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Pályázat helyi közösségi projektek támogatására

Egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek, továbbá informális csoportok
pályázhatnak 100 ezer – 400 ezer forint támogatás elnyerésére helyi közösségi projektjeik
megvalósításának támogatására. Témakörök: A helyi közösségek környezetének megszépítésére,
illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása (a környezet
szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével);
a helyi közösségi élet fejlesztése; oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és
felnőttek számára; egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási
szokások kialakítását célzó projektek, helyi közösségi sportesemények.

Részletek: Pályázat helyi közösségi projektek támogatására

   
Pályázat helyi termékek előállításának és marketingjének támogatására

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete illetékességi területén működő
mikrovállalkozások, természetes személyek pályázhatnak 200 ezer – 20 millió forint elnyerésére, a
minőségi helyi termékek körének bővítése, a termékek népszerűsítését szolgáló marketing
tevékenység erősítése, a rövid ellátási lánc szervezése érdekében. Kötelezően megvalósítandó
önállóan támogatható tevékenységek helyi kézműves termék előállítása, helyi termékek
alaptermékből való előállítása, feldolgozása. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek: kapcsolódó szolgáltatások, marketing tevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termékek előállításának és marketingjének támogatására

   
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.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat fokozottan veszélyeztetett hátrányos helyzetű csoportok
támogatására

   
Pályázat falusi turizmus fejlesztésének támogatására a hagyományok és
értékek jegyében

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén működő nonprofit korlátolt
felelősségű társaságok, egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások, magánszemélyek pályázhatnak 200
ezer – 7 millió forint elnyerésére, a gazdasági potenciál erősítése, meglévő munkahelyek
megőrzése, új munkahelyek teremtése és minőségi turisztikai fejlesztések megvalósítása
érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: szálláshelyhez,
szolgáltatáshoz kapcsolódó eszköz és gépbeszerzés. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: energiahatékonyság növelése, napkollektorok alkalmazása, hőszivattyú
alkalmazása, geotermikus energia hasznosítása, napelemek alkalmazása, brikett, pellet, faapríték,
faelgázosító kazánrendszer kiépítése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat falusi turizmus fejlesztésének támogatására a hagyományok és
értékek jegyében

   
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
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Social Innovation Tournament 2018 – Pályázat európai társadalmi
innovációs versenyben való részvételre

Vállalkozások, civil szervezetek, állami szervezetek, magánszemélyek társadalmi innovációs
megoldásokkal az 50.000 eurós fődíjra pályázhatnak. Speciális kategória: fenntartható fejlődés,
kiemelten a körkörös gazdaság.

Részletek: Social Innovation Tournament 2018 – Pályázat európai társadalmi innovációs versenyben
való részvételre

   
Pályázat helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikrovállalkozások
fejlesztésének támogatására

A Tiszatér LEADER Egyesület helyi akciócsoport illetékességi területén működő mikrovállalkozások
pályázhatnak 1-9,5 millió forint elnyerésére, a mikrovállalkozások megerősítése, a foglalkoztatási
potenciál javítása érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
eszközbeszerzés, építés, felújítás, bővítés. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
energiahatékonyságot javító beruházások, megújuló energiát hasznosító berendezések,
projektmenedzsment tevékenység, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, árusító helyek/csatornák
kialakítása, fejlesztése, hardver- és szoftver fejlesztések.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikrovállalkozások
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
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
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erőforrások hatékony felhasználása; Vállalkozás a társadalmi esélyegyenlőségért.

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

   
Pályázat mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének
növelése céljából

A Pannon Térségfejlesztő Egyesület, mint helyi LEADER akciócsoport tervezési területén működő
őstermelők és mikrovállalkozás színtű egyéni és/vagy társas mezőgazdasági vállalkozások
pályázhatnak 500 ezer – 3 millió forint támogatás elnyerése céljából, a mezőgazdasági
mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése, az értékesítési
lehetőségek bővítése, versenyképességének növelése, ezáltal a helyben történő foglalkoztatás
fenntartása és bővítése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: építés,
eszközbeszerzés, termékfejlesztés, technológiafejlesztés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének
növelése céljából

   
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

   

https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/19/europai-vallalkozasfejlesztesi-dij-2018-palyazat-a-vallalkozasokat-es-a-vallalkozoi-tevekenyseget-segito-szervezeteknek/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/19/europai-vallalkozasfejlesztesi-dij-2018-palyazat-a-vallalkozasokat-es-a-vallalkozoi-tevekenyseget-segito-szervezeteknek/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/19/palyazat-mezogazdasagi-mikrovallalkozasok-versenykepessegenek-novelese-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/19/palyazat-mezogazdasagi-mikrovallalkozasok-versenykepessegenek-novelese-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/19/palyazat-mezogazdasagi-mikrovallalkozasok-versenykepessegenek-novelese-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/19/palyazat-mezogazdasagi-mikrovallalkozasok-versenykepessegenek-novelese-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/19/palyazat-helyi-adottsagokra-epulo-turisztikai-fejlesztesek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/19/palyazat-helyi-adottsagokra-epulo-turisztikai-fejlesztesek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

Pályázat induló és működő mikrovállalkozások támogatására

A Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozás
méretkategóriának megfelelő egyéni és társas vállalkozások (nonprofit vállalkozások is), szociális
szövetkezetek és magánszemélyek támogatása céljából a gazdaságfejlesztés, az együttműködések
megvalósítása és a lakosság megtartása céljából. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: induló vállalkozás alapítás, épület építés, bővítés, felújítás, átalakítás,
eszközbeszerzés, vásárokon, kiállításokon való részvétel.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat induló és működő mikrovállalkozások 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
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 turisztikai fejlesztések támogatására

A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén induló és működő
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mikrovállalkozások, őstermelők, magánszemélyek pályázhatnak 500 – 10 millió forint támogatás
elnyerése céljából, a térség idegenforgalmi specialitásainak (kiemelten a helyi termékek és
szolgáltatások) piacra jutását támogató szálláshelyek kialakításával a helyi gazdaság fejlesztése
érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: új falusi- és egyéb szálláshely
létesítése, meglévő falusi- és egyéb szálláshely felújítása, meglévő falusi- és egyéb szálláshely
szolgáltatásfejlesztése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai fejlesztések támogatására

   
Pályázat mikro-, kis- és középvállalatoknak, munkahelyi képzések
támogatására

Mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be pályázatot 3-50 millió forint támogatás
elnyerésére, munkahelyi képzések megvalósításához. Támogatható tevékenységek: képzések
lebonyolítása, képzések megvalósításának előkészítése, képzések szervezéséhez, lebonyolításához
szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, munkahelyi mentor alkalmazása. A támogatott
pályázatok várható száma: 260-4346 db

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikro-, kis- és középvállalatoknak, munkahelyi képzések
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
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Pályázat gépbeszerzés, eszközbeszerzés és hozzáadott értéket növelő
technológiai fejlesztés támogatására

A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület, mint helyi LEADER Akciócsoport (HACS) tervezési
területén működő mikrovállalkozások, non-profit szervezetek, őstermelők, természetes személyek
pályázhatnak 1-12 millió forint támogatásra, a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, a
foglalkoztatás bővítése, a természeti erőforrások és a környezeti értékek védelme, fenntartható
hasznosítása érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
gépbeszerzés és eszközbeszerzés, technológia kialakítás. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek: építési tevékenység, marketing tevékenység, megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat gépbeszerzés, eszközbeszerzés és hozzáadott értéket növelő
technológiai fejlesztés támogatására

   
Google Campus Residency 2018 – Pályázat startupoknak

A pályázat keretében növekvő fázisban lévő startupok a Google varsói vállalkozásfejlesztési
programban való részvételre pályázhatnak. A kiválasztott startupoknak a bevétel, a fogyasztók
száma és a nemzetközi lehetőségek bővítésében nyújtanak majd támogatást.

Részletek: Google Campus Residency 2018 – Pályázat startupoknak

   
Pályázat nem mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások
fejlesztésének támogatására

Az Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő mikro-, kis és
középvállalkozások (KKV-k) pályázhatnak 500 ezer – 5 millió forint elnyerésére, versenyképességük
javítása érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
eszközbeszerzés, gépbeszerzés. Választható önállóan támogatható tevékenységek: építési,
felújítási tevékenységek.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat nem mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások
fejlesztésének támogatására
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Pályázat nagyvállalatoknak, munkahelyi képzések támogatására

Nagyvállalkozások pályázhatnak 10-100 millió forint támogatás elnyerésére, a kevésbé fejlett
régiókban megvalósuló munkahelyi képzések megvalósításához. Támogatható tevékenységek:
képzések lebonyolítása, képzések megvalósításának előkészítése, képzések szervezéséhez,
lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, munkahelyi mentor alkalmazása.
A támogatott pályázatok várható száma: 185-1852 db.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat nagyvállalatoknak, munkahelyi képzések támogatására

   
Pályázat háztáji jellegű mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének
támogatására

A Sárvíz Helyi Közösség LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén lakóhellyel, székhellyel /
telephellyel rendelkező mezőgazdasági termelők nyújthatnak be pályázatot 1-6 millió forint
támogatás elnyerése céljából, a mezőgazdasági termelők jövedelmezőségének javítása érdekében.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, gépbeszerzés, új épület,
építmény építése, meglévő épület, építmény, épületrészek felújítása, bővítése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat háztáji jellegű mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének
támogatására

   
Pályázat profi logó- és arculatterv, továbbá weboldal díjmentes
megtervezésének elnyerésére

Magyarországi székhelyű, adószámmal rendelkező cégek pályázhatnak profi logó- és arculatterv,
továbbá weboldal díjmentes megtervezésének elnyerésére.

Részletek: Pályázat profi logó- és arculatterv, továbbá weboldal díjmentes megtervezésének
elnyerésére
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Pályázat térségi mezőgazdasági koordinátor közösségi vállalkozás
indítása céljából

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén az induló
nonprofit szervezetek (nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit részvénytársaságok)
pályázhatak 12- 29,6 millió forint támogatás elnyerése céljából, a lokális termékek piacra juttatása,
a hálózatos gazdasági együttműködés megvalósítása érdekében. Kötelezően megvalósítandó
önállóan támogatható tevékenységek: mezőgazdasági térségi koordinátor vállalkozás indítása.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: térségi mezőgazdasági koordinátor
tanácsadáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés, átvételi pont kialakítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat térségi mezőgazdasági koordinátor közösségi vállalkozás
indítása céljából

   
Pályázat mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése céljából

A Rinya-Dráva Szövetség Egyesület illetékességi területén induló és működő mikrovállalkozások
(beleértve az egyéni vállalkozókat, helyi termék előállítás esetén őstermelők, természetes
személyek, akik vállalják, hogy vállalkozást indítanak vagy vállalkozóvá válnak) pályázhatnak 250
ezer – 5 millió forint támogatás elnyerése céljából, a mikrovállalkozások beruházási fejlesztéseinek
ösztönzése a munkahelyek megtartása és létrehozása érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: új épület, építmény építése, és/vagy a területen már meglévő épület,
építmény bővítése, a területen már meglévő épület/építmény felújítása, átalakítása, korszerűsítése,
eszközbeszerzés, gépbeszerzés, szolgáltatások beszerzése, mezőgazdasági termékfeldolgozás.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése céljából

   
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

https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/14/palyazat-tersegi-mezogazdasagi-koordinator-kozossegi-vallalkozas-inditasa-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/14/palyazat-tersegi-mezogazdasagi-koordinator-kozossegi-vallalkozas-inditasa-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/14/palyazat-tersegi-mezogazdasagi-koordinator-kozossegi-vallalkozas-inditasa-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/14/palyazat-tersegi-mezogazdasagi-koordinator-kozossegi-vallalkozas-inditasa-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/14/palyazat-mikrovallalkozasok-kislepteku-fejlesztese-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/14/palyazat-mikrovallalkozasok-kislepteku-fejlesztese-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/13/palyazat-helyi-termekek-eloallitasanak-es-piacra-jutasanak-tamogatasara-2/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

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

   
Pályázat olasz művek lefordításának és kiadásának támogatására

A pályázat keretében támogatás igényelhető olasz szépirodalmi és tudományos művek fordítására
és terjesztésére (digitális e-book formában is), továbbá rövidfilmek, nagyjátékfilmek és televíziós
sorozatok magyar nyelvre történő szinkronizálására és feliratozására.

Részletek: Pályázat olasz művek lefordításának és kiadásának támogatására

   
Pályázat videojátékok fejlesztésének támogatására

Európai videojáték-gyártó vállalkozások nyújthatnak be pályázatot 10-150 ezer euró támogatás
elnyerésére, videojátékok fejlesztéséhez.

Részletek: Pályázat videojátékok fejlesztésének támogatására

   
Pályázat térségi munkahelyteremtő szolgáltatásfejlesztések
támogatására

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület, mint helyi LEADER akciócsoport (HACS) tervezési
területén működő korlátolt felelősségű társaságok, szociális szövetkezetek, betéti társaságok,
egyéni vállalkozók támogatása céljából, a helyi gazdaságfejlesztés a mikrovállalkozások kisléptékű
fejlesztéseinek, munkahelyteremtő akcióinak támogatása érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: eszközök, gépek, berendezések beszerzése; épületek, építmények,
infrastrukturális rendszerek építési beruházásai.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat térségi munkahelyteremtő szolgáltatásfejlesztések
támogatására
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Pályázat társasházaknak, lakásszövetkezeteknek, a lakóközösségek
életminőségét javító projektek megvalósulásának támogatására

Társasházak és lakásszövetkezetek nyújthatnak be pályázatot szűkebb környezetük minőségi
korszerűsítése, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának
támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása és ezeken
keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése érdekében. Kategóriák: Ezermester (pl.
szigetelési, korszerűsítési, felújítási és építési munkálatok, valamint a környezettudatos életvitellel
kapcsolatos beruházások); Biztonság (társasházak vagy lakásszövetkezetek és a lakók biztonságát,
védelmét szolgáló fejlesztések); Közösségépítés (a társasház vagy lakásszövetkezet minden tagja
által igénybe vehető, közös helyiségeket, pl. klubszoba, edzőterem fedi); továbbá bármely egyéb
projekt, ami a lakóközösség mindennapjait, a társasház körülményeit javítja. Díjazás:
kategóriánként 300 ezer – 1,8 millió Ft.

Részletek: Pályázat társasházaknak, lakásszövetkezeteknek, a lakóközösségek életminőségét javító
projektek megvalósulásának támogatására

   
Pályázat minőségi, innovatív szolgáltatások fejlesztésének és
vállalkozásélénkítés támogatására

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület illetékességi területén székhellyel, telephellyel
működő mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők, non profit kft-k, szociális
szövetkezetek pályázhatnak 1-4,5 millió forint támogatás elnyerése céljából, a meglévő
vállalkozások felzárkóztatása és az induló mikro-vállalkozások beindítása,a gazdasági növekedést
segítő helyi és térségi fejlesztések érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
gép- és vagy eszközbeszerzés, új épület építése, meglévő épület külső, belső felújítása, bővítés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat minőségi, innovatív szolgáltatások fejlesztésének és
vállalkozásélénkítés támogatására

   
Pályázat a tájgondozás, a természeti örökség turizmust segítő
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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 megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai
fejlesztések támogatására

Vállalkozások (mikro-, kis-, és középvállalkozások) nyújthatnak be pályázatot 1,5 – 100 millió forint
50%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, komplex energetikai projektek
végrehajtására. Támogatható tevékenységek: energiahatékonyság javítására vonatkozó
tevékenységek (az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése,
épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, meglévő bel- és kültéri
világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása) és megújuló energiafelhasználás növelését
célzó tevékenységek (napkollektoros rendszer telepítése, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító
kazánrendszer kiépítése, napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergia-
termelés céljából, hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati
melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre), stb…

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai
fejlesztések támogatására

   
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
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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).

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turizmusfejlesztési tevékenységek és ezek népszerűsítésének
támogatására

   
Pályázat helyi termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének
támogatása

Az Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő mezőgazdasági termelők,
kézművesek, helyi terméket előállító magánszemélyek, valamint mezőgazdasági termelőnek
minősülő mikro- és kisvállalkozások támogatása céljából. a mezőgazdasági termékek előállításának
és feldolgozásának fejlesztésére, értékesítésére irányuló projektek érdekében. Kötelezően
megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: új eszközök, gépek beszerzése. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: építési és/vagy felújítási tevékenység, megújuló
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének
támogatása

   
Pályázat innovatív megoldások, projektek, munkák díjazására a
környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány,
egészségmegőrzés és -fejlesztés, illetve oktatás területén

Magánszemélyek, csoportok, cégek, egyesületek, szervezetek, intézmények pályázhatnak a
környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a design, az orvostudomány, az egészségmegőrzés és -
fejlesztés, illetve az oktatás területén megoldásaikkal, projektjeikkel, munkáikkal.

Részletek: Pályázat innovatív megoldások, projektek, munkák díjazására a környezetvédelem,
fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés és -fejlesztés, illetve oktatás
területén
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Pályázat vállalkozások életképességének megteremtése és javítása
céljából

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi
területén működő szövetkezetek, egyéni vállalkozások, mikrovállalkozások, adószámmal nem
rendelkező magánszemélyek pályázhatnak 500 ezer – 10 millió forintra, a térségben működő
vállalkozások piacképességének javítása, együttműködéseik, valamint marketing tevékenységük
erősítése, meglévő munkahelyek megtartása, újak teremtése. Hiánypótló szolgáltatások
bevezetése és új termékek előállításának ösztönzése érdekében. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: épületek, épületrészek korszerűsítése, bővítése, kisléptékű infrastruktúra
kialakítása, marketing tevékenység, eszközök, gépek, technológiák beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat vállalkozások életképességének megteremtése és javítása
céljából

   
Pályázat környezetvédelmi (zöldipari / cleantech) startupoknak,
akcelerátor programban részvételre

Bármilyen fázisban (akár ötletfázisban) lévő startupok jelentkezhetnek a klímaváltozásra
technológiai és üzleti megoldásokat nyújtó ötletek továbbfejlesztése, támogatása céljából. A
programban kiválasztott csapatok összesen 115 ezer euró támogatást kapnak, a legígéretesebb
ötlet 40 ezer euró, a további kiválasztott csapatok kisebb összegű, vissza nem térítendő támogatást
kaphatnak. Az anyagi támogatás mellett a részvevők a stratégiai tanácsadásban is részesülnek.
Határidő: 2018. február 28.

Részletek: Pályázat környezetvédelmi (zöldipari / cleantech) startupoknak, akcelerátor programban
részvételre

   
Pályázat meglévő, működő turisztikai szolgáltatók, turisztikai
szolgáltatások és szálláshelyek fejlesztésének támogatására

Az Abaúj Leader Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások, adószámos
magánszemélyek, őstermelők, szociális szövetkezetek, nonprofit szervezetek, egyházak
pályázhatnak 3-10 millió forint támogatásra, a turisztikai szolgáltatások javítása, az eltöltött
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vendégéjszakák számának és a működésből származó árbevételek növelése érdekében.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat meglévő, működő turisztikai szolgáltatók, turisztikai
szolgáltatások és szálláshelyek fejlesztésének támogatására

   
Pályázat új kamaraszínházi színpadi produkciók bemutatására

Előadó-művészeti szervezetek, társulatok, egyéni alkotók pályázhatnak új kamaraszínházi
(maximum 3-4 fős) színpadi produkciók bemutatása céljából.

Részletek: Pályázat új kamaraszínházi színpadi produkciók bemutatására

   
Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat

Jelen pályázati kiírásra azok a mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be pályázatot,
amelyek az Európai Unió Horizont 2020 programjának keretében meghirdetett KKV fejlesztési
eszköz pályázatának 1. fázisán a szakmai küszöböt elérő nemzetközi értékelést kaptak, de forrás
hiányában nem nyertek támogatást. Pályázónként maximum 4 millió forint vissza nem térítendő
támogatás igényelhető.

Részletek: Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázat

   
Pályázat helyi termék és kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés támogatására

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások,
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők (őstermelők, kistermelők), szociális
szövetkezetek, természetes személyek pályázhatnak 1-15 millió forintra, a helyi hagyományok
ápolása, megőrzése a helyi termék előállítás, versenyképes, minőségi helyi termékfejlesztés és
értékesítés a térség népességmegtartó erejének növelése, a helyi gazdaság erősítése érdekében.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: helyi termékek előállításának támogatása. helyi
termékek bemutatásának, értékesítésének támogatása. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek: a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló tevékenységek,
Parkoló kialakítása, eszközbeszerzés, stb…
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Részletek: Pályázat helyi termék és kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés támogatására

   
Pályázat innovatív, mintaértékű turisztikai vonzerő fejlesztések
támogatására

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület illetékességi területén székhellyel, telephellyel
működő mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők, non profit Kft-k, szociális
szövetkezetek pályázhatnak 1-10 millió forint támogatás elnyerése céljából, meglévő vállalkozások
felzárkóztatása és az induló mikro-vállalkozások beindítása,a gazdasági növekedést segítő helyi és
térségi fejlesztések érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: gépbeszerzés,
eszközbeszerzés, új épület építése, meglévő épület külső, belső felújítása, bővítés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat innovatív, mintaértékű turisztikai vonzerő fejlesztések
támogatására

   
Pályázat az Európai Unió Horizont 2020 programjában és más közös EU-s
és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése céljából

vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, államilag elismert
egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, továbbá költségvetési szervek és költségvetési
rend szerint gazdálkodó szervek nyújthatnak be pályázatot a Horizont 2020, ECSEL, AAL és
EUROSTARS és ERA-NET programokra nemzetközi konzorciumi formában benyújtandó pályázatok
előkészítésének támogatása, illetve a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi
értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének
támogatása céljából.

Részletek: Pályázat az Európai Unió Horizont 2020 programjában és más közös EU-s és regionális
programokban való magyar részvétel ösztönzése céljából

   
Pályázat turisztikai tevékenységek ösztönzése céljából

A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy
telephellyel rendelkező induló és működő mikrovállakozások pályázhatnak 200 ezer – 25 millió
forint elnyerésére, a térség turisztikai lehetőségeinek kihasználása érdekében, továbbá a
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mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzése, a vidéki térségekben
hiányzó, vagy hiányos turisztikai termékek és szolgáltatások hozzáférésének megvalósítása
érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: falusi szálláshely és
kapcsolódó szolgáltatások, egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások, gyermek- és ifjúsági
turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások, szálláshelyhez nem
kötődő fejlesztések (agroturisztikai szolgáltató tevékenység, lovas turisztikai szolgáltatás, sport- és
vadászturizmus, erdei és ökoturizmus, horgászturizmus, vízi turizmus.)

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai tevékenységek ösztönzése 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

   
Pályázat mezőgazdasági termékek kisléptékű feldolgozásának
elősegítése céljából

Az Abaúj Leader Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások, adószámmal nem
rendelkező magánszemélyek, adószámos magánszemélyek, őstermelők, szociális szövetkezetek,
nonprofit szervezetek pályázhatnak
3-12 millió forint elnyerésére, a térség gazdasági teljesítményének javítása, a helyi erőforrásokra
alapozó gazdasági tevékenységek erősödése, az élhetőbb település kialakítása érdekében.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: új építés, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, Gépbeszerzés, eszközbeszerzés.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mezőgazdasági termékek kisléptékű feldolgozásának
elősegítése céljából

   
Pályázat magyar-francia tudományos és technológiai együttműködések
támogatására

Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, továbbá
költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek pályázhatnak projektenként 2 millió
forint elnyerésére, magyar-francia relációban megvalósuló tudományos és technológiai
együttműködések támogatására az élettudományok, a természettudományok és a műszaki
tudományok területén.

Részletek: Pályázat magyar-francia tudományos és technológiai együttműködések 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
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
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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

   
KKV eszköz pályázat 2018-2020 – Pályázat kis- és középvállalkozások
termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztéseinek támogatására
támogatására

A pályázat keretében kis- és középvállalkozások (KKV-k) pályázhatnak termék-, technológia- és
szolgáltatásfejlesztési tevékenységeik támogatására. A pályázat az ötlettől egészen a piacra vitelig
támogatja egy projekt megvalósítását.

Részletek: KKV eszköz pályázat 2018-2020 – Pályázat kis- és középvállalkozások termék-,
technológia- és szolgáltatásfejlesztéseinek támogatására támogatására

   
Pályázat helyi termék előállítás, hozzáadott érték növelés és piacra jutás
támogatására

A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy
telephellyel rendelkező, induló és működő mikrovállalkozások (nonprofit vállalkozások is),
őstermelők és mezőgazdasági termelők pályázhatnak 500 ezer – 25 millió forintra, a térség értékein
és a helyi termékeken alapuló fenntartható és versenyképes vállalkozások érdekében. Kötelezően
megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: új eszköz és/vagy gép beszerzése, új
technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, új épület(ek) építése, meglévő épület(ek)
korszerűsítése, bővítése, fejlesztése, kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, bővítése,
korszerűsítése, fejlesztése, akadálymentesítés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termék előállítás, hozzáadott érték növelés és piacra jutás
támogatására
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Pályázat kisgazdaságok életképességének megteremtése és javítása
céljából

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi
területén működő őstermelők, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező
magánszemélyek, nonprofit társaságok, mikrovállalkozások pályázhatnak 2-9 millió forint
elnyerésére, a mezőgazdasági kisüzemek fennmaradásához és fejlődéséhez szükséges új
technológiák, technikák bevezetésére, amelyek nem csak a meglévő munkahelyek megtartásában
segítenek, hanem új munkahelyeket is képesek teremteni, a lakosság helyben tartása érdekében.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: épületek, épületrészek építése, korszerűsítése,
bővítése, kisléptékű infrastruktúra kialakítása, új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat kisgazdaságok életképességének megteremtése és javítása
céljából

   
Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására

A pályázat keretében közhasznú civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak,
egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb
intézmények, non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok nyújthatnak
be pályázatot 2-9 millió forint elnyerésére, a Közép-magyarországi régióban, az iskolai, köznevelési
és felsőoktatási színtereken tervezett, kábítószer-prevenciós programok megvalósításához.

Részletek: Pályázat kábítószer-prevenciós programok 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
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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
előállítás és piacra jutás támogatására

   
Pályázat nem mezőgazdasági vállalkozások helyi szintű
szolgáltatásfejlesztésének támogatása

A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy
telephellyel rendelkező, induló vagy működő, szolgáltatást végző mikrovállakozások és
magánszemélyek pályázhatnak 100 ezer – 5 millió forint támogatás elnyerése céljából, az
akcióterületen hiányzó vagy hiányos szolgáltatások hozzáférésének megvalósítása érdekében.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: induló vagy működő
mikrovállalkozás helyi szolgáltatásfejlesztése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat nem mezőgazdasági vállalkozások helyi szintű
szolgáltatásfejlesztésének támogatása

   
Pályázat a dombháti turisztikai szolgáltatásfejlesztés támogatására

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő vállalkozások és egyéni
vállalkozók pályázhatnak 2-5 millió forintos támogatásra, a helyi gazdaságfejlesztés a
mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztéseinek, munkahelyteremtő akcióinak támogatása, a térségi
turizmus beruházás és marketing oldalú fejlesztése érdekében. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: turisztikai szálláshely kialakítása, bor- és gasztroturisztikai kóstoltatóhely
kialakítása

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a dombháti turisztikai szolgáltatásfejlesztés támogatására
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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 nonprofit szervezeteknek, mentoring programba bekerülés
elnyerésére

Nonprofit jellegű szervezetek (nonprofit vállalkozások, alapítványok, egyesületek, szociális
szövetkezetek, társadalmi vállalkozások) pályázhatnak ingyenes mentorprogramba bekerülés
elnyerésére. A mentorprogram részei: képzéssorozat („ars poetica”, üzleti tervezés, szolgáltatás
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kialakítása, projektmenedzsment és kommunikáció, prezentálás),, továbbá egy 6 hónapos
mentoring lehetőség, amely alatt a kiíró vezetői figyelemmel kísérik a szervezetek mindennapjait
és hasznos tanácsokkal segítenek a megfelelő irányok megtalálásában.

Részletek: Pályázat nonprofit szervezeteknek, mentoring programba bekerülés elnyerésére

   
Pályázat televíziófilm forgatókönyvírás, televíziófilmterv-fejlesztés és
animációs film forgatókönyvírás támogatására

A mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásba vett magyarországi székhellyel / telephellyel
rendelkező jogi személyek pályázhatnak televíziófilmek, valamint televíziófilm-sorozatok
forgatókönyveinek, animációs filmek, valamint animációs filmsorozatok forgatókönyveinek
megírására, továbbá televíziófilmek és filmsorozatok filmterveinek fejlesztésére. A támogatás
maximum 80%os, forgatókönyvírás esetén maximum 1, filmterv-fejlesztés esetén maximum 2.5
millió forint.

Részletek: Pályázat televíziófilm forgatókönyvírás, televíziófilmterv-fejlesztés és animációs film
forgatókönyvírás támogatására

   
Pályázat táncművészeti témájú belföldi és külföldi rendezvényeken
részvételre

Hivatásos, független táncművészek, táncművészeti együttesek (természetes és jogi személyek
vagy fenntartóik) pályázhatnak 100%-os támogatásra, táncművészeti témájú belföldi és nemzetközi
fórumokon, versenyeken, workshopokon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvétel
megvalósítása céljából.

Részletek: Pályázat táncművészeti témájú belföldi és külföldi rendezvényeken részvételre

   
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 a Dél-Mátra minőségi helyi termék és szolgáltatás létrehozása
céljából, gazdasági együttműködések erősítésével

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület illetékességi területén induló és működő mikrovállalkozások,
induló és működő egyéni vállalkozók, őstermelők, induló és működő nonprofit kft-k, induló és
működő szociális szövetkezetek, önkormányzatok, civil szervezetek pályázhatnak 500 ezer – 6
millió forint támogatás elnyerése céljából, a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása, helyi
termékek és szolgáltatások bővítése, vidéki munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrejötte, új
helyi termékek és szolgáltatások létrehozása és termékkörök bővítése, valamint a vállalkozói
versenyképesség javítása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: helyi
termékek előállítása, helyi szolgáltatások létrehozása, piacra jutás megvalósítását biztosító
fejlesztések, bemutató-porta, foglalkoztató műhely kialakítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a Dél-Mátra minőségi helyi termék és szolgáltatás létrehozása
céljából, gazdasági együttműködések erősítésével

   
Pályázat vízipari külpiaci tevékenységek támogatására

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek,
felsőoktatási intézmények, valamint vízipari érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek
pályázhatnak 1-15 millió forintra, a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító
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tevékenységekhez. Támogatható tevékenységek: oktatási, képzési és kutatási projektek, promóciós
és marketing tanácsadás, a magyar vízügyi igazgatás és a célországok vízügyi intézményei
együttműködésének fejlesztése, nagyobb vízipari infrastrukturális beruházásokat megalapozó
stratégiai dokumentumok (többek között: hatástanulmányok és megvalósíthatósági tanulmányok)
elkészítése, vízipari pilot projektek beindítása a célországokban.

Részletek: Pályázat vízipari külpiaci tevékenységek 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.

Részletek: Pályázat képzőművészeti kiállítások megrendezésének támogatására

   
Pályázat mikrovállalkozások támogatására

A Duna Összeköt Egyesület tervezési területén székhellyel, telephellyel rendelkező
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mikrovállalkozások, lakhellyel rendelkező magánszemélyek pályázhatnak 200 ezer – 2,5 millió forint
elnyerésére, termelő tevékenységük támogatása, gép- és eszközbeszerzés, kis léptékű
infrastruktúrafejlesztés, kis léptékű telephelyfejlesztés, épület felújítása és fejlesztése, illetve
technológiafejlesztése, megújuló energia hasznosító berendezések beépítése érdekében.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: meglévő építmény, épület felújítása, megújuló
energia hasznosítását célzó berendezés beszerzése, beépítése, infrastruktúra fejlesztés, gépek,
eszközök, berendezések beszerzése, épületek, építmények építése, meglévő építmény, épület
bővítése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikrovállalkozások 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
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Pályázat nemzetközi színházi szakmai kapcsolatok, együttműködések,
vendégjátékok és workshopok megvalósításának támogatására

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók, magyar nyelven játszó határon túli színházak vagy társulatok,
jogerősen nyilvántartásba vett színházak pályázhatnak 80%-os intenzitású, vissza nem térítendő
támogatásra, nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések, vendégjátékok és workshopok
megvalósításához.

Részletek: Pályázat nemzetközi színházi szakmai kapcsolatok, együttműködések, vendégjátékok és
workshopok megvalósításának támogatására

   
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.

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
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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 helyi mikrovállalkozások termék- és szolgáltatásfejlesztésének
támogatására

A Sárvíz Helyi Közösség LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén működő egyéni és társas
mikrovállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok pályázhatnak 1-10 millió forint támogatásra, a
területen működő helyi vállalkozások jövedelmezőségének javítása, a térség természeti értékeire
és helyi örökségeire alapozott turisztikai potenciál fejlesztése, továbbá a társadalmi befogadás és
felzárkóztatás elősegítése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: új épület ,
építmény építése, meglévő épület, épületrészek felújítása, bővítése, eszközök, gépek beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi mikrovállalkozások termék- és szolgáltatásfejlesztésének
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 tudásszövetségek támogatására

A pályázat keretében intézmények, vállalkozások, szervezetek konzorciumai a felsőoktatási
intézmények és az üzleti szféra között alakuló nemzetközi eredményorientált projektek
megvalósításához 700.000 vagy 1.000.000 euró támogatásra pályázhatnak.

Részletek: Pályázat tudásszövetségek támogatására

   
Genius Loci Díj 2018 – Pályázat vállalatok és vállalkozók tehetséges
fiatalokért tett kezdeményezéseinek értékelésére és díjazására

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) pályázati felhívása a Genius Loci Díj
2018. évi odaítélése céljából. A „Genius Loci Díj – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” díj
célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein
működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett
erőfeszítéseit. A Genius Loci Díjra a vállalattal, vállalkozóval kapcsolatban álló tehetségpont,
tehetségsegítő tanács, valamint a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács (NTT) tagjai és tagszervezetei tehetnek jelölést.

Részletek: Genius Loci Díj 2018 – Pályázat vállalatok és vállalkozók tehetséges fiatalokért tett
kezdeményezéseinek értékelésére és díjazására

   
Pályázat közművelődési témájú nyomtatott 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 nyomtatott sajtótermékek
megjelentetésének támogatására.

Részletek: Pályázat közművelődési témájú nyomtatott sajtótermékek támogatására
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Pályázat magyar-marokkói kétoldalú tudományos és technológiai
együttműködések támogatására

Vállalkozások, civil szervezetek és intézmények pályázhatnak magyar-marokkói kétoldalú
tudományos és technológiai együttműködési projektek elindításának vagy létező együttműködések
elmélyítésének támogatása céljából a agrártudományok, műszaki tudományok, biotechnológia,
környezetvédelem, vízkezelés és vízgazdálkodás területén.

Részletek: Pályázat magyar-marokkói kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések
támogatására

   
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 helyi szükségleteket kielégítő vállalkozások támogatására, a
szolgáltatáshiányok megelőzése érdekében

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén
működő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások nyújthatnak be pályázatot 200 – 300 ezer forint
elnyerésére, működési feltételeik javításának támogatása céljából, a területen működő
vállalkozások számának csökkenésének megállítása, szolgáltatáshiányok kialakulási folyamatának
lassítása érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység:
eszközbeszerzés. Önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható tevékenységek:
immateriális javak (ezen belül kizárólag szoftverek) beszerzése, informatikai eszközök beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi szükségleteket kielégítő vállalkozások támogatására, a
szolgáltatáshiányok megelőzése érdekében

https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-magyar-marokkoi-ketoldalu-tudomanyos-es-technologiai-egyuttmukodesek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-magyar-marokkoi-ketoldalu-tudomanyos-es-technologiai-egyuttmukodesek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-magyar-marokkoi-ketoldalu-tudomanyos-es-technologiai-egyuttmukodesek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-magyar-marokkoi-ketoldalu-tudomanyos-es-technologiai-egyuttmukodesek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-fotomuveszeti-fototorteneti-kiallitasok-megrendezesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-fotomuveszeti-fototorteneti-kiallitasok-megrendezesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-fotomuveszeti-fototorteneti-kiallitasok-megrendezesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-helyi-szuksegleteket-kielegito-vallalkozasok-tamogatasara-a-szolgaltatashianyok-megelozese-erdekeben/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-helyi-szuksegleteket-kielegito-vallalkozasok-tamogatasara-a-szolgaltatashianyok-megelozese-erdekeben/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-helyi-szuksegleteket-kielegito-vallalkozasok-tamogatasara-a-szolgaltatashianyok-megelozese-erdekeben/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/30/palyazat-helyi-szuksegleteket-kielegito-vallalkozasok-tamogatasara-a-szolgaltatashianyok-megelozese-erdekeben/
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

   
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 az Év Boltja 2018 cím elnyerésére

A pályázat keretében üzletek Az Év boltja 2018 cím elnyerésére pályázhatnak. Kategóriák: “sarki”
bolt, kisbolt, szupermarket, nagyméretű szupermarket, hipermarket, diszkont, drogéria, szakboltok,
benzinkúti shop és nemzeti dohánybolt.

Részletek: Pályázat az Év Boltja 2018 cím elnyerésére

   
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

   
Pályázat turisztikai attrakciók, szálláshelyek és szolgáltatások
fejlesztésének támogatására

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi
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területén működő, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozások, szálláshelyet
üzemeltető magánszemélyek támogatása céljából, a területen megtalálható turisztikai attrakciók
fejlesztése, új attrakciók kialakítása, meglévő, működő szálláshelyek, szálláshelyhez kapcsolódó és
szálláshelytől független szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások létrehozása és
kapcsolódómarketing tevékenység megvalósítása a térség turisztikai versenyképességének
javítása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: turisztikai attrakcióhoz
kapcsolódó fejlesztés, új attrakció létrehozása, szálláshely fejlesztése építési tevékenységgel,
szálláshely fejlesztése gépek, eszközök, berendezések beszerzésével, szolgáltatás fejlesztése
és/vagy új szolgáltatás kialakítás beszerzéssel.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai attrakciók, szálláshelyek és szolgáltatások
fejlesztésének támogatására

   
Építőipari támogatási program – Pályázat építőipari cégek fejlesztésének
támogatására

Építőipari kis- és középvállalkozások pályázhatnak 50 millió – 1 milliárd forint támogatás
elnyerésére, technológiai fejlesztések, gépbeszerzések finanszírozása céljából. Támogatható
tevékenységek: a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;
meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel; termelési folyamat alapvető
megváltoztatására irányuló induló beruházások; információs technológia-fejlesztés; új eszközök,
gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási
licenc, gyártási know-how beszerzések; a szabadalmak és egyéb immateriális javak
megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége; immateriális javak, különösen a
hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése; energiahatékonysági beruházások;
megújuló energia használatát célzó beruházás.

Részletek: Építőipari támogatási program – Pályázat építőipari cégek fejlesztésének támogatására

   
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.
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Részletek: Pályázat térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatására

   
Pályázat mikrovállalkozások támogatása és fejlesztése céljából

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi
területén működő mezőgazdasági termelőnek nem minősülő, termelő és szolgáltató
mikrovállalkozások és 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személyek pályázhatnak
akár 4,9 millió forint elnyerésére, a termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések a
szükséges építési beruházásokkal, gépek, eszközök, berendezések, immateriális javak
beszerzésével, termelést, szolgáltatást segítő marketinggel és kommunikációs szolgáltatásokkal a
helyi adottságokra épülő, fenntartható gazdaság kialakítása érdekében. Támogatható
tevékenységek: gépek, eszközök, berendezések, immateriális javak beszerzése, mikrovállalkozás
indításának, fejlesztésének támogatása építési beruházási tevékenységekkel.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikrovállalkozások támogatása és fejlesztése céljából

   
Pályázat saját piacán versenyképes helyi termékek, továbbá balatoni /
országos ismertségű termékek és termelési hátterük fejlesztésének
támogatására

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén az induló,
működő mikrovállalkozások, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők (őstermelők,
kistermelők), természetes személyek, nonprofit szervezetek támogatása céljából az egészséges
szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság megerősítése, a helyi élelmiszerellátásban
(vendéglátás, helyi közétkeztetés, egyéb élelmiszer csatornák) összességében érzékelhető,
mennyiségi és minőségi kínálat bővülést eredményező gazdaságfejlesztési projektek megvalósítása
érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: helyi termékek termeléséhez,
előállításához, feldolgozásához szükséges eszközök beszerzése, helyi termékek termeléséhez,
előállításához, feldolgozásához szükséges építési beruházások.

Részletek: Pályázat saját piacán versenyképes helyi termékek, továbbá balatoni / országos
ismertségű termékek és termelési hátterük fejlesztésének támogatására
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Pályázat munkahelymegőrző támogatás elnyerésére, átmeneti
nehézséggel küzdő vállalkozásoknak foglalkoztatási kapacitásuk
megőrzésének támogatása céljából

A legalább 25 főt érintő, csoportos létszámcsökkentést tervező, átmeneti nehézséggel küzdő
vállalkozások pályázhatnak munkahelymegőrző támogatás elnyerésére. Célok: a vállalkozások
foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése.

Részletek: Pályázat munkahelymegőrző támogatás elnyerésére, átmeneti nehézséggel küzdő
vállalkozásoknak foglalkoztatási kapacitásuk megőrzésének támogatása céljából

   
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

   
Pályázat női gazdálkodóknak európai innovációs díj elnyerésére

A pályázat célja kiemelni és bemutatni, hogy a női gazdálkodók miként járulnak hozzá a
gazdálkodás fenntarthatóságának fokozására irányuló innovatívabb megoldások megvalósításával,
valamint rugalmasságuk és versenyképességük révén egy életképesebb és vonzóbb vidéki térség
kialakításához.

Részletek: Pályázat női gazdálkodóknak európai innovációs díj elnyerésére
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Pályázat helyi nem mezőgazdasági termékek előállításának támogatása,
hozzáadott érték növelése, innováció támogatása céljából

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén
működő, potenciálisan fejlődőképes vállalkozások pályázhatnak 500 ezer – 3 millió forint
elnyerésére, növekedési feltételeik megteremtésének támogatása céljából, a hozzáadott érték,
innovációs kapacitás növelése, kitörési pontok biztosítása érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: építési tevékenység és eszközbeszerzés. A felhívás keretében az
alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt
támogathatóak: informatikai eszközök beszerzése, innovatív tevékenység végzéséhez szükséges
szoftverek beszerzése, innovációs tevékenység, marketing tevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi nem mezőgazdasági termékek előállításának támogatása,
hozzáadott érték növelése, innováció támogatása céljából

   
Pályázat turisztikai szolgáltatások erősítésének támogatására

A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén működő vállalkozások, egyesületek és
magánszemélyek pályázhatnak 100 ezer – 5 millió forint 50-70%-os intenzitású támogatás
elnyerésére, a helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: lovasturisztikai tevékenység fejlesztése, vadászturisztikai
tevékenység fejlesztése és horgászturisztikai tevékenység fejlesztése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai szolgáltatások erősítésének támogatására

   
Pályázat műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények,
kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések
megrendezésének támogatására

Jogi személyként működő, műemlékvédelmi és régészeti szakmai szervezetek pályázhatnak 0z
összköltségük maximum 85%-nak elnyerésére, hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti
konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések
megrendezéséhez, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetéséhez.

Részletek: Pályázat műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások,
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mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének támogatására

   
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 művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és
ismeretterjesztő témájú internetes sajtótermékek támogatására

Sajtótermék-kiadási tevékenységgel és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő
tevékenységgel foglalkozó szervezetek és egyéni vállalkozók pályázhatnak 100%-os intenzitású
támogatás elnyerésére, kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi,
tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, internetes, online
sajtótermékek megjelentetéséhez.

Részletek: Pályázat művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő témájú
internetes sajtótermékek támogatására

   
Pályázat régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint
feltárást követő állagmegóvásának és régészeti bemutatóhely
kialakításának támogatására

A hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult szervezetek pályázhatnak régészeti
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feltárás és régészeti bemutatóhely megvalósítás támogatására, maximum 4+4 millió forint, 70%-os
támogatás elnyerésére.

Részletek: Pályázat régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő
állagmegóvásának és régészeti bemutatóhely kialakításának támogatására

   
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
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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

   
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 helyi termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez
kapcsolódó fejlesztések támogatására

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi
területén működő mikrovállalkozások (nonprofit Kft-k is), helyi terméket jelenleg is előállító 18.
életévét betöltött cselekvőképes természetes személyek (kézműves tevékenységet folytató
magánszemély, őstermelő, kistermelő), szociális szövetkezetek pályázhatnak maximum 4,9 millió
forint elnyerésére, a területén helyi termék előállításhoz, feldolgozáshoz, értékesítéshez,
bemutatáshoz kapcsolódó egyéni beruházások támogatása, piacra jutás elősegítése érdekében
marketing tevékenységek és a helyi termelőket segítő mentori, szakértői szolgáltatást,
tanácsadást, képzést nyújtó programok megvalósítása érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: helyi termék előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez
kapcsolódó egyéni építési beruházások; helyi termékhez kapcsolódó fejlesztés gépek, eszközök,
berendezések beszerzése; termékbemutatást segítő fejlesztés gépek, eszközök, berendezések
beszerzése; helyi termelőket segítő mentori, szakértői, tanácsadói, képzési programok;
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termékbemutatást segítő fejlesztések megvalósításához kapcsolódó egyéni építési beruházások.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez
kapcsolódó fejlesztések 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 borszőlőültetvények telepítésének támogatására

Mezőgazdasági termelők pályázhatnak maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén 150 millió Ft
támogatásra, borszőlőültetvény telepítés, továbbá borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó
öntözési célú tevékenységek megvalósítására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat borszőlőültetvények telepítésének támogatására

   
Pályázat mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának
javítása céljából

Mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások
pályázhatnak egyéni projekt esetében 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd
forint támogatás elnyerésére, mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának
javítása céljából. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: energia
felhasználás csökkentése kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban; megújuló
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása kertészeti üzemekben és állattartó
gazdaságokban; az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása
élelmiszeripari- és borászati üzemekben; megújuló energiaforrást hasznosító technológiák

https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/16/palyazat-helyi-termekek-eloallitasahoz-feldolgozasahoz-ertekesitesehez-kapcsolodo-fejlesztesek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/16/palyazat-helyi-termekek-eloallitasahoz-feldolgozasahoz-ertekesitesehez-kapcsolodo-fejlesztesek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/15/palyazat-kislepteku-turisztikai-fejlesztesek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/15/palyazat-kislepteku-turisztikai-fejlesztesek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/15/palyazat-borszoloultetvenyek-telepitesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/15/palyazat-borszoloultetvenyek-telepitesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/15/palyazat-mezogazdasagi-es-feldolgozo-uzemek-energiahatekonysaganak-javitasa-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2018/01/15/palyazat-mezogazdasagi-es-feldolgozo-uzemek-energiahatekonysaganak-javitasa-celjabol/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

alkalmazása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának
javítása céljából

   
Pályázat helyi mikrovállalkozások támogatására

A Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER helyi akciócsoport illetékességi területén működő
vállalkozások, adószámmal rendelkező magánszemélyek, őstermelők pályázhatnak 100 ezer – 5
millió forint elnyerésére, a helyi mikrovállalkozások fejlesztése érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: a vállalkozási tevékenység folytatásához kapcsolódó gép és
eszközbeszerzés; a vállalkozási tevékenység folytatásához kapcsolódó építési beruházás,
vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges infrastruktúra fejlesztése.

Részletek: Pályázat helyi mikrovállalkozások támogatására

   
Nemzeti Kiválósági Program 2018 – Pályázat stratégiai területekhez
kötődő kutatási tevékenységek támogatására

Kutató-tudásközvetítő szervezetek és vállalkozások konzorciumai pályázhatnak 300 millió – 1
milliárd forint elnyerésére alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás és kísérleti fejlesztés
támogatására. Támogatási területek: ELI-hez kapcsolódó, elsősorban kísérleti kutatások Nemzeti
Programja; A mesterséges intelligencia alkalmazását megalapozó kutatások Nemzeti Programja; A
magyar társadalom biztonságát elősegítő Nemzeti Program; „Tiszta ivóvíz” Nemzeti Program;
Fehérjetudomány és alkalmazásai Nemzeti Program.

Részletek: Nemzeti Kiválósági Program 2018 – Pályázat stratégiai területekhez kötődő kutatási
tevékenységek támogatására

   
Pályázat helyi szükségleteket kielégítő vállalkozások támogatására

A “Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület” LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi
területén működő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások pályázhatnak 2-300 ezer Ft támogatás
elnyerésére, működési feltételeik javításának támogatása céljából, a vállalkozások számának
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csökkenésének megállítása, szolgáltatáshiányok kialakulási folyamatának lassítása érdekében.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés. Választható,
önállóan nem támogatható tevékenységek: informatikai eszközök beszerzése, immateriális javak
(ezen belül kizárólag szoftverek) beszerzése.

Részletek: Pályázat helyi szükségleteket kielégítő vállalkozások támogatására

   
Pályázat megújuló energiaforrások hasznosítása és zöldenergia
elterjesztésének erősítése céljából

A Kiskunok Vidékéért Egyesület illetékességi területén vállalkozások és őstermelők pályázhatnak
250 ezer – 2,5 millió forint elnyerésére, hálózatra termelő napelemes, fotovoltaikus rendszerek
telepítése céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat megújuló energiaforrások hasznosítása és zöldenergia
elterjesztésének erősítése céljából

   
Pályázat versenyképességi és kiválósági együttműködések támogatására

A pályázat keretében hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumai
pályázhatnak pályázatonként 500-1500 millió forint vissza nem térítendő támogatás elnyerésére,
olyan, hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések megvalósítása céljából,
amelyek eredményeképpen ipari igényeket megvalósító, ipari konzorciumvezető által irányított KFI
projektek keretében üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények jönnek létre kiemelt
jelentőségű társadalmi és gazdasági kihívások megoldására. Támogatható tevékenységek:
alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés, alapkutatás, a projekttel kapcsolatos koordinációs
tevékenység, nyilvánosság biztosítása, közbeszerzés, piacra jutás, nagyvállalkozások, kis- és
középvállalkozások esetén iparjogvédelmi tevékenység, eszközbeszerzés, immateriális javak
beszerzése, a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása,
korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

Részletek: Pályázat versenyképességi és kiválósági együttműködések támogatására
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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

   
Pályázat vállalkozásfejlesztés támogatására a Cserhátalján

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások,
természetes személyek pályázhatnak 12,8 – 21 millió forint támogatásra, a helyi adottságokra
épülő vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzése, fejlesztése, tevékenység- és
kapacitásbővítése, új munkahelyek létesítése érdekében. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: fejlesztéshez kapcsolódó épület építése, felújítása; gépbeszerzés, eszközbeszerzés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat vállalkozásfejlesztés támogatására a Cserhátalján

   
Pályázat kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének
támogatására

A Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi
személyek, illetve EGT-beli székhelyű jogi személyek közép-magyarországi fióktelepei pályázhatnak
pályázónként minimum 100 millió forint, maximum 600 millió forint vissza nem térítendő
támogatás elnyerésére. Támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés, alkalmazott (ipari)
kutatás, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, a projekt céljához feltétlenül szükséges
épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális
fejlesztések, a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység, nyilvánosság biztosítása, a projekt
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés, piacra jutás, marketing, iparjogvédelem.
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Részletek: Pályázat kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatására

   
Pályázat mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének
támogatására

A Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi
személyek, illetve EGT-beli székhelyű jogi személyek közép-magyarországi fióktelepei pályázhatnak
pályázónként minimum 30 millió forint, maximum 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás
elnyerésére. Támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés, eszközök és immateriális javak
beszerzése, a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység, nyilvánosság biztosítása, a projekt
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés, piacra jutás, marketing, iparjogvédelem.

Részletek: Pályázat mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatására

   
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 helyi termelőknek, kézműveseknek szóló marketing fejlesztés,
marketing célú előadások, workshopok szervezésének támogatására

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő non-profit
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szervezetek, mikrovállalkozások, őstermelők pályázhatnak 500 ezer – 1,5 millió forint támogatásra,
közösségi marketing szolgáltatás, vagy pedig ezen speciális ismeretek saját hatáskörű elsajátítása
céljából. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: marketing stratégia
kidolgozása. Választható önállóan támogatható tevékenységek: workshopok, előadások szervezése,
kóstoltatók és partnertalálkozók, immateriális javak beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termelőknek, kézműveseknek szóló marketing fejlesztés,
marketing célú előadások, workshopok szervezésének támogatására

   
Európai Nyelvi Díj 2018 – Pályázat idegen nyelvi oktatási programok
elismerésére

Az Európai Nyelvi Díj 2018. évi elnyerésére az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló
programokkal lehet nevezni, függetlenül attól, hogy oktatási, képző- vagy továbbképző intézmény,
helyi vagy regionális hivatal, vállalat vagy más, Magyarországon bejegyzett szervezet programjáról
van szó. A nyertes pályázatot benyújtó szervezetek és megjelölt partnereik oklevelet kapnak,
továbbá 500 000 Ft kerül kiosztásra a díjazottak között.

Részletek: Európai Nyelvi Díj 2018 – Pályázat idegen nyelvi oktatási programok elismerésére

   
Év Homlokzata 2018 – Építészeti pályázat építészeknek és kivitelezőknek

Építészek és kivitelezők pályázhatnak új vagy felújított épületekkel Az Év Homlokzata 2018 díjak
elnyerésére. Kategóriák: családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati hőszigetelés,
műemlék felújítás.

Részletek: Év Homlokzata 2018 – Építészeti pályázat építészeknek és kivitelezőknek

   
Pályázat köznevelési stratégiai partnerségek támogatására 2018

Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok, alap- vagy
középfokú művészeti iskolák valamint bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac
területén aktív köz- és magánintézmények konzorciumai köznevelési stratégiai partnerségek havi
12.500 eurós támogatására pályázhatnak.
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Részletek: Pályázat köznevelési stratégiai partnerségek támogatására 2018

   
Pályázat versenyképes vállalkozások fejlesztésének támogatására

A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő, nem
mezőgazdasági mikrovállalkozások és nem mezőgazdasági induló vállalkozások (adószámmal
rendelkező vagy nem rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozók, egyéb önálló vállalkozók)
pályázhatnak 1-5 millió forintra, a vidék versenyképességének javítása, ezáltal a helyi
foglalkoztatottság növelése, a falvak népességmegtartó képességének erősítése és a helyi
gazdaság fejlesztése érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó marketing fejlesztése. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: épület, épületrész felújítása, korszerűsítése, bővítése; gazdasági tevékenységhez
kapcsolódó eszközök beszerzése; ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
mozgóbolt kialakítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat versenyképes vállalkozások fejlesztésének 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 a falusi és az alternatív turizmus fejlesztésének támogatására

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi
területén működő, adószámmal nem rendelkező magánszemélyek, szövetkezetek, egyéni
vállalkozások, mikrovállalkozások pályázhatnak 2-45 millió forint támogatásra, turisztikai
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fejlesztések megvalósításának támogatására. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
épületek, épületrészek, építmények építése, korszerűsítése, bővítése; kisléptékű infrastruktúra
kialakítása; marketing tevékenység; eszközök, gépek, technológiák beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a falusi és az alternatív turizmus fejlesztésének támogatására

   
Pályázat helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek előállításának és
értékesítésének támogatására

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (HACS) illetékességi területén működő
mikro-vállalkozások, szövetkezetek, nonprofit szervezetek, őstermelők, magánszemélyek és ezek
konzorciumai pályázhatnak 200 ezer – 10 millió forint támogatás elnyerésére, a helyi termékek
piaci pozicionálását segítő projektek megvalósítása érdekében. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: építés, infrastruktúra fejlesztés, közműfejlesztés, technológia fejlesztés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek előállításának és
értékesítésének támogatására

   
Pályázat felsőoktatási projektekhez kapcsolódó stratégiai partnerségek
támogatására 2018

A pályázat keretében a felsőoktatás, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén
működő köz- vagy magánintézmények konzorciumai felsőoktatási projektekhez kapcsolódó
stratégiai partnerségek 450.000 eurós támogatására pályázhatnak.

Részletek: Pályázat felsőoktatási projektekhez kapcsolódó stratégiai partnerségek 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
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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 a Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi fejlesztések
támogatására

A Zala Termálvölgye Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások,
mikrovállalkozásnak minősülő szociális szövetkezetek, mikrovállalkozásnak minősülő
mezőgazdasági termelők pályázhatnak 500 ezer 5 millió forintra, a térséget lefedő Nyitott Porta
hálózatban a hálózati tagok számára megfogalmazott követelményrendszernek való színvonalas
megfelelés elősegítése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: Új és
meglévő hálózati tagok portafejlesztése: A térséget lefedő Nyitott Porta hálózatban a hálózati tagok
számára megfogalmazott követelményrendszernek való színvonalas megfelelés elősegítése: a
vendégfogadás, bemutatkozás, illetve közvetlen termék értékesítés színvonalának fejlesztése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi fejlesztések
támogatására

   
Pályázat a hulladék keletkezésének megelőzését és a keletkező hulladék
mennyiségének csökkentését célzó innovatív ötletek megvalósításának
támogatására

Mikro-, kis- és középvállalkozások és egyéni vállalkozók pályázhatnak 5-30 millió forint
támogatásra, a hulladék keletkezésének megelőzését vagy a keletkező hulladék
mennyiségének csökkentését célzó innovatív ötletek megvalósításához. Támogatható
tevékenységek: termékélettartam-hosszabbítás (javítás, felújítás, feljavítás, átalakítás, újragyártás);
anyagában történő újrahasznosítás; lépcsőzetes újrahasznosítás; öko-innovációs technológiák
alkalmazása; a vállalkozás erőforrás-hatékonyságaik növelése a meglévő kapacitások bővítése
és újak létrehozása által; használt termékek, alkatrészek, anyagok visszagyűjtése annak
érdekében, hogy az egy új termékként vagy termék részeként ismét piacra kerülhessen.

Részletek: Pályázat a hulladék keletkezésének megelőzését és a keletkező hulladék
mennyiségének csökkentését célzó innovatív ötletek megvalósításának támogatására
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Pályázat helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatására

A Szinergia Egyesület tervezési területén működő kézművesek, helyi élelmiszer előállítók és
természetes személyek pályázhatnak 300 ezer – 3 millió forint támogatásra, a helyi gazdaság
fejlesztése érdekében. Önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, gépbeszerzés,
építés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termékek előállításának és piacra jutásának 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 bakonyi mikrovállalkozások fejlesztése céljából

Az “A Bakonyért” Egyesület (HACS) illetékességi területén működő és induló mikrovállalkozások
pályázhatnak 200 ezer – 3 millió forint támogatásra, a térségi gazdaság élénkítése,
együttműködések ösztönzése érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható
tevékenységek: eszközök beszerzése, marketing tevékenység, egyéni és közös termékfejlesztésben
való részvétel, a tevékenység fejlesztését szolgáló szakértő igénybevétele.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat bakonyi mikrovállalkozások fejlesztése céljából

   
Pályázat helyi vállalkozások fejlesztése céljából

A Galga-mente és Térsége Leader Egyesület illetékességi területén működő nem mezőgazdasági
mikrovállakozások, non-profit Kft-k pályázhatnak 100 – 20 millió forint elnyerésére, vállalkozásuk
fejlesztése céljából. Választható önállóan támogatható tevékenységek: Székhely, telephely
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fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó építési beruházás, bővítés, átalakítás, felújítás, megújuló
energia felhasználását célzó beruházás, a székhely / telephely fejlesztéséhez szükséges eszközök
beszerzése, minőségi rendszer bevezetése, székhely, telephely fejlesztéséhez kapcsolódó terület
előkészítése, marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, új ingatlan építése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi vállalkozások fejlesztése céljából

   
Pályázat innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatására

A Zala Termálvölgye Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások,
mikrovállalkozásnak minősülő szociális szövetkezetek, mikrovállalkozásnak minősülő
mezőgazdasági termelők pályázhatnak 1-20 millió forint elnyerésére, innovatív, együttműködésekre
építő, multiplikátor hatású gazdaságfejlesztési projektek megvalósítása érdekében. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: meglévő vállalkozási tevékenység továbbfejlesztése; új
tevékenység indítása új termék bevezetésével, új szolgáltatás létrehozásával.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat innovatív gazdaságfejlesztési projektek 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.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat animációs filmek 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
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személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyesületek és alapítványok pályázhatnak
15 millió forint, 75%-os intenzitású támogatás elnyerésére, animációs filmek gyártásának vissza
nem térítendő támogatására.

Részletek: Pályázat animációs filmek gyártásának vissza nem térítendő 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

   
Pályázat a lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférését javító kisléptékű
fejlesztések megvalósításának támogatására

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (HACS) illetékességi területén működő
mikro-vállalkozások, egyéni vállalkozók és nonprofit mikrovállalkozások pályázhatnak 500 ezer – 4
millió forint támogatás elnyerésére. a lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférését javító
kisléptékű fejlesztések megvalósítása érdekében. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: építés, infrastruktúra fejlesztés, technológia fejlesztés (a technológiai fejlesztést,
kapacitásbővítést, korszerűsítést, minőség fejlesztést célzó eszköz-és gépbeszerzés) és
közműfejlesztés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférését javító kisléptékű
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fejlesztések megvalósításának támogatására

   
Pályázat ismeretterjesztő filmek gyártásának vissza nem térítendő
támogatására

A mozgóképszakmai hatóság által az Mktv. 28. §-ának (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett
magyarországi székhellyel/telephellyel rendelkező jogi személyek, illetve 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 3-10 millió forintra ismeretterjesztő filmek és
filmsorozatok megvalósításához.

Részletek: Pályázat ismeretterjesztő filmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására

   
Pályázat helyi termékek népszerűsítése céljából

A Galga-mente és Térsége Leader Egyesület illetékességi területén működő helyi vállalkozások és
magánszemélyek (őstermelők, egyéni vállalkozók) pályázhatnak 100 ezer – 1 millió forint
támogatás elnyerésére, a helyben megtermelt áruk népszerűsítése érdekében. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés: a termék arculatának kialakítása, a termék
csomagolásához szükséges gépek, eszközök beszerzése, szemléletformáló ismeretterjesztő
kiadványok költségei, marketing költségek: A termék arculatának kialakítása, projektelőkészítés,
nyilvánosság biztosítása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termékek népszerűsítése céljából

   
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
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dokumentumfilmsorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására.

Részletek: Pályázat dokumentumfilmek és dokumentumfilmsorozatok gyártásának vissza nem
térítendő támogatására

   
Pályázat helyi mikrovállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó
eszközbeszerzés támogatására

A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő / élő mikrovállalkozások
és adószámmal rendelkező magánszemélyek, őstermelők pályázhatnak 2-4 millió forint elnyerésére
induló vagy működő vállalkozásukhoz kapcsolódó eszközbeszerzés és gépbeszerzés
megvalósításának támogatására. Támogatható tevékenységek: működő / induló mikrovállalkozások
tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzés / gépbeszerzés; marketingtevékenység; megújuló
energiát hasznosító berendezések beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi mikrovállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó
eszközbeszerzés támogatására

   
Pályázat helyi termékek előállításának és piacra jutásának elősegítése
céljából

A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő/élő mikrovállalkozások,
őstermelők és adószámmal rendelkező magánszemélyek, valamint kistermelők pályázhatnak 1-6
millió forintra, helyi termékek előállításának és piacra jutásának elősegítése érdekében. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés és gépbeszerzés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termékek előállításának és piacra jutásának elősegítése
céljából

   
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
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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
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 helyi vállalkozások versenyképességének növelése céljából

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő helyi vállalkozások
nyújthatnak be pályázatot 1-6 millió forint elnyerésére versenyképességük fejlesztése
érdekében. Támogatható építés, felújítás, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, gépbeszerzés,
eszközbeszerzés, szolgáltatások beszerzése, a fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi vállalkozások versenyképességének növelése céljából
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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.

Részletek: Pályázat a filmművészeti oktatás támogatására

   
Pályázat helyi terméket feldolgozó vagy helyben szolgáltatást nyújtó
vállalkozások és közösségi gazdaságok fenntartható, kisléptékű
beruházásainak támogatására

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő
mikrovállalkozások, őstermelők, adószámmal rendelkező magánszemélyek, civil és nonprofit
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szervezetek, egyházi jogi személyek pályázhatnak 500 ezer – 10 millió forint elnyerésére, helyi
termék előállítás és a helyi szolgáltatások kisléptékű fejlesztései érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: helyi termék előállításához vagy helyi szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódó épület bővítése, felújítása, átépítése vagy korszerűsítése, helyi termék előállításához
vagy helyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó gépbeszerzés és eszközbeszerzés

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi terméket feldolgozó vagy helyben szolgáltatást nyújtó
vállalkozások és közösségi gazdaságok fenntartható, kisléptékű beruházásainak támogatására

   
Pályázat helyi termékek előállításának és feldolgozásának támogatására

A Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén őstermelők, adószámmal nem
rendelkező magánszemélyek, vállalkozások, agrárgazdasági szövetkezetek, egyéni vállalkozók,
egyéb önálló vállalkozók és adószámmal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak 1-7 millió forint
elnyerésére, helyi termékek előállításának és feldolgozásának fejlesztése érdekében. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: gépbeszerzés, építési beruházás, eszközbeszerzés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi termékek előállításának és feldolgozásának támogatására

   
Pályázat helyi mikrovállalkozások kisléptékű beruházásainak támogatása,
helyi termékek és helyi ellátási láncok fejlesztésének támogatására

Az Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén, mikrovállalkozások,
természetes személyek, őstermelők és szociális szövetkezetek pályázhatnak 500 ezer – 4,6 millió
forint támogatásra, a vidéki térségben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő
mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a
vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek
megtartása és újak létrehozása, helyi termék előállítás és ellátási láncok fejlesztése,
együttműködések és hálózatosodás ösztönzése érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan
támogatható tevékenységek: helyi termék előállítás és/vagy értékesítés fejlesztése; mezőgazdasági
mikrovállalkozás indítása, kapcsolódó beruházás jellegű fejlesztések és beszerzések;
mikrovállalkozások beruházás-, továbbá műszaki-technológiai jellegű fejlesztése; helyi és kézműves
termékek értékesítésének fejlesztését szolgáló helyi termék mintabolt vagy bemutató- és
kóstolóhely kialakítása.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi mikrovállalkozások kisléptékű beruházásainak támogatása,
helyi termékek és helyi ellátási láncok fejlesztésének támogatására

   
Pályázat innovatív termékekre és alkalmazási fejlesztésekre
összpontosító K+F projektek támogatására

KKV-k, nagyvállalatok, egyetemek és kutatóintézetek jelentkezhetnek a támogatási programba
piackész megoldások fejlesztésére irányuló projektek támogatására. Támogatási intenzitás a
projekt költségének 50-100%-a, szervezeti formától függően.

Részletek: Pályázat innovatív termékekre és alkalmazási fejlesztésekre összpontosító K+F projektek
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 helyi terméket előállítók támogatása céljából

A Vidékünk a Jövőnk Szövetség illetékességi területén működő mikrovállalkozások, őstermelők,
szociális szövetkezetek pályázhatnak 1-15 millió forint támogatásra, a új, innovatív technológiák,
eljárások bevezetésének, költséghatékony tevékenység létrehozásának, a helyi termékek
előállításának, hozzáadott értékkel való piaci részesedés megszerzésének érdekében. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, gépvásárlás, szolgáltatás vásárlás,
beruházás jellegű infrastrukturális fejlesztések: új telephely kialakítása, meglévő fejlesztése,
megújuló energiát hasznosító berendezések beépítése, vagyonvédelmi beruházások támogatása,
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továbbá marketingtevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi terméket előállítók támogatása céljából

   
Pályázat helyi mikrovállakozások fejlesztésének támogatására

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete LEADER helyi
akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő vagy induló, nem mezőgazdasági
tevékenységet végző mikrovállalkozások, szociális szövetkezetek pályázhatnak 1-5 millió forint
támogatásra, a “Jövedelemszerzési lehetőségek bővítése; helyi erőforrásokra alapozott,
fenntartható gazdaságélénkítő fejlesztések támogatása” című stratégiai célhoz kapcsolódó
projektek támogatása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: megújuló
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, továbbá nem mezőgazdasági termékek,
szolgáltatások értéknövelése, piacra segítése, hatékonyság növelése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi mikrovállakozások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat induló és működő mezőgazdasági mikro-vállalkozások
fejlesztése céljából

A Nyírség és Rétköz Határán Vidékfejlesztési Egyesület területén működő mikro-vállalkozások,
főállású őstermelők és nem főállású őstermelők pályázhatnak 200 ezer 5 millió forint elnyerésére, a
mikrovállalkozások piacszerzése, új munkahely teremtése, a mezőgazdasági tevékenységek
továbbfejlesztése, az őstermelők tevékenységének gazdaságosabbá tétele, illetve
vállalkozásfejlesztés érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó új tárgyi eszközök, gépek beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat induló és működő mezőgazdasági mikro-vállalkozások
fejlesztése céljából

   
Pályázat jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások
létrehozása, fejlesztése céljából

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete LEADER helyi
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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 meglévő szálláshelyek, turisztikai szolgáltatások fejlesztésének
támogatására

A Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület területén működő szállásadók és turisztikai
szolgáltatók pályázhatnak 1-6 millió forintra, a térség minőségi turisztikai fejlesztése és a helyi
vállalkozások fejlesztése érdekében. Támogatható a már működő szálláshelyek felújításához és
korszerűsítéséhez kapcsolódó építés, bővítés, korszerűsítés, épületgépészet, eszközbeszerzés
költségei; szálláshelyhez nem feltétlenül kötött az alkalmi falusi, agroturisztikai, ökoturisztikai,
lovas turisztikai, horgász turisztikai, vadász turisztikai, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó, vízi
turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások szolgáltatásfejlesztés, tradicionális eszközbeszerzés, építés,
a továbbá a fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat meglévő szálláshelyek, turisztikai szolgáltatások fejlesztésének
támogatására

   
Pályázat mikrovállalkozások fejlesztésének támogatására

A Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület területén működő mikrovállalkozások és adószámmal
rendelkező magánszemélyek nyújthatnak be pályázatot eszközbeszerzés, gépbeszerzés és építési
beruházások megvalósításának támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikrovállalkozások fejlesztésének támogatására
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Pályázat a szabadidő-gazdaság egyedi, vendégéjszakához nem kötődő
szolgáltatásainak és vonzerőinek fejlesztése céljából

A Völgy Vidék LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén levő mikrovállalkozások,
adószámmal rendelkező magánszemélyek, civil és nonprofit szervezetek, valamint egyházi jogi
személyek pályázhatnak 500 ezer – 10 millió forint támogatásra, a térségi szabadidő-gazdaság
feltételeinek és szolgáltatásainak javítása céljából. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: rekreációs és sport szolgáltatások, vonzerők fejlesztése, vonzerőkhöz, helyi
rekreációs és sport szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó épület átépítése, szolgáltatásokhoz
kapcsolódó gépek, berendezések és eszközök beszerzése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a szabadidő-gazdaság egyedi, vendégéjszakához nem kötődő
szolgáltatásainak és vonzerőinek fejlesztése céljából

   
Pályázat élelmiszer alapanyagú helyi termékek, hagyományos kézműves-
és népművészeti termékek előállításának, piacra jutásának támogatására

A Dél-borsodi LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén lévő mikrovállalkozások,
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők, szociális szövetkezetek, őstermelők,
természetes személyek pályázhatnak 500 ezer –
10 millió forint támogatására a helyi termékek előállítása, piaci megjelenésének fejlesztésére az
alternatív jövedelemszerzés érdekében. Önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés,
gépbeszerzés, építés, technológia kialakítása, fejlesztése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat élelmiszer alapanyagú helyi termékek, hagyományos kézműves-
és népművészeti termékek előállításának, piacra jutásának támogatására

   
Pályázat turisztikai szolgáltatások és attrakciók fejlesztésének
támogatására

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén működő önkormányzatok, önkormányzati tárulások,
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
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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

   
Pályázat a Bükki és Bükk-lábi rétegvizek hasznosításának fejlesztésére

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő nem
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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 nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése céljából

A Kolon Menti Leader Egyesület területén működő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások
nyújthatnak be pályázatot 200 ezer 6 millió forint elnyerésére, innováció- és versenyképesség
növelésének, munkahelyteremtő és – megtartó képességének erősítése érdekében. Támogatható
tevékenységek: építés gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez,
építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka; infrastruktúra-
fejlesztés; termelési és vállalatirányítási rendszerek bevezetése, szoftverek beszerzése termelési és
vállalatirányítási rendszer kiépítése, fejlesztése; épület energiahatékonyság javítására vonatkozó
tevékenységek
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása; eszköz, gép beszerzése, technológia
rendszerek kialakítása termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, technológiai
berendezések, rendszerek és kapacitások kialakítása; minőségbiztosítási és környezetirányítási
rendszer bevezetése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése céljából

   
Pályázat a múlt, a jelen és a jövő mesterségeinek fejlesztése céljából

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület, mint helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő
nem mezőgazdasági, for-profit vagy non-profit mikrovállalkozások pályázhatnak 500 ezer – 5 millió
forint elnyerésére, a régmúlt, a jelen és a jövő tiszta technikáinak, technológiáinak alkalmazására,
fejlesztésére, a külföldön is hosszútávon piacképes termékek, szolgáltatások előállítására, a helyi
adottságok optimális, fenntartható felhasználása érdekében. Támogatható tevékenység: eszközök,
gépek, berendezések beszerzése piacképes termékek, szolgáltatások előállítása céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a múlt, a jelen és a jövő mesterségeinek fejlesztése céljából
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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 mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, partneri
kapcsolataik erősítése céljából

a Dél-borsodi LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén élő és vállalkozást
létrehozni kívánó természetes személyek valamint induló, működő mikrovállalkozások nyújthatnak
be pályázatot 500 ezer – 10 millió forint elnyerésére, tevékenységükhöz szükséges gépek, eszközök
beszerzése céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, partneri
kapcsolataik erősítése céljából

   
Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

Az Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület területén elő / működő mikrovállalkozások,
magánszemélyek, őstermelők és szociális szövetkezetek pályázhatnak 500 ezer – 4,5 millió forint
támogatásra szálláshelyek létrehozása, fejlesztése, illetve szolgáltató tevékenységek kialakítása,
fejlesztése céljából.
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Részletek: Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat térségi üzleti típusú együttműködések támogatására

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete (HACS) illetékességi területén működő
mikrovállalkozások, civil szervezetek pályázhatnak 200 ezer 20 millió forint elnyerésére, a térség
helyi gazdaságának fejlesztése céljából a tevékenységükben egymásra épülő vagy szervesen
kapcsolódó partnerek szervezett együttműködéseinek növelése, a piacszervezési célú gazdasági
hálózatosodás terjesztése érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat térségi üzleti típusú együttműködések támogatására

   
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.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat eszközbeszerzés és gépbeszerzés támogatásra önkormányzatok
és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállítás céljából

   
Pályázat gazdasági szereplők fejlesztéseinek támogatására

A Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület működési területén élő / működő
őstermelők, természetes személyek, induló és működő mikrovállalkozások (non profit és for-profit)
támogatása céljából 500 ezer – 15 millió forint elnyerésére, telephely létrehozás-fejlesztés, illetve
eszközállomány fejlesztés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat gazdasági szereplők fejlesztéseinek támogatására
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Pályázat mikrovállalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt
kisléptékű fejlesztésének támogatására

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén működő mikrovállalkozások
(betéti társaságok, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek, nonprofit
korlátolt felelősségű társaságok, korlátolt felelősségű társaságok és szociális szövetkezetek)
pályázhatnak 4-7 millió forint elnyerésére, a vállalkozások piaci esélyeinek növelése, a munkahelyi
körülmények javítása, a munkavégzést megkönnyítő intézkedések, a technológiai színvonal
emelése és az ügyfél elégedettséget növelő intézkedések megvalósítása céljából. Támogatható
tevékenységek: informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés, építés, felújítás, saját honlap és/vagy
telefonos applikáció fejlesztése, marketing, rendezvények, bemutatók szervezése,
projektmenedzsment, projektelőkészítés, ingatlanvásárlás.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikrovállalkozások tudásátadási programmal összekapcsolt
kisléptékű fejlesztésének támogatására

   
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 térségi vállalkozásfejlesztés, induló és működő vállalkozások
támogatása, megújuló erőforrások alkalmazásával

A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete működési területén induló és működő mikrovállalkozások (for
profit és non-profit is) pályázhatnak 1-8 millió forint támogatás elnyerésére, megújuló erőforrások

https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/24/palyazat-mikrovallalkozasok-tudasatadasi-programmal-osszekapcsolt-kislepteku-fejlesztesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/24/palyazat-mikrovallalkozasok-tudasatadasi-programmal-osszekapcsolt-kislepteku-fejlesztesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/24/palyazat-mikrovallalkozasok-tudasatadasi-programmal-osszekapcsolt-kislepteku-fejlesztesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/24/palyazat-mikrovallalkozasok-tudasatadasi-programmal-osszekapcsolt-kislepteku-fejlesztesenek-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/2017/11/23/palyazat-tersegi-vallalkozasfejlesztes-indulo-es-mukodo-vallalkozasok-tamogatasa-megujulo-eroforrasok-alkalmazasaval/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/23/palyazat-tersegi-vallalkozasfejlesztes-indulo-es-mukodo-vallalkozasok-tamogatasa-megujulo-eroforrasok-alkalmazasaval/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

alkalmazásával történő vállalkozásfejlesztés, eszközbeszerzés, gépjárművek, gépek és
berendezések beszerzése, építés, felújítás, infrastruktúra-fejlesztés, új építmény építése, és/ vagy a
területen már meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat térségi vállalkozásfejlesztés, induló és működő vállalkozások
támogatása, megújuló erőforrások alkalmazásával

   
Pályázat bemutató gazdaság létrehozásának, fejlesztésének
támogatására

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete(HACS) illetékességi területén működő
mikrovállalkozások, természetes személyek nyújthatnak be pályázatot 200 ezer – 20 millió forint
elnyerésére, bemutató gazdaság létrehozásának, fejlesztésének támogatására, minőségi helyi
termékek körének bővítése; a tradicionális népi, paraszti építészetet megtestesítő objektumok; a
gazdasági tradíciók és előállítási módok megmentése és turisztikai hasznosítása, bemutatása; a
szálláshelyek számának növekedése céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat bemutató gazdaság létrehozásának, fejlesztésének
támogatására

   
Pályázat mikrovállalkozások multiplikátor támogatása céljából

A Szinergia Egyesület LEADER HACS illetékességi területén székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező mikrovállalkozások pályázhatnak 300 ezer – 2 millió forintra gépbeszerzés,
eszközbeszerzés és a vállalkozás fejlesztéséhez szükséges támogató szolgáltatások igénybevétele
céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikrovállalkozások multiplikátor támogatása céljából

   
Pályázat új szálláshelyek kialakításának, szolgáltatásbővítésének,
turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

A Dél-borsodi LEADER helyi akciócsoport területén élő / működő Adószámmal rendelkező
magánszemélyek, őstermelők és vállalkozások nyújthatnak be pályázatot 250 ezer – 10 millió forint
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elnyerésére. Támogatható tevékenységek: Turisztikai szolgáltató tevékenység végzéséhez
szükséges gépek, eszközök beszerzése; Turisztikai tevékenység népszerűsítése érdekében
felmerült marketing tevékenység; építés: meglévő, működő falusi szálláshely, egyéb szálláshely
szolgáltatás esetén meglévő épület korszerűsítése, felújítása, bővítése; építés: új falusi szálláshely,
egyéb szálláshely szolgáltatás esetén meglévő épület felújítása, korszerűsítése, bővítése;
szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatások (falusi vendégasztal, horgász-, vadász-,
kerékpáros-, vízi-, ökoturisztikai szolgáltatások) kialakítása meglévő épületek felújításával,
korszerűsítésével, bővítésével.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat új szálláshelyek kialakításának, szolgáltatásbővítésének,
turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat az Alpokalja – Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő
kisléptékű kezdeményezések támogatására

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejleszt Egyesület területén élő / működő őstermelők, adószámmal nem
rendelkező magánszemélyek, mikrovállalkozások, nonprofit szervezetek pályázhatnak 500 ezer – 3
millió forint elnyerésére, már működő turisztikai vállalkozások és helyi szintű turisztikai
partnerségek fejlesztési elképzeléseinek támogatása érdekében. Támogatható tevékenységek:
Meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése; Vendéglátó egységek kapacitásának bővítése és/vagy
minőségi fejlesztése; Agro-öko-vízi-gasztro-vadász-horgászlovas-kerékpáros- gyalogos-szakrális
turisztikai szolgáltatások.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az Alpokalja – Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő
kisléptékű kezdeményezések támogatására

   
Pályázat helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának,
értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatására

A Kolon Menti Leader Egyesület területén élő / működő adószámmal rendelkező magánszemélyek,
őstermelők és vállalkozások pályázhatnak 200 ezer – 7,5 millió forint, 50%-os intenzitású
támogatás elnyerésére mezőgazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, feldolgozási
tevékenységének, helyi termék előállítási tevékenységének fejlesztése, a mezőgazdasági termékek
feldolgozásának és hozzáadott értékének növelése céljából. Támogatható tevékenységek: Új üzem,
műhely létrehozása, meglévő fejlesztése, korszerűsítése; A fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó
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építési munka: új építmény építése, és/vagy a már meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése; Tevékenység végzésével érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés; Épületenergiahatékonyság javítására vonatkozó
tevékenységek; Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása; Eszköz, gép
beszerzése, technológia rendszerek kialakítása; Bemutatótér kialakítása; Mozgóbolt létesítése;
Védjegyrendszer kialakítása; Partnerségen alapuló promóciós tevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának,
értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatására

   
Pályázat helyi gazdaságot kiegészítő szolgáltatások támogatására

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesület illetékességi területén működő
mikrovállalkozások, civil szervezetek, természetes személyek, őstermelők pályázhatnak 200 ezer –
10 millió forint elnyerésére, az idegenforgalmi ágazat teljesítményének térségi szinten mérhető
növelése, a térségbe érkező vendégek kiszolgálásának javítása, a visszatérési hajlandóság és a
magasabb költés segítése és az idegenforgalmi magterületen kívüli területek aktivitásának
növelése érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi gazdaságot kiegészítő szolgáltatások támogatására

   
Pályázat térségi védjeggyel rendelkező, minőségi terméket előállító és
szolgáltatást nyújtó vállalkozások fejlesztésének támogatására

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztő Egyesülethez tartozó településeken működő minősített
védjegyes tagok (civil szervezetek, egyházi szervezetek, természetes személyek,
mikrovállalkozások, kistermelők, családi gazdaságok, szövetkezetek, szociális szövetkezetek)
pályázhatnak a Vidék Minősége-Alpokalja-Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és szolgáltatók
tevékenységének fejlesztése érdekében 500 ezer 3 millió forint elnyerésére. Önállóan támogatható
tevékenységek: Vidék Minősége Értékesítési Pont kialakítása vagy meglévő felújítása, bővítése (Új
épület kialakítása vagy már meglévő épületek, épületrészek külső és belső felújítása, bővítése,
átalakítása); Védjegyes termék, szolgáltatás minőségi fejlesztése (Új épület kialakítása vagy már
meglévő épületek, épületrészek külső és belső felújítása, bővítése, átalakítása); Védjegyes termék,
szolgáltatás minőségi fejlesztése (Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök és/vagy informatikai eszközök
és/vagy immateriális javak beszerzése).
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat térségi védjeggyel rendelkező, minőségi terméket előállító és
szolgáltatást nyújtó vállalkozások fejlesztésének 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.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat helyi-, kézműves termékek előállításának, feldolgozásának és
piacra jutásának támogatására

A pályázat keretében adószámmal rendelkező magánszemélyek, őstermelők és vállalkozások
pályázhatnak 200 ezer – 3 millió forint elnyerésére, helyi termékek előállításának, feldolgozásának
és piacra juttatásának elősegítése érdekében, az Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület
területén.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi-, kézműves termékek előállításának, feldolgozásának és
piacra jutásának támogatására
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Pályázat helyi vállalkozások fejlesztésének támogatására

Az Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület területén működő vállalkozások pályázhatnak 500
ezer – 15 millió forint támogatás elnyerésére. Támogatás céljai: infrastrukturális és
eszközbeszerzés, megújuló energia alkalmazása.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi vállalkozások 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
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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
rendszer kialakítását szolgáló tevékenységek, Strand, csónak kikötő fejlesztése, Térséget átfogó,
komplex marketing tevékenység.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikai szolgáltatások és együttműködések fejlesztésének
támogatására

   
Pályázat helyi mikro-vállalkozások fejlesztésének, új tevékenységek
indításának támogatására

A Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület működési területén működő
mikrovállalkozások nyújthatnak be pályázatot 500 ezer – 10 millió forint elnyerésére. Támogatható
tevékenységek: Nem mezőgazdasági tevékenység fejlesztése új eszközökkel, infrastrukturális és
technológia feltételek biztosításával (épületek, építmények építése (felújítás, bővítés, új építés),
külső és belső rekonstrukció, energetikai fejlesztése); újonnan indított, nem mezőgazdasági
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek megteremtése eszközök és/vagy gépek
beszerzésével; épület felújításával, bővítésével vagy új építéssel; a vállalkozás megjelenését
biztosító honlap és/vagy papíralapú vállalkozást bemutató kiadvány elkészítése.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi mikro-vállalkozások fejlesztésének, új tevékenységek
indításának 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
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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

   
Pályázat helyi vállalkozások komplex fejlesztésének támogatására

A pályázat keretében a HAJT-A Csapat Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi
területén működő mikrovállalkozások pályázhatnak 1,5 – 15 millió forint elnyerésére. Támogatható
tevékenységek: Üzlethelyiségek építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése, Kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztés, Eszközbeszerzés, Parkolók felújítása, kialakítása, Beruházáshoz kapcsolódó
terület-előkészítés, Műszaki ellenőri szolgáltatás, Projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi vállalkozások komplex fejlesztésének támogatására
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Pályázat működő mikrovállalkozások fejlesztésének támogatására

A pályázat keretében a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén levő településeken működő
vállalkozások pályázhatnak 100 ezer – 15 millió forint támogatás elnyerésére. Támogatható
tevékenységek: Építési tevékenység, Új eszközök, gépek beszerzése, Megújuló energiaforrást
hasznosító technológiák kialakítása, Információs technológia-fejlesztés, Online megjelenés, Út,
járda, parkoló kialakítása, Vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítás, Parkosítás, zöldterület
fejlesztése, kialakítása, Akadálymentesítés, A megváltozott munkaképességű munkavállalók
munkavégzés segítő eszközök beszerzése, A megváltozott munkaképességű személyek
munkakörülményeinek javítását célzó beruházás és átalakítás, Az akadálymentes munkavégzést
szolgáló információs technológiafejlesztés.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat működő mikrovállalkozások fejlesztésének támogatására

   
Pályázat nem nemzeti filmek forgalmazásának támogatására

Film-, illetve filmszínházi forgalmazók pályázhatnak filmek filmszínházi terjesztésének
támogatására, az audiovizuális alkotások nem nemzeti forgalomba hozatala, márkázása,
terjesztése és bemutatása érdekében. Elnyerhető támogatás: 2 200 – 150 000 euró.

Részletek: Pályázat nem nemzeti filmek forgalmazásának támogatására

   
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 európai audiovizuális művek televíziós sugárzásának
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támogatása céljából

Audiovizuális produkciós szervezetek pályázhatnak játékfilmek, animációs művek és kreatív
dokumentumfilmek televíziós sugárzásának támogatása céljából. Az elnyerhető támogatás:
300-500 ezer euró.

Részletek: Pályázat európai audiovizuális művek televíziós sugárzásának támogatása céljából

   
Pályázat egyedi audiovizuális projektek tartalomfejlesztésének
támogatására

Európai vállalkozások, jogi személyek nyújthatnak be pályázatot animációs filmek, kreatív
dokumentumfilmek és játékfilmek támogatására, 25 ezer – 60 ezer euró elnyerésére.

Részletek: Pályázat egyedi audiovizuális projektek tartalomfejlesztésének támogatására

   
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
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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 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
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márkázás megvalósításának támogatására

   
Pályázat új misetételek megalkotására

Természetes vagy jogi személyek nyújthatnak be pályázatot a Katolikus Egyház énekkincsét
gazdagító, új misetételek komponálásával. A legjobb pályaművek 500, 400 és 300 ezer forint
díjazásban részesülnek, és ezen felül bekerülnek a készülő új Katolikus Énekgyűjteménybe.

Részletek: Pályázat új misetételek megalkotására

   
Pályázat Fogyasztóbarát Vállalkozás tanúsítás elnyerésére

Magyarországi székhellyel rendelkező kiskereskedelmi, illetve szolgáltatást végző vállalkozások
nyújthatnak be pályázatot “Fogyasztóbarát Vállalkozás” tanúsítás elnyerésére “Fogyasztóbarát
ügyfélszolgálat”, “Fogyasztói tudatosságot ösztönző tájékoztató rendszer”, “Hazai elkötelezettségű
vállalkozás”, “A kiemelt figyelmet igénylő fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszer”,
“Fenntartható fogyasztás, egészségtudatos fogyasztás, társadalmi felelősségvállalás”, “A
biztonságos termékek forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatások”, “Kiemelt ügykezelés
szavatosság, jótállás területén” és “Consumer Friendly Trader” kategóriákban.

Részletek: Pályázat Fogyasztóbarát Vállalkozás tanúsítás elnyerésére

   
Pályázat a hulladékképződés megelőzését szolgáló szemléletformálás
támogatására

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság nyújthat be pályázatot 1 milliárd Ft elnyerésére, a lakosság körében a
hulladékképződés megelőzése, az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlatának
megismertetése, a tudatos és felelősségteljes hulladékkezelés érdekében szemléletformálási akciók
megvalósítása céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a hulladékképződés megelőzését szolgáló szemléletformálás
támogatására
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Ázsia-Európa Kulturális Mobilitási Kezdeményezés – Pályázat
művészeknek és kulturális szakembereknek

Művészet és kultúra területén aktív magánszemélyek és szervezetek szakmai célú ázsiai utak
támogatására pályázhatnak.

Részletek: Ázsia-Európa Kulturális Mobilitási Kezdeményezés – Pályázat művészeknek és kulturális
szakembereknek

   
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 az állami támogatási szabályok szerint megvalósuló
épületenergetikai fejlesztések támogatására

A pályázat keretében a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok
sportlétesítményekhez kapcsolódó energiahatékonysági beruházások 50-250 millió forintos
támogatására pályázhatnak.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az állami támogatási szabályok szerint megvalósuló
épületenergetikai fejlesztések támogatására

   
Pályázati felhívás a társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére

A pályázat keretében társadalmi vállalkozások új munkavállaló alkalmazásának, valamint a piacra
jutás 7.5-250 millió forintos támogatására pályázhatnak. A támogatott pályázatok várható száma:
300 – 600 db

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás a társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére

   
Pályázat a fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és
tájhasználat váltás együttműködései támogatására

A pályázat keretében erdőgazdálkodók és/vagy mezőgazdasági termelők által alkotott
konzorciumok az éghajlatváltozással kapcsolatos, együttműködések keretében végrehajtott
összehangolt cselekvések megvalósításának 80.000 eurónak megfelelő forintösszegnyi
támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és
tájhasználat váltás együttműködései támogatására

   
Pályázat mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdálkodóknak,
mezőgazdasági és erdőgazdasági szervezeteknek tanulmányutak,
csereprogramok támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, REL együttműködésben részt
vevő mezőgazdasági termelők, továbbá ezen ágazatok szakmai szervezetei szakmai
tanulmányutak, csereprogramok 160.000 eurónak megfelelő forintösszegű támogatására
pályázhatnak. A támogatott pályázatok várható száma: 500 db.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdálkodóknak,
mezőgazdasági és erdőgazdasági szervezeteknek tanulmányutak, csereprogramok támogatására
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Pályázat a települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek
fejlesztésére

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 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 a szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott
mezőgazdaság támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők és velük együttműködő partnerek a szolidáris
gazdálkodás és a közösség által támogatott mezőgazdaság megvalósításának 80.000 eurónak
megfelelő forintösszegű támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott
mezőgazdaság támogatására

   
Pályázat a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
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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.

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 együttműködések támogatására a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

A pályázat keretében olyan mezőgazdasági termelők és együttműködések, amelyek a végső
fogyasztóknak közvetlenül vagy legfeljebb egy közvetítőn keresztül értékesítik termékeiket 300.000
eurónak megfelelő forintösszegű támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat együttműködések támogatására a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

   
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
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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

   
Pályázat az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti
funkcióinak fejlesztésére

A pályázat keretében erdőgazdálkodók erdei pihenőhely kialakítása vagy fejlesztése esetén 32.500
eurónak megfelelő forintösszegre, erdei kirándulóhely kialakítása vagy fejlesztése esetén 260.000
eurónak megfelelő forintösszegre pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti
funkcióinak fejlesztésére

   
Pályázat a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex
fejlesztéseinek támogatására

A pályázat keretében gazella vállalkozások 25-500 millió forint fejlesztési támogatásra
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex
fejlesztéseinek támogatására

   
Pályázati felhívás a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására

A pályázat keretében a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított
vállalkozások induló költségeik 2-3 millió forintos támogatására pályázhatnak.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására

   
Pályázati felhívás álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatására

A pályázat keretében a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített álláskeresők által
megalapított vállalkozások induló költségeik 2-3 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatására

   
Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram

A program keretében mikro-, kis- és középvállalkozások a foglalkoztatás ösztönzése céljából 1-50
millió forint hitelt nyerhetnek el.

Széchenyi 2020 pályázat: Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram

   
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

   
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
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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.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai 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

   
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.
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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

   
Pályázati felhívás a távhő-szektor energetikai korszerűsítésére

A pályázat keretében távhőszolgáltató vállalkozások a távhő-szektor energetikai korszerűsítésének
20.000.000-4.000.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás a távhő-szektor energetikai korszerűsítésére

   
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 a megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítésére a KEOP-7.9.0

https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/24/palyazat-az-alapellatas-es-nepegeszsegugy-rendszerenek-atfogo-fejlesztesere-alapellatas-fejlesztese/
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konstrukcióban előkészített villamosenergia termelő rendszerek
telepítésével

A pályázat keretében a KEOP-7.9.0 konstrukcióban megvalósított előkészítési projektek
kedvezményezettjei hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú
zöldáram-termelés megvalósításának 300-3500 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítésére a KEOP-7.9.0
konstrukcióban előkészített villamosenergia termelő rendszerek telepítésével

   
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

   
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

   
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.

https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/23/palyazat-a-megujulo-alapu-zoldaram-termeles-elosegitesere-a-keop-7-9-0-konstrukcioban-elokeszitett-villamosenergia-termelo-rendszerek-telepitesevel/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/23/palyazat-a-megujulo-alapu-zoldaram-termeles-elosegitesere-a-keop-7-9-0-konstrukcioban-elokeszitett-villamosenergia-termelo-rendszerek-telepitesevel/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és
szolgáltatás fejlesztésének támogatására

   
Pályázat innovatív vállalkozások részére, fejlesztést és nemzetközi piacra
jutást elősegítő programban részvételre

Innovatív, gyors növekedési potenciállal rendelkező startupok pályázhatnak maximum 60 millió Ft
támogatásra, tőkebefektetésre, valamint a következőkre: támogatás és mentorálás az ötlet fázistól,
a prototípusfejlesztésen át a piacravitelig; üzleti modell és stratégia kialakítása; marketing és sales
stratégia megalapozása; céges infrastruktúra és szakmai támogató környezet kialakítása;
kapcsolati háló kiépítése; tudástranszfer workshopok és találkozók szervezése. A tőkebefektetésért
a kiíró legfeljebb 24%-os részesedést szerez a startup vállalkozásban.

Részletek: Pályázat innovatív vállalkozások részére, fejlesztést és nemzetközi piacra jutást elősegítő
programban részvételre

   
Pályázat megújuló alapú zöldáram-termelés támogatására 4 MW
beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek
telepítésével

A pályázat keretében vállalkozások hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás
alapú zöldáram-termelés 2.000-4.300 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat megújuló alapú zöldáram-termelés támogatására 4 MW
beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével

   
Inkubációs tőkeprogram kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI)
tevékenységet végző mikrovállalkozások támogatására

A program keretében olyan, kutatási, fejlesztési vagy innovációs (KFI) tevékenységet végző
mikrovállalkozások nyerhetnek el tőkét, amelyeknél a termék vagy szolgáltatásötlet már létezik,
azonban a koncepció továbbgondolása és véglegesítése, üzleti tartalommal történő megtöltése
még folyamatban van. Támogatás: 9 millió Ft, 9%-os tulajdonrészért cserébe.

https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/21/palyazat-turisztikailag-frekventalt-tersegek-integralt-termek-es-szolgaltatas-fejlesztesenek-tamogatasara/
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https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/17/palyazat-gyors-novekedesi-potenciallal-rendelkezo-innovativ-vallalkozasok-reszere-innovacios-okoszisztema-kialakitasat-tovabba-dinamikus-fejlodest-es-nemzetkozi-piacra-jutast-elosegito-programban-r/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/17/palyazat-megujulo-energiaforrasokbol-nyert-halozatra-taplalt-villamos-energia-eloallitasanak-megvalositasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
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Részletek: Inkubációs tőkeprogram kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységet végző
mikrovállalkozások támogatására

   
Pályázat helyi hő és hűtési igény kielégítésére megújuló
energiaforrásokkal

A pályázat keretében gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok megújuló alapú helyi
hő és hűtési igény fejlesztések 20.000.000-2.500.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.
Támogatás mértéke: 45-60%. A támogatott pályázatok várható száma: 6-100 db.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat helyi hő és hűtési igény kielégítésére megújuló
energiaforrásokkal

   
Pályázat forgatókönyvek fejlesztésének támogatására

Az egész estés filmek forgatókönyvének fejlesztésére szinopszissal, treatmenttel vagy
forgatókönyvvel lehet pályázni– vissza nem térítendő támogatásra.

Részletek: Pályázat forgatókönyvek fejlesztésének támogatására

   
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
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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

   
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

   
Pályázat filmek gyártás-előkészítésének támogatására

A gyártás-előkészítési pályázatra egész estés filmek forgatókönyvével lehet pályázni, az
előkészítéshez szükséges költségek finanszírozására (például szereplőválogatás, helyszínkeresés,
gyártási terv elkészítése).

Részletek: Pályázat filmek gyártás-előkészítésének támogatására

   
Pályázat a halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci
értékesítési intézkedések támogatása céljából

A pályázat keretében halászati és akvakultúra-termékeket előállító természetes személy vagy jogi
személyek a halászati és akvakultúra termékek piac-szervezésének javítása érdekében 1 millió
forintra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci
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értékesítési intézkedések 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 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
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
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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
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
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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
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 nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci
szolgáltatásainak támogatására

A pályázat keretében Budapesten vagy Pest megyében telephellyel rendelkező civil szervezetek
vagy nonprofit gazdasági társaságok pályázhatnak munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának
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támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci
szolgáltatásainak 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

   
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
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megvalósításának támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat önkormányzatoknak fenntartható települési közlekedésfejlesztés
támogatására

   
Pályázati felhívás munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatására

A pályázat keretében kisgyermeket nevelő szülőket foglalkoztató munkáltatók munkahelyi
bölcsődék létrehozásának 8-100 millió eurós támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatására

   
Felhívás a szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges
beruházások, fejlesztések megvalósítására, energiahatékonysági
elemekkel

A pályázat keretében víziközmű szolgáltatók a szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében
szükséges beruházások, fejlesztések 50 milliárd forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Felhívás a szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges
beruházások, fejlesztések megvalósítására, energiahatékonysági elemekkel

   
Pályázati felhívás nem állami szervezetek munkaerő-piaci
szolgáltatásainak támogatására

A pályázat keretében egyházi és civil szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásaik 887.799.000
forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás nem állami szervezetek munkaerő-piaci
szolgáltatásainak támogatására
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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 jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők csoportjai, illetve közjogi szervek a jégesőkár
következményeinek mérséklése érdekében legfeljebb 1.8 milliárd forintos támogatásra
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatására

   
Pályázat az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
megelőzésére

A pályázat keretében erdőgazdálkodók az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a
katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésének érdekében támogatásra
pályázhatnak. A pályázat keretösszege: 5.74 milliárd Ft.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
megelőzésére

   
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
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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 agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek támogatására

A pályázat keretében képző szervezetek az agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
megvalósításának támogatására pályázhatnak. A pályázat keretösszege: 6,20 milliárd Ft.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek támogatására

   
Pályázat az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások támogatására

A pályázat keretében erdőgazdálkodók támogatásra pályázhatnak az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének növelése és a meglévő erdők természetességi állapotának javítása érdekében. A
pályázat keretösszege: 4.7 milliárd Ft.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások támogatására

   
Pályázati felhívás az exportképes innovatív termékek fejlesztésének
támogatására

A pályázat keretében vállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások 200-450 millió
forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás az exportképes innovatív termékek fejlesztésének
támogatására
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Pályázat a köznevelés esélyteremtő szerepének erősítésére

A pályázat keretében állami és nem állami intézményfenntartók a súlyos és halmozott
fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének 20-500 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a köznevelés esélyteremtő szerepének erősítésére

   
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

   
Pályázat az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos
szolgáltatások és természetmegőrzés megvalósítására

A pályázat keretében magánjogi erdőgazdálkodók erdő-környezetvédelmi kifizetésekre
pályázhatnak. A pályázat keretösszege: 6.612.900.493 Ft

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos
szolgáltatások és természetmegőrzés megvalósítására

   
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

https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/17/palyazat-a-kozneveles-eselyteremto-szerepenek-erositesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/17/palyazat-a-kozneveles-eselyteremto-szerepenek-erositesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/17/esely-otthon-palyazat-a-videk-nepessegmegtarto-kepessegenek-javitasara-a-videkrol-torteno-minosegi-elvandorlas-megakadalyozasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/17/esely-otthon-palyazat-a-videk-nepessegmegtarto-kepessegenek-javitasara-a-videkrol-torteno-minosegi-elvandorlas-megakadalyozasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/17/esely-otthon-palyazat-a-videk-nepessegmegtarto-kepessegenek-javitasara-a-videkrol-torteno-minosegi-elvandorlas-megakadalyozasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/17/esely-otthon-palyazat-a-videk-nepessegmegtarto-kepessegenek-javitasara-a-videkrol-torteno-minosegi-elvandorlas-megakadalyozasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/12/palyazat-az-erdo-kornyezetvedelmi-es-eghajlattal-kapcsolatos-szolgaltatasok-es-termeszetmegorzes-megvalositasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/12/palyazat-az-erdo-kornyezetvedelmi-es-eghajlattal-kapcsolatos-szolgaltatasok-es-termeszetmegorzes-megvalositasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/12/palyazat-az-erdo-kornyezetvedelmi-es-eghajlattal-kapcsolatos-szolgaltatasok-es-termeszetmegorzes-megvalositasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/12/palyazat-az-erdo-kornyezetvedelmi-es-eghajlattal-kapcsolatos-szolgaltatasok-es-termeszetmegorzes-megvalositasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/10/horizont-2020-dij-a-co2-ujrahasznositasert/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/10/horizont-2020-dij-a-co2-ujrahasznositasert/
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

   
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

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 nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

A pályázat célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő, vidéki térségekben működő
mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy
már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő
támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos
aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket. A támogatás
maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatott pályázatok várható száma:
700-1000 db
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

   
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
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
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infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására

   
Pályázat fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók
ösztönzése céljából

A pályázat keretében magánszemélyek, őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók,
egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek (ha mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek)
és termelői szervezetek pályázhatnak új, az akvakultúrába való termelési célú beruházások
támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók
ösztönzése céljából

   
Pályázat az akvakultúra terén történő innováció ösztönzésére

A pályázat keretében akvakultúra kutatással és/vagy oktatással foglalkozó intézmények a K+F+I
tevékenységek 5 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az akvakultúra terén történő innováció ösztönzésére

   
Pályázat az akvakultúrába történő termelési célú beruházások
támogatására

A pályázat keretében akvakultúra-vállakozások termelési célú beruházások 5 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az akvakultúrába történő termelési célú beruházások
támogatására

   
Pályázat a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
támogatására

A pályázat keretében kis-, közép- vagy nagyvállalkozások és kutatási szervezetek konzorciumai
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kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények gazdasági hasznosításának 300-800 millió forintos
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
támogatására

   
Pályázat a vízvédelmi célú nem termelő beruházások támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők vízvédelmi célú nem termelő beruházások 810.000
eurónak megfelelő forintösszegű támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a vízvédelmi célú nem termelő beruházások támogatására

   
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 fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás elnyerésére

A pályázat keretében természetes és jogi személyek új mezőgazdasági vállalkozások 40.000
eurónak megfelelő forintösszegű támogatására pályázhatnak. A támogatott pályázatok várható
száma: 3000 db

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás elnyerésére

   
Pályázat az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítására
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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

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram –
GINOP-8.1.3/A-16

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások 9-500 millió forint befektetésre
pályázhatnak az S3 nemzeti ágazati prioritások és intelligens technológiák területén végzett
kutatás-fejlesztési, vagy innovációs tevékenységek támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram –
GINOP-8.1.3/A-16

   
Pályázat vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására kombinált
hiteltermék keretében

A pályázat keretében mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok K+F+I tevékenységek 50-500 millió
forintos támogatására és 25-250 millió forint hitelre pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására kombinált
hiteltermék keretében

   
Pályázat a vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló
épületenergetikai fejlesztéseinek támogatására a közép-magyarországi
régióban kombinált hiteltermékkel

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások megújuló energia használatával
megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 3-50 millió forintos támogatására és 3-50 millió forint
hitelre pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló
épületenergetikai fejlesztéseinek támogatására a közép-magyarországi régióban kombinált
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hiteltermékkel

   
Pályázat vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatására

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások vállalati komplex infokommunikációs és
mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének 1-24 millió forintos
támogatására és 1,25-37,5 millió forint hitelre pályázhatnak.

Részletek: Pályázat vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online
üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatására

   
Pályázat az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és
középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások
piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatására

A pályázat keretében IKT ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások termékeik és
szolgáltatásaik piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének 2-40 millió forintos
támogatására és 2,5-50 millió forint hitelre pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és
középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra
való belépésének támogatására

   
Pályázat megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai
fejlesztések támogatására kombinált hiteltermékkel

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások megújuló energia használatával
megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 3-50 millió forintos támogatására és 3-50 millió forint
hitelre pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai
fejlesztések támogatására kombinált hiteltermékkel
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Pályázat a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására hitelprogram
keretében

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások 100-3000 millió forint kölcsönre
pályázhatnak K+F+I tevékenységek támogatása érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására hitelprogram
keretében

   
Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatására kombinált hiteltermék keretében

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházások 5-50 millió
forintos támogatására és 10-145 millió forint hitelre pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatására kombinált hiteltermék keretében

   
Pályázat felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT
megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására

A pályázat keretében IKT ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások felhőalapú vállalati
szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének 17.5-175 millió forintos
támogatására és 20-300 millió forint hitelre pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT
megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatására

   
Pályázat élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak
támogatására kombinált hiteltermékkel

A pályázat keretében középvállalkozások élelmiszeripari beruházások 50-750 millió forint vissza
nem térítendő támogatására és 20-2000 millió forint hitelre pályázhatnak.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak
támogatására kombinált hiteltermékkel

   
KKV energia hitelprogram – GINOP-8.4.1/B-16

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások 1-1000 millió forint kölcsönre pályázhatnak
megújuló energetikai beruházások támogatása érdekében.

Széchenyi 2020 pályázat: KKV energia hitelprogram – GINOP-8.4.1/B-16

   
Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatására

A pályázat keretében mikro-, kis és középvállalkozások új eszközök, gépek beszerzésének 5-25
millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatására

   
Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak
bővítése céljából

A pályázat keretében mikro-, kis és középvállalkozások új eszközök, gépek beszerzésének 25-250
millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak
bővítése céljából

   
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

   
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 az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok
megelőzését szolgáló beruházások támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők a jégesőkár, a mezőgazdasági esőkár és a tavaszi
fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 20 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok
megelőzését szolgáló beruházások támogatására

   
Pályázat kertészet korszerűsítése, kertészeti gépbeszerzés támogatása
céljából

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges
eszközök beszerzésének 10 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat kertészet korszerűsítése, kertészeti gépbeszerzés támogatása
céljából

   
Pályázat a duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási
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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

   
Pályázat a szennyezett területek kármentesítésére

A pályázat keretében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium
kármentesítési feladatok végrehajtására kijelölt szerve kármentesítési tevékenységek
támogatására pályázhatnak. A pályázat keretösszege: 4,46 milliárd forint.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a szennyezett területek kármentesítésére

   
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
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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

   
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
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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

   
Felhívás Fenntartható Étterem minősítés elnyerésére

A pályázat keretében vendéglátóhelyek a Fenntartható Étterem minősítés elnyerésére
pályázhatnak.

Részletek: Felhívás Fenntartható Étterem minősítés elnyerésére

   
Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest
megyében Hitelprogram

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások 1-50 millió forint hitelre pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest
megyében Hitelprogram

   
Pályázat beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói
integrátorok támogatása céljából

A pályázat keretében beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a beszállítói
integrátorok 25-250 millió forint támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói
integrátorok támogatása céljából

   
Pályázat nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
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támogatására, mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja,
mikrovállalkozás indítása céljából

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők és vállalkozást indító magánszemélyek nem
mezőgazdasági tevékenységek elindításának 40.000 eurós támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
támogatására, mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása céljából

   
Pályázati felhívás az Akkreditált klaszter cím elnyerésére

A pályázat keretében vállalkozások az Akkreditált klaszter cím elnyerésére pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás az Akkreditált klaszter cím elnyerésére

   
Pályázat fenntartható élelmiszer-rendszerekkel kapcsolatos kutatói
együttműködésben való részvételre

A pályázat keretében kutatással foglalkozó szervezetek, intézmények, vállalkozások fenntartható
mezőgazdasággal és élelmiszer-rendszerekkel kapcsolatos kutatói együttműködésben való
részvételre pályázhatnak.

Részletek: Pályázat fenntartható élelmiszer-rendszerekkel kapcsolatos kutatói együttműködésben
való részvételre

   
Pályázat borászatok termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának
támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, termelői csoportok és szervezetek, valamint KKV-k
borászati gépek beszerzésére, borászati technológiák fejlesztésére, új működési módszerek
bevezetésére, maximum 200 millió forintos támogatás elnyerésére pályázhatnak.

Részletek: Pályázat borászatok termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatására
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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 a Keleti Partnerség országaival közös kulturális és kreatív
projektek támogatására

A pályázat keretében szervezetek, intézmények, vállalkozások a Keleti partnerség országaival
közösen szervezett kulturális programok, kutatások 4.2 millió eurós támogatására pályázhatnak.

Részletek: Pályázat a Keleti Partnerség országaival közös kulturális és kreatív projektek
támogatására

   
Pályázat társadalmi célú vállalkozások ösztönzése céljából

A pályázat keretében non-profit gazdasági társaságok, civil és egyházi szervezetek pályázhatnak
6,5 – 250 millió forint támogatásra a vállalkozás dinamizálásához és stabilizálásához kapcsolódó
tevékenységek ellátására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat társadalmi célú vállalkozások ösztönzése céljából

   
Pályázat vízvédelmi célú nem termelő beruházások támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakításának,
fejlesztésének hektáronként 400 eurónak megfelelő forintösszegnyi támogatásra, vizes élőhelyek
kialakításának pedig hektáronként 300 eurónak megfelelő forintösszegnyi támogatásra
pályázhatnak.
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Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat vízvédelmi célú nem termelő beruházások támogatására

   
Pályázati felhívás élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők az ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő
szintjének visszaállításának és fejlesztésének a hektáronkénti 400 eurónak megfelelő
forintösszegnyi támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
támogatására

   
Pályázat kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése,
korszerűsítése céljából

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a
fiatal mezőgazdasági termelők pályázhatnak maximum 100, illetve 300 millió forint támogatásra,
terménytároló, -szárító és -tisztító építés, korszerűsítés megvalósítására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése,
korszerűsítése céljából

   
Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú
hitelprogram – GINOP-8.3.1-16

A Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram
(GINOP-8.3.1-16) célja a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) olyan beruházásainak
támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a
pénzpiacokon egyáltalán vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Széchenyi 2020 pályázat: Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú
hitelprogram – GINOP-8.3.1-16
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Pályázat erdősítés támogatására

A pályázat keretében földhasználók mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő
erdőtelepítések megvalósításának támogatására pályázhatnak. A pályázat keretösszege:
50.000.000.000 forint.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat erdősítés támogatására

   
Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatására Pest megyében

A pályázat keretében mikro-, kis és középvállalkozások új termelő eszköz beszerzésének 5-24 millió
forintos támogatására pályázhatnak.

Részletek: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatására Pest megyében

   
Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások részére, prototípus, termék-,
technológia- és szolgáltatásfejlesztés támogatására

A pályázat keretében a közép-magyarországi régió területén területén működő mikro-, kis- és
középvállalkozások pályázhatnak minimum 10 millió forint, maximum 80 millió forint támogatásra
termékek prototípusának fejlesztésének, illetve a termékek piacra vitelének támogatására.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások részére, prototípus, termék-,
technológia- és szolgáltatásfejlesztés támogatására

   
Pályázat a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésének
támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők az öntözőrendszerek fejlesztésének 500 millió vagy
1 milliárd forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésének
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támogatására

   
Ipari parkok fejlesztése – GINOP-1.2.4-16

A pályázat keretében mikro-, kis-, és középvállalkozások ipari parkok fejlesztésének 10-100 millió
forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Ipari parkok fejlesztése – GINOP-1.2.4-16

   
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
(VEKOP-1.3.1-16)

A pályázat keretében budapesti és pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak
minimum 1 500 000, maximum 10 000 000 forint összegre külföldi kiállításon vagy vásáron való
részvétel, külföldi árubemutató szervezése, továbbá piacra jutás támogatása, információs
technológia-fejlesztés, tanácsadás igénybevétele, piackutatás elkészítésének költsége,
szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének
költsége és innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége támogatása
céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
(VEKOP-1.3.1-16)

   
Pályázat fiatalok vállalkozóvá válásának, a vállalkozás indítási
költségeinek támogatása céljából (GINOP-5.2.3-16)

A pályázat keretében a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított
vállalkozások 2-3 millió forint támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat fiatalok vállalkozóvá válásának, a vállalkozás indítási
költségeinek támogatása céljából (GINOP-5.2.3-16)
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Pályázat állattartó telepek korszerűsítésének támogatására
(VP2-4.1.1.1-16)

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők és konzorciumaik a lóféléket, galambokat,
struccokat, emukat, fürjeket, nyulakat, méheket, csincsillákat tartó gazdaságok állattartási
technológiai fejlesztések, eszközbeszerzés és energiahatékonysági fejlesztések 100-200 millió
forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat állattartó telepek korszerűsítésének támogatására
(VP2-4.1.1.1-16)

   
Pályázat baromfitartó telepek korszerűsítésének támogatására
(VP2-4.1.1.2-16)

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők és konzorciumaik a baromfitartó gazdaságok
állattartási technológiai fejlesztések, eszközbeszerzés és energiahatékonysági fejlesztések
500-1000 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat baromfitartó telepek korszerűsítésének támogatására
(VP2-4.1.1.2-16)

   
Pályázat szarvasmarhatartó telepek korszerűsítésének támogatására
(VP2-4.1.1.3-16)

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők és konzorciumaik a szarvasmarhatartó gazdaságok
állattartási technológiai fejlesztések, eszközbeszerzés és energiahatékonysági fejlesztések
500-1000 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat szarvasmarhatartó telepek korszerűsítésének támogatására
(VP2-4.1.1.3-16)

   
Pályázat sertéstartó telepek korszerűsítésének támogatására
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(VP2-4.1.1.5-16)

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, fiatal gazdák és termelői csoportok pályázhatnak
500 ezer, illetve 1 milliárd forint támogatásra az építéssel járó technológiák, valamint az
állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása, és épületenergetikai, épületgépészeti
és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására
irányuló technológiák alkalmazása céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat sertéstartó telepek korszerűsítésének támogatására
(VP2-4.1.1.5-16)

   
Pályázat juh- és kecsketartó telepek korszerűsítésének támogatására
(VP2-4.1.1.4-16)

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők és termelői csoportok, szervezetek pályázhatnak 15,
illetve 30 millió forint támogatásra az építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz
szükséges gépek beszerzésének támogatása, és épületenergetikai, épületgépészeti és
energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására
irányuló technológiák alkalmazása céljából.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat juh- és kecsketartó telepek korszerűsítésének támogatására
(VP2-4.1.1.4-16)

   
Pályázat tanoda programok támogatására (VEKOP-7.3.2-16)

A pályázat keretében civil szervezetek, intézmények és nonprofit gazdasági társaságok
pályázhatnak 25-30 millió forint támogatásra, a közép-magyarországi régióban levő, a hátrányos
helyzetű tanulókat segítő tanodák szakmai tevékenységének továbbfejlesztésére.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat tanoda programok támogatására (VEKOP-7.3.2-16)

   
Pályázat erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
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támogatására (VP5-8.6.2-16)

A pályázat keretében erdőgazdálkodók befejezett ápolás, tisztítás, törzsnevelési jellegű
beavatkozás hektáronkénti 61-149 eurós támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
támogatására (VP5-8.6.2-16)

   
Pályázat rugalmas foglalkoztatás elterjesztésének, rugalmas, családbarát
foglalkoztatási módszerek bevezetésének támogatására a konvergencia
régiókban (GINOP-5.3.2-16)

A pályázati felhívás keretében vállalkozások a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti,
személyügyi és egyéb intézkedések megvalósításának 3.1-15 millió forintos támogatására
pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat rugalmas foglalkoztatás elterjesztésének, rugalmas, családbarát
foglalkoztatási módszerek bevezetésének támogatására a konvergencia régiókban
(GINOP-5.3.2-16)

   
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.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések támogatására
(EFOP-4.1.4-15)

   
Védőháló a családokért – Pályázat családokat erősítő programok
támogatására (EFOP-1.2.1-15)

A pályázat keretében civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok családokat segítő
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projektjeik 20-40 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Védőháló a családokért – Pályázat családokat erősítő programok
támogatására (EFOP-1.2.1-15)

   
Pályázat vállalkozások részére pályakezdők gyakornokként való
foglalkoztatásának támogatására (GINOP-5.2.4-16)

A pályázat keretében vállalkozások gyakornokok foglalkoztatásának és az ezzel járó költségek
fedezésének 1.900.000 – 30.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat vállalkozások részére pályakezdők gyakornokként való
foglalkoztatásának támogatására (GINOP-5.2.4-16)

   
Pályázat üveg- és fóliaházak létesítésének támogatására geotermikus
energia felhasználásának lehetőségével (VP2-4.1.3.1-16)

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek üveg- és
fóliaházak építésére, energiahatékonyságuk javítására és geotermikus vagy egyéb megújuló
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására egyéni projekt esetén maximum 500 millió
forintos, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat üveg- és fóliaházak létesítésének támogatására geotermikus
energia felhasználásának lehetőségével (VP2-4.1.3.1-16)

   
Pályázat gombaházak, hűtőházak létrehozásának és korszerűsítésének
támogatására (VP2-4.1.3.4-16)

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek gomba- és
hűtőházak kialakítására, felújítására és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazására egyéni projekt esetén maximum 50 millió forintos, kollektív projekt esetén maximum
100 millió forintos támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat gombaházak, hűtőházak létrehozásának és korszerűsítésének
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támogatására (VP2-4.1.3.4-16)

   
Pályázat mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatására
(VP2-6.3.1-16)

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők kisüzemek fejlesztésének 15.000 eurós
támogatására pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatására
(VP2-6.3.1-16)

   
Pályázat ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának
lehetőségével

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek
ültetvénytelepítésre, -korszerűsítésre és öntözőrendszerek kialakítására, fejlesztésére egyéni
projekt esetén maximum 75 millió forintos, kollektív projekt esetén maximum 150 millió forintos
támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának
lehetőségével

   
Pályázat gyógy- és fűszernövény termesztés támogatására
(VP2-4.1.3.3-16)

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek gyógy- és
fűszernövenyek termesztésére, ültetvénycserére, támrendszer, gyomnövekedést gátló talajtakarás,
kerítés kialakítására és felújítására egyéni projekt esetén maximum 50 millió forintos, kollektív
projekt esetén maximum 100 millió forintos támogatásra pályázhatnak.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat gyógy- és fűszernövény termesztés támogatására
(VP2-4.1.3.3-16)

   

https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/02/2-palyazat-gombahazak-hutohazak-letrehozasanak-es-korszerusitesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/02/palyazat-mezogazdasagi-kisuzemek-fejlesztesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/02/palyazat-mezogazdasagi-kisuzemek-fejlesztesenek-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/02/palyazat-mezogazdasagi-kisuzemek-fejlesztesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/02/palyazat-mezogazdasagi-kisuzemek-fejlesztesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/01/palyazat-ultetvenytelepites-tamogatasara-ontozes-kialakitasanak-lehetosegevel/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/01/palyazat-ultetvenytelepites-tamogatasara-ontozes-kialakitasanak-lehetosegevel/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/01/palyazat-ultetvenytelepites-tamogatasara-ontozes-kialakitasanak-lehetosegevel/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/01/palyazat-ultetvenytelepites-tamogatasara-ontozes-kialakitasanak-lehetosegevel/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/01/2-kesz-palyazat-gyogynoveny-termesztes-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/01/2-kesz-palyazat-gyogynoveny-termesztes-tamogatasara/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/01/2-kesz-palyazat-gyogynoveny-termesztes-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/02/01/2-kesz-palyazat-gyogynoveny-termesztes-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


PályázatMenedzser.hu

Pályázati felhívás az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállításának támogatására (VP5-8.4.1-15)

A pályázat keretében erdőgazdálkodók természeti katasztrófa által sújtott erdők helyreállítási
munkáinak finanszírozására pályázhatnak. A támogatás összege a a károsodás mértékétől és
fajtától függően 1097-2103 eurónak megfelelő forintösszeg/ha között mozog.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállításának támogatására (VP5-8.4.1-15)

   
Pályázat vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása céljából
(VEKOP-2.1.1-15)

A pályázat keretében a vállalatok önállóan vagy együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési,
illetve innovációs tevékenységei kerülnek állami társfinanszírozással támogatásra minimum 50
millió forint, maximum 500 millió forint összegben.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázat vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása céljából
(VEKOP-2.1.1-15)

   
Pályázati felhívás a mikro-, kis- és közepes vállalkozások innovációs és
K+F+I tevékenységének támogatására (GINOP-2.1.4-15)

A pályázat keretében KKV-k innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások
igénybevételének támogatására pályázhatnak. A támogatás összege: 3-20 millió Ft.

Széchenyi 2020 pályázat: Pályázati felhívás a mikro-, kis- és közepes vállalkozások innovációs és
K+F+I tevékenységének támogatására (GINOP-2.1.4-15)
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