntartású köznevelési intézményfenntartók köznevelési
intézmények infrastrukturális fejlesztésének 50-500 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére

   
Pályázat a köznevelés támogató szerepének erősítése céljából

A pályázat keretében intézményfenntartók a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó
intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztésének
50-500 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a köznevelés támogató szerepének erősítése céljából

   
Pályázat a kedvezményezett térségek számára a humán szolgáltatások
fejlesztése céljából

A pályázat keretében a kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok, valamint
ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, és többségi
települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek pályázhatnak 100-500 millió forint
támogatásra a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében. A támogatott
pályázatok várható száma: 70-350 db
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a kedvezményezett térségek számára a humán szolgáltatások
fejlesztése céljából

   
Pályázat humán szolgáltatások fejlesztésének támogatására térségi
szemléletben

A pályázat keretében települési önkormányzatok, valamint ezen települési önkormányzatok
többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, és többségi települési önkormányzati befolyással
bíró nonprofit szervezetek pályázhatnak 100-500 millió forint támogatásra a humán
közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében. A támogatott pályázatok várható
száma: 30-150 db

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat humán szolgáltatások fejlesztésének támogatására térségi
szemléletben

   
Pályázat humán kapacitások fejlesztése céljából térségi szemléletben,
kedvezményezett települések részére

A pályázat keretében települési önkormányzatok, valamint ezen települési önkormányzatok
többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, és többségi települési önkormányzati befolyással
bíró nonprofit szervezetek pályázhatnak 100-500 millió forint támogatásra a humán
közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében. A támogatott pályázatok várható
száma: 20-100 db

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat humán kapacitások fejlesztése céljából térségi szemléletben,
kedvezményezett települések részére

   
Pályázat a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására

A pályázat keretében közművelődési intézmények, ezek fenntartói, önkormányzatok, civil
szervezetek, alkotóházak, ezek fenntartói pályázhatnak 5-120 millió forint támogatásra tanulási,
képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása, regionális szerepű népi kézműves
alkotóház kialakítása, regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ
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kialakítása, és zenei próbatermek kialakítása céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására

   
Pályázat a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatására

A pályázat keretében nyilvános könyvtárak és fenntartóik pályázhatnak minimum 5 millió,
maximum 120 millió Ft támogatásra a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztéseinek megvalósítására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatására

   
Pályázat a múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására

A pályázat keretében működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik
pályázhatnak minimum 5, maximum 20, 30 vagy 50 millió forint támogatásra a múzeumi és
levéltári intézményrendszer keretén belül oktatást és ismeretterjesztést elősegítő infrastruktúra
kialakítása, fejlesztése céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására

   
Pályázat szegregált élethelyzetek komplex programokkal történő
felszámolásának támogatására a Közép-Magyarországi régióban

A pályázat keretében helyi önkormányzatok által vezetett konzorciumok pályázhatnak 60-80 millió
forint támogatás elnyerésére a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos
helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat szegregált élethelyzetek komplex programokkal történő
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felszámolásának támogatására a Közép-Magyarországi régióban

   
Elsőként lakhatás – Pályázat hajléktalan emberek társadalmi és
munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatására a Közép-
magyarországi régióban

A pályázat keretében önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és konzorciumaik hajléktalan
emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok 30-100 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Elsőként lakhatás – Pályázat hajléktalan emberek társadalmi és
munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatására a Közép-magyarországi régióban

   
Pályázati felhívás az ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére

A pályázat keretében az NFP konzorciumvezetésével létrejött konzorciumok az ivóvízellátó
hálózatok fejlesztésének 27,70 milliárd forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás az ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére

   
Pályázat az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítására

A pályázat keretében kulturális intézmények az egész életen át tartó tanulást biztosító programok
15-60 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítására

   
Pályázat agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatására

A pályázat keretében magánjogi földhasználók, önkormányzatok és azok társulásai agrár-erdészeti
rendszerek megvalósításának és ápolásának hektáronként 26-1652 eurónak megfelelő
forintösszegre pályázhatnak.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatására

   
Pályázat külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzésének támogatása céljából

A pályázat keretében települési önkormányzatok közutak karbantartásának és az ahhoz szükséges
gépek beszerzésének 100 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésének
támogatása céljából

   
Pályázati felhívás az erdészeti génmegőrzés megvalósításának
támogatására

A pályázat keretében erdőgazdálkodók, erdészeti szaporítóanyag termelők és közjogi szervezetek
az erdészeti génmegőrzés megvalósításának támogatására pályázhatnak. A pályázat keretösszege:
1,12 milliárd forint.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás az erdészeti génmegőrzés megvalósításának
támogatására

   
Pályázat a duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási
szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztésére

A pályázat keretében felsőoktatási intézmények a felsőoktatási képzések fejlesztésének 50-370
millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási
szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztésére
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Pályázat a felsőoktatási intézményi fejlesztések támogatására

A pályázat keretében felsőoktatási intézmények egyedi igénylőként, illetve konzorciumvezetőként
intézményi fejlesztések 50-3800 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a felsőoktatási intézményi fejlesztések támogatására

   
Pályázat élvonalbeli oktatási innovációk támogatására

A pályázat keretében civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok, vállalkozások oktatási
projektek megvalósításának 300.000 fontos támogatására pályázhatnak.

Részletek: Pályázat élvonalbeli oktatási innovációk támogatására

   
Pályázat a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben
elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javításának támogatására

A pályázat keretében gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények, javítóintézetek és
fenntartóik a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési
feltételeinek javításának 5-70 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben
elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javításának támogatására

   
Pályázat a világörökségi helyszínek fejlesztésére

A pályázat keretében világörökségi és várományos helyszínek turisztikai fejlesztések
400.000.000-1.500.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a világörökségi helyszínek fejlesztésére
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Elsőként lakhatás – Pályázat hajléktalan emberek társadalmi és
munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatására

A pályázat keretében Magyarországon bejegyzett jogalanyok és konzorciumaik hajléktalan emberek
társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok 30-250 millió forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Elsőként lakhatás – Pályázat hajléktalan emberek társadalmi és
munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatására

   
Pályázati felhívás a Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és
kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására

A pályázat keretében a települési önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek számára önállóan
vagy azoknak más települési önkormányzatokkal, civil- vagy egyházi szervezetekkel alkotott
konzorciumai Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében 35-40 millió forintra, Jó kis
hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében 40-44 millió forintra
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás a Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és
kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatására

   
Pályázat szegregált élethelyzetek komplex programokkal történő
felszámolásának támogatására

A pályázat keretében helyi önkormányzatok által vezetett konzorciumok a szegregált
lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának
és integrációjának segítése érdekében 45-200 millió forint támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat szegregált élethelyzetek komplex programokkal történő
felszámolásának támogatására
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Pályázat a szegregált élethelyzetek felszámolására komplex
programokkal (ERFA)

A pályázat keretében települési önkormányzatok lakhatási célú beruházások 15-200 millió forintos
támogatására pályázhatnak a társadalmi integráció érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a szegregált élethelyzetek felszámolására komplex
programokkal (ERFA)

   
Pályázat a krízishelyzetek megelőzését és kezelését végző szervezetek
kapacitás- és szolgáltatásbővítésének támogatására

A pályázat keretében civil szervezetek, egyházak vagy egyházi szervezetek, egyházi fenntartású
intézmények, nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzati fenntartású intézmények
krízisambulancia kialakítása esetén 60-63 millió forintra, krízisközpont kialakítása esetén 35-42
millió forintra, félutas ház kialakítása esetén 20-44 millió forintra, 2 darab félutas ház kialakítása
esetén 40-44 millió forintra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a krízishelyzetek megelőzését és kezelését végző szervezetek
kapacitás- és szolgáltatásbővítésének támogatására

   
Pályázat a romák helyzetét elősegítő strukturális változások és az anti-
roma események, trendek ellen fellépő tevékenységek támogatására

A pályázat keretében magánszemélyek, csoportok, civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok
anti-roma események ellen fellépő tevékenységek 15.000 dolláros támogatására pályázhatnak.

Részletek: Pályázat a romák helyzetét elősegítő strukturális változások és az anti-roma események,
trendek ellen fellépő tevékenységek támogatására

   
Pályázat kulturális intézmények számára a köznevelés eredményessége
érdekében

A pályázat keretében intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok a nevelési-oktatási

https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/21/palyazat-a-szegregalt-elethelyzetek-felszamolasara-komplex-programokkal-erfa/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/21/palyazat-a-szegregalt-elethelyzetek-felszamolasara-komplex-programokkal-erfa/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/21/palyazat-a-szegregalt-elethelyzetek-felszamolasara-komplex-programokkal-erfa/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/21/palyazat-a-szegregalt-elethelyzetek-felszamolasara-komplex-programokkal-erfa/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/21/1-palyazat-a-krizishelyzetek-megelozeset-es-kezeleset-vegzo-szervezetek-kapacitas-es-szolgaltatasboviteset-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/21/1-palyazat-a-krizishelyzetek-megelozeset-es-kezeleset-vegzo-szervezetek-kapacitas-es-szolgaltatasboviteset-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/21/1-palyazat-a-krizishelyzetek-megelozeset-es-kezeleset-vegzo-szervezetek-kapacitas-es-szolgaltatasboviteset-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/21/1-palyazat-a-krizishelyzetek-megelozeset-es-kezeleset-vegzo-szervezetek-kapacitas-es-szolgaltatasboviteset-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/06/palyazat-a-romak-helyzetet-elosegito-strukturalis-valtozasok-es-az-anti-roma-esemenyek-trendek-ellenes-tevekenysegek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/06/palyazat-a-romak-helyzetet-elosegito-strukturalis-valtozasok-es-az-anti-roma-esemenyek-trendek-ellenes-tevekenysegek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/06/palyazat-a-romak-helyzetet-elosegito-strukturalis-valtozasok-es-az-anti-roma-esemenyek-trendek-ellenes-tevekenysegek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/09/06/palyazat-a-romak-helyzetet-elosegito-strukturalis-valtozasok-es-az-anti-roma-esemenyek-trendek-ellenes-tevekenysegek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/08/17/palyazat-kulturalis-intezmenyek-szamara-a-kozneveles-eredmenyessege-erdekeben/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/08/17/palyazat-kulturalis-intezmenyek-szamara-a-kozneveles-eredmenyessege-erdekeben/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

intézmények tanulóinak tanórán kívüli tudásgyarapítását célzó programok 5-30 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat kulturális intézmények számára a köznevelés eredményessége
érdekében

   
Pályázat a gyerekesély programok infrastrukturális fejlesztésére

A pályázat keretében család- és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi
önkormányzatok társulásai, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi, civil és nonprofit
szervezetek a gyerekesély programok infrastrukturális fejlesztésének 10-100 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a gyerekesély programok infrastrukturális fejlesztésére

   
Pályázat gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése,
hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása céljából

A pályázat keretében állami, egyházi és nem állami intézményfenntartók gyermekotthonok
kiváltásának, gyermekotthonok korszerűsítésének, hiányzó gyermekotthoni kapacitások
létrehozásának a 24-900 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése,
hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása céljából

   
Pályázat az egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése céljából

A pályázat keretében egyházak vallási turisztikai helyszínek fejlesztésének a
200.000.000-1.500.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése céljából
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Pályázat integrált térségi gyermekprogramok támogatására –
EFOP-1.4.2-16

A pályázat keretében család- és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok és
társulásaik a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a
gyermekek esélyeinek növelésére irányuló projektek legfeljebb 500 millió forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat integrált térségi gyermekprogramok támogatására –
EFOP-1.4.2-16

   
Pályázat szemléletformálási programok támogatására (KEHOP-5.4.1)

A pályázat keretében önkormányzatok, szervezetek, intézmények a települési/intézményi szereplők
energiatudatossá válását célzó tevékenységek 5-20 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat szemléletformálási programok támogatására (KEHOP-5.4.1)

   
Pályázat települési önkormányzatok épületenergetikai fejlesztésének
támogatására (KEHOP-5.2.9)

A pályázat keretében közép-magyarországi települési önkormányzatok a tulajdonukban vagy
vagyonkezelésükben álló épületek energiahatékonysági felújításának 50-250 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat települési önkormányzatok épületenergetikai fejlesztésének
támogatására (KEHOP-5.2.9)

   
Pályázat testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések támogatására
(EFOP-4.1.4-15)

A pályázat keretében egyházi, nemzetiségi önkormányzati, alapítványi, illetve egyéb magán
fenntartók nyújthatnak be támogatási kérelmet általános iskolai tornaterem kialakítása érdekében
80-350 millió forint támogatás elnyerésére.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések támogatására
(EFOP-4.1.4-15)

   
Pályázat épületek külső rekonstrukciójának, többfunkciós közösségi tér
létrehozásának, fejlesztésének és energetikai korszerűsítésének
támogatására (VP6-7.4.1.1-16)

A pályázat keretében önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek a vidéki
térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és
energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai
korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének 30-50
millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat épületek külső rekonstrukciójának, többfunkciós közösségi tér
létrehozásának, fejlesztésének és energetikai korszerűsítésének támogatására (VP6-7.4.1.1-16)

   
Pályázat települések egyedi, autonóm és természetközeli
szennyvízkezelésének megvalósítására (VP6-7.2.1.2-16)

A pályázat keretében önkormányzatok és társulásaik vidéki települések egyedi
szennyvízkezelésének megvalósítására. A támogatás összege 155 millió forint.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat települések egyedi, autonóm és természetközeli
szennyvízkezelésének megvalósítására (VP6-7.2.1.2-16)
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