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Pályázatok magánszemélyeknek: Az aktuális, magánszemélyeknek kiírt
pályázatok

Tervezd meg a Kikötőd! – Tervrajz- és látványtervkészítő pályázat

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kispesti Üllői úti Könyvtára tervrajz- és látványtervkészítő pályázata 13-26 éves
diákoknak, fiatal felnőtteknek a Könyvtár “Kikötő” elnevezésű részlegének kreatív berendezésére.

Harmos Károly képzőművészeti pályázat szlovákiai magyar gyerekeknek

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Szlovák Nemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeuma és a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület képzőművészeti pályázati
felhívása szlovákiai magyar gyermekek részére.

Ösztöndíjpályázat műfordítói képzésre fiatal fordítók számára 2018 / 2019

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata műfordítói (szépirodalmi művek interkulturális
interpretációja) képzésre fiatal fordítók számára a 2018/2019-as tanévre maximum 35 éves, magyar anyanyelvű,
felsőfokú diplomával rendelkező vagy a 2017/2018-as tanévben diplomát szerző, külföldi állampolgároknak.

Irodalmi pályázat science fiction és fantasy novellák beküldése és kiadása céljából

A GABO Kiadó irodalmi pályázati felhívása  “Az év legjobb science fiction és fantasynovellái” sorozat köteteiben való
megjelenésre, amelyek az adott év legizgalmasabb fantasztikus novelláiból nyújtanak ízelítőt.

Pályázat magyarságismereti ösztöndíj elnyerésére 2018 / 2019

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata magyar nyelvi és magyarságismereti képzésekre nyugati
diaszpórában élő magyar származású személyek számára a 2018/2019-es tanévre.

Az Év Balatoni Háza 2018 – Pályázat lakóházak, középületek, üdülők és gazdasági épületek díjazására

A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és a Balatoni Szövetség (BSZ) pályázati felhívása a Miniszterelnökség Építészeti
és Építésügyi Helyettes Államtitkársága támogatásával az “Év Balatoni Háza 2018” díj elnyerésére.

Borangoló hangulatok – Fotópályázat

A Etyeki Borút Egyesület fotópályázati felhívása. A legtöbb szavazatot kapott fotó készítője értékes borcsomagot
kap.

Pályázat alternatív energia kiegészítő alkalmazása és az alternatív energiaforrásokra alapozó
közlekedésfejlesztés támogatására

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások, őstermelők, kistermelők,
adószámmal rendelkező magánszemélyek, szociális szövetkezetek, nonprofit szervezetek (államháztartáson belül és
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kívül) és egyházak pályázhatnak 500 ezer – 3,5 millió forint támogatás elnyerése céljából, alternatív energiával
kapcsolatos infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések, tanulmányutak, megvalósíthatósági tanulmányok,
tervek készítése, valamint alternatív energiával működő közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos infrastrukturális
beruházások, eszközbeszerzések, tervek, tanulmányok készítése érdekében.

Média Építészeti Díja 2018 – Pályázat épületek és tervek díjazására

Az Építészfórum pályázati felhívása a 2018-as Média Építészeti Díja odaítélése céljából. Épület és terv kategóriában
2-2 díjért, zsűri és a közönség díjáért, plusz a zsűri különdíjáért és az Index közönségdíjáért lehet versenyezni.

Álmodj térben! – Rajzpályázat

A 3D Gallery Budapest rajzpályázati felhívása “Álmodj térben!” címmel, általános iskolás gyerekek számára.

Kortárs Mátyás-történetek – Irodalmi pályázat

A Látó szépirodalmi folyóirat rövidpróza pályázati felhívása “Kortárs Mátyás-történetek” címmel fiatal alkotók
részére. A legjobb írás szerzője ingyenes részvételt nyer a Látó Szilágybagoson szervezendő idei táborába.

Pályázat művészeti-technológiai és design termékek, szolgáltatások és projektek fejlesztését segítő
programban részvételre

Művészeti-technológiai és design termékek, szolgáltatások és projektek fejlesztését segítő 3 hónapos program,
melynek keretében a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy szakemberek patronálása mellett kihozhassák
ötleteikből a legtöbbet. A Demo Day-en a szélesebb közönség, a sajtó és befektetők előtt tudnak bemutatkozni az
alkotók.

Keltsd életre a templomodat! – Meseíró-pályázat gyerekeknek

A Magyar Kurír mesepályázati felhívása “Keltsd életre a templomodat!” címmel. A legjobb három mese szerzője
könyvjutalomban részesül. A legjobb mesék megjelennek a Magyar Kuríron, a nyertesek írása pedig helyet kap az Új
Ember hetilapban is.

Európai Atlétikai Innovációs Díj 2018

Magánszemélyek egyénileg vagy csoportosan pályázhatnak a díjra, innovatív atlétikai ötletek beküldésével, 5
különböző kategóriában. Fődíj: 10 ezer svájci frank.

Pályázat fiatal rendezőknek előadás létrehozására

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata pályázati felhívása előadás létrehozása céljából, fiatal
rendezők részére.

Pályázat innovatív és kísérleti szemlélettel rendelkező termék és szolgáltatás és design ötletek
fejlesztését elősegítő programban részvételre

Vállalkozási / termék / szolgáltatás ötlettel rendelkezők pályázhatnak 6 hónapos fejlesztési programban való
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részvételre. A 6 hónapos ciklus végén a programban megvalósuló projektek bemutatkozhatnak a Demo Day-en, ahol
a kiállítási lehetőség mellett a projekt jellegétől függően befektetői támogatást is szerezhetnek.

Angyalok és Csavargók – Pályázat nemzetközi művésztelepen való részvételre

20. életévüket betöltött képzett festő és grafikus művészek jelentkezhetnek Magyarországról és a határon túlról
az Angyalok és Csavargók Nemzetközi Művésztelepen való részvételre.

Kritikaíró pályázat 2018

A Kortárs Folyóirat 2018. évi kritikaíró pályázata. A pályázatra két kritikával lehet jelentkezni, a bírált köteteket a
megadott művek közül kell kiválasztani. Az 1. helyezett díja 120.000 Ft.

Pályázat közösségi adománygyűjtő eseményen való ingyenes részvételre

Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező civil közösségek pályázhatnak egy új közösségi adománygyűjtő eseményen való ingyenes részvételre.

Németh László műfordító tábor 2018 – Pályázat fiatal műfordítóknak

A Lakiteleki Népfőiskola, a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány és a Magyar Írószövetség
pályázati felhívása a Németh László műfordítói táborban való részvételre.

TransNatura Nemzetközi Természetfotó Pályázat 2018

A sepsiszentgyörgyi VADON Egyesület felhívása az V. TransNatura Nemzetközi Természetfotó Pályázatra.

Kecskeméti Művésztelep – Rajzpályázat

A Szent István Király Múzeum – Deák Gyűjtemény rajzpályázati felhívása 12–20 éves Fejér megyei diákok számára a
Kecskeméti Művésztelep témakörében.

Hévíz U25 verspályázat

A Hévíz Folyóirat irodalmi pályázati felhívása Hévíz U25 címmel 25 éven aluliaknak. A pályázatra egy, korábban nem
közölt, közösségi oldalon nem megosztott verset várnak a kiírók.

Kézműves pályázatok: Magyar kézművesség 2018 / Mátyás király és kora kézműves szemmel

A Magyar Kézművességért Alapítvány pályázati felhívásai “Magyar kézművesség 2018” és “Mátyás király és kora –
kézműves szemmel” címmel.

Nekem Budapest… – Fotópályázat kamaszoknak

A Tilos az Á! fotópályázati felhívása fiataloknak “Nekem Budapest…” címmel.
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Az állatkertek küldetése – Alkotói pályázat

A Pécsi Állatkert képzőművészeti pályázati felhívása “Az állatkertek küldetése” témakörben.

Duna Művészeti Mestere 2018 – Képzőművészeti pályázat diákoknak

A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR), a Global Water Partnership Közép- és Kelet-Európa Régió (GWP CEE)
és a GWP Magyarország Alapítvány felhívása a Duna Művészeti Mestere (DAM) alkotói pályázatra, a Nemzetközi
Duna Nap alkalmából.

Pályázat professzionális digitális portfólió, honlap létrehozása és a digitális médiában való hatékony
megjelenése céljából

A hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művészek, koreográfusok, alkotó közösségek, táncművészek
és a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személyek pályázhatnak pályázatonként 500 ezer
forintra, professzionális digitális portfólió, honlap létrehozásához és a digitális médiában való hatékony
megjelenéséhez.

Út a szakmához – Pályázat hátrányos helyzetű diákoknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati felhívása 
hátrányos helyzetű (köztük roma/cigány) tanulók szakmához jutásának elősegítésére, a 2018/2019. tanév Útravaló
Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjában való részvételre.

Pályázat jelentős nemzetközi koreográfusi és táncos előadói versenyeken, fesztiválokon, valamint
szakmai fórumokon való részvétel támogatására

18 és 33 év közötti életkorú hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művészek pályázhatnak
pályázatonként 500 ezer forintra, jelentős nemzetközi koreográfusi és táncos előadói versenyeken, fesztiválokon,
valamint szakmai fórumokon való részvételhez.

Pályázat filmklubok támogatására

A filmklubok működtetői, befogadói, szervezői (mozik, művelődési házak, iskolák, egyéb szervezetek, egyesületek,
alapítványok, illetve magánszemélyek) pályázhatnak 800 ezer forintra, filmklubok működésének támogatása a
klasszikus és kortárs, hazai és egyetemes filmművészeti értékek megismertetése, a filmet értő és szerető közönség
számának növelése, a filmnyelvet értő generációk nevelése érdekében.

Pályázat önálló projekt megvalósításához hozzájáruló külföldi rezidencia programban való részvétel
támogatására

A hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művészek, mint természetes személyek vagy a hivatásos
táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személyek pályázhatnak pályázatonként 600 ezer forintra, önálló
projekt megvalósításához hozzájáruló külföldi rezidencia programban való részvétel támogatása céljából.

Pályázat új táncszínházi produkciók megvalósítására, fiatal alkotók számára

A hivatásos táncszakmában tevékenykedő, alkotói pályájuk elején járó koreográfusok vagy a hivatásos
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táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személyek pályázhatnak maximum 2.300.000 Ft/pályázat támogatás
elnyerésére, új produkciói megalkotásának, valamint az IZP Program keretében  elkészült produkciók minél
szélesebb közönséghez való eljuttatásának elősegítése érdekében.

Földi Paradicsom – Fotópályázat

A Füzet kulturális és életmód online magazin fotópályázati felhívása amatőr és profi fotósok részére.

Pályázat termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, tevékenységek
támogatására

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő
mikrovállalkozások, civil és nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek, adószámmal rendelkező
magánszemélyek, valamint települési és kisebbségi önkormányzatok pályázhatnak 200 ezer – 3 millió forintra, a
térséget lefedő A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjeggyel rendelkezők és az újonnan csatlakozó
termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése a Balaton-felvidéken előállított termékek és szolgáltatások
ismertségének, értékesítésének javulása; továbbá az Éltető Balaton-felvidék turisztikai kínálatában, illetve az Éltető
Balaton-felvidéki túraútvonal rendszerben lévő épített és természeti látnivalók, illetve az útvonalak részét képező
szolgáltatók, termelők tevékenységének fejlesztése, az Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat színvonalának és
összehangolásának erősödése érdekében.

Szuperapa fotópályázat

Az UNICEF Magyarország fotópályázata 7-18 éves gyermekek számára “Szuperapa” címmel az Apák világnapja
(június 17.) alkalmából.

Pályázat Széll Kálmán köztéri szobrának megalkotására

Művészeti pályázati felhívás Széll Kálmán köztéri szobrának megalkotása céljából. Szobrászok és építészek, ill.
tervezői csoportok nyújthatnak be pályázatot. A rangsorban első 4 tervért fejenként 300 000 Ft + ÁFA összeg jár,
az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.

Pályázat új táncszínházi produkciók megvalósítására, pályakezdő alkotók számára

A hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művészek (pályakezdő alkotók) mint természetes személyek
és a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személyek pályázhatnak támogatásra, új táncszínházi
produkció megvalósításához.

Pályázat vállalkozóvá válás támogatása céljából álláskeresőknek Baranya megyében

A Baranya Megyei Kormányhivatal pályázati felhívása vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére
Baranya megyei álláskeresők részére. Baranya megyei munkakeresők maximum 2 millió forint, 80%-os támogatás
elnyerésére pályázhatnak vállalkozás indítás céljából.

Pályázat a társadalmi önszerveződést, a helyi közösségek érdekérvényesítését segítő
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közösségszervezési tevékenységek támogatására

10,000 főnél nagyobb városban működő civil szervezetek és önszerveződő, informális csoportok pályázhatnak
pályázónként maximum 6 millió forint összegű támogatás elnyerésére, a társadalmi önszerveződést, a helyi
közösségek érdekérvényesítését segítő közösségszervezési tevékenységek támogatására. Az elbírálás során
előnyben részesülnek: a szegénységben és kirekesztettségben élők bevonásával megvalósuló programok, az
átláthatósággal, közlekedéssel, a helyi infrastruktúra és szolgáltatások minőségének javítására koncentráló
kezdeményezések, a fogyatékkal élők érdekérvényesítéséért és akadálymentesítésért küzdő csoportok.

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj 2018-2019

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország pályázati felhívása a Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj 2018. évi elnyerése
céljából.

Élen a tanulásban, élen a sportban 2018

A Budapest Főváros Önkormányzata pályázati felhívása “Élen a tanulásban, élen a sportban” címmel, a tanulásban
és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára.

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra Komárom-Esztergom megyében

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal pályázati felhívása álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő
támogatás elnyerése céljából.

Pályázat helyi termékek előállításának ösztönzésére, piacra jutásuk támogatására

A Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén
működő székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéni és mikrovállalkozások, nonprofit és civil szervezetek,
települési önkormányzatok és őstermelők pályázhatnak maximum 10 millió forintra helyi termékek előállításának
ösztönzése, piacra jutásuk támogatása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
eszközbeszerzés (helyi termékek termelésére, előállítására, feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, már
meglévők minőségi fejlesztése); építés (a termeléshez és értékesítéshez kapcsolódó kiszolgáló létesítmények
létrehozása, fejlesztése).

KAFFKA 100 – Alkotói, művészeti pályázatok

A Spanyolnátha művészeti folyóirat alkotói, művészeti pályázati felhívásai hazai és határon túli magyar anyanyelvű
középiskolásoknak és a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.

Pályázat nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására

Önkormányzatok, külhoni nemzetrész értéktárat működtető szervezetek, civil szervezetek, határon túli civil
szervezetek, közalapítványok, önkormányzatok által alapított nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzatok,
egyházak, egyházi jogi személyek és természetes személyek pályázhatnak nemzeti értékek gyűjtését,
népszerűsítését, megismertetését, megőrzését és gondozását elősegítő tevékenységek támogatására. Témakörök:
Kárpát-medencei szintű kulturális vetélkedő szervezése, Nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, ágazati,
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külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti
értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése: nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek
készítésével; bemutató terek kialakításával; rendezvények megvalósításával; a Kárpát-medence hagyományos
öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai
öltözködéskultúrában.

Igazából Erasmus – Pályázat volt Erasmus+ ösztöndíjasoknak

A Tempus Kzalapítvány pályázati felhívása “Igazából Erasmus” címmel volt Erasmus+ ösztöndíjasoknak. Küldd el a
történetedet, és nyerj egy Sziget napijegyet vagy értékes könyvutalványt!

Elherdált Örökségünk – Fotópályázat romos, elhagyott kastélyok, templomok, műemlékek fotózása
céljából

Az Elherdált Műemlékeinkért Egyesület (EME) országos fotópályázati felhívása romos, elhagyott kastélyok,
templomok, műemlékek fotózása céljából. Fődíj: 2 éjszaka reggelivel, 2 fő részére a Tolna megyei mini Toszkánában.

Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program – Pályázat hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű fiataloknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati felhívása az Út a diplomához
ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban részvétel céljából, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű,
ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez
jutásának támogatása érdekében.

Légy Te a Biztonságos Fogamzásgátlás Nagykövete – Pályázat nőknek

A MeDiRatio Kft. pályázati felhívása nőknek, a Biztonságos Fogamzásgátlás Nagykövete cím elnyerése céljából.

Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és
tanulmányainak támogatása céljából, az “Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás” elnyerésére.

Pályázat induló és működő vállalkozások támogatására a gazdasági potenciál fejlesztése céljából

A Csele-Borza Völgye Egyesület illetékességi területén, induló és működő mikrovállalkozások (nonprofit korlátolt
felelősségű társaságok és magánszemélyek is) pályázhatnak 500 ezer – 10 millió forint támogatásra, a mikrovállalati
szektor fejlesztése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: mikrovállalkozás már meglévő
ingatlan fejlesztése; kézműves alkotótábor szervezése; mikrovállalkozás új ingatlan fejlesztése; mikrovállalkozás
termelés fejlesztés (mikrovállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, a szolgáltatási színvonal növelése,
eszközbeszerzés); vállalkozás indítása (nem mezőgazdasági!); mikrovállalkozás eszköz- és gépbeszerzés; turisztikai
attrakció fejlesztése (új turisztikai attrakció létrehozása vagy a meglévő fejlesztése, eszközbeszerzés, marketing
tevékenység).
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Pályázati felhívás fiatal képzőművészeknek művésztelepen való részvételre

Pályázati felhívás művésztelepen való részvételre, két fiatal képzőművész számára.

Az Év Tanyája 2018 – Pályázat tanyák tulajdonosainak, gazdáinak díjazására

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása az “Az Év Tanyája 2018” díjak elnyerése céljából. A pályázaton
elnyerhető díjkategóriák: „Az Év Tanyagazdasága 2018” díj; „Az Év Hagyományőrző Tanyája 2018” díj; „Az Év
Határon Túli Tanyája 2018” díj; „Az Év Tanyája 2018 Közönségdíj”.

Kortárs irodalmi alkotások pályázata 2018

A Cédrus Művészeti Alapítvány irodalmi alkotói pályázati felhívása szépirodalmi alkotások (versek, elbeszélések,
kisregények, drámák, mesék, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomások, dokumentum-
összeállítások stb.) létrehozására, idegen nyelvből fordítására vagy hozzájuk kapcsolódó kutatómunkára.

Arculattervező pályázat az I. ELEGYEDŐ Fesztivál arculatának megtervezésére

A MáSzínház és az AppArt Egyesület pályázati felhívása a 2018 őszén megrendezésre kerülő I. ELEGYEDŐ Fesztivál
arculatának megtervezése céljából. A nyertes pályázó 100.000 Ft díjazásban részesül.

In Between? – Elbeszélt történetek nyomában Európa határvidékein – Pályázat kulturális-történelmi
tanulmányon való részvételre

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának pályázati felhívása az “In Between?” elnevezésű projektben való
részvételi lehetőség elnyerésére. Az In Between? arra kívánja ösztönözni az európai fiatalok nemzedékét, hogy az
egykori szemtanúkkal való párbeszéd útján fedezzék fel a XX. század történelmét. Határidő: 2018. május 7.

Régen és most – Rajzpályázat

Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és az Artér Művészeti Egyesület rajzpályázati felhívása
“Régen és most” címmel, a Kerület Napja alkalmából.

Mindent köszönök! – Élettörténetek az örökbefogadásról – Szépirodalmi pályázat

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete szépirodalmi pályázati felhívása “Mindent köszönök! – élettörténetek az
örökbefogadásról” címmel. A pályázat mottója Röhrig Géza Örökbefogadás című versének utolsó versszaka.

ClimateLaunchpad 2018 – Környezetvédelmi üzleti ötletverseny

A Climate-KIC az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) felhívása 2018-as ClimateLaunchpad elnevezésű,
környezetvédelmi innovációs ötletversenyen való részvételre. A versenyre a zöld gazdasági átmenetet és
fenntartható gazdasági fejlődést elősegítő üzleti ötletekkel lehet jelentkezni.

Pályázat mezőgazdasági kisüzemek és őstermelők részére, helyi termékek előállításának, piacra
jutásának támogatására

Az Egy Jobb Életért LEADER helyi akciócsoport illetékességi területén működő mikrovállalkozások, őstermelők
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pályázhatnak 2-10 millió forint támogatásra, az üzemi és termelési feltételek javítása, technológia-fejlesztés,
eszközbeszerzés érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: új eszközök
beszerzése. Választható önállóan támogatható tevékenységek: bemutatóterek kialakítása, építés és felújítás,
energetikai korszerűsítés, gépek beszerzése, új technológia fejlesztés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés.

Fotózz Salgótarján! – Fotópályázat

A Tarjáni Városlakó Magazin fotópályázati felhívása “Fotózz Salgótarján!” címmel. A pályázaton 4 kategóriában lehet
indulni: építészet, kultúra, zsáner (életkép, utcai életkép / street photo) és portré.

Online Video Award 2018 – Pályázat online mozgóképes tartalmak megtalálására és díjazására

Az Online Video Award verseny célja, hogy megtalálja Magyarország legjobb online felhasználásra és fogyasztásra
készített mozgóképes tartalmait, továbbá bemutatkozási lehetőséget biztosítson az elterjedt tartalomtípus
tehetséges előállítóinak. Magyarországon bejegyzett cégek és magánszemélyek pályázhatnak.

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás elnyerésére Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal pályázati felhívása álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő
támogatás elnyerése céljából Jász-Nagykun-Szolnok Megyében. A pályzat keretében legfeljebb 2.000.000,- Ft vissza
nem térítendő tőkejuttatás igényelhető.

Femme fatale – Pályázat a női testről készült képzőművészeti alkotások készítésére

A tatabányai Kortárs Galéria pályázati felhívása a női testről készült képzőművészeti alkotások készítésére,
beküldésére, Gustav Klimt halálának 100. évfordulójára alkalmából, képzőművészek és művészeti egyetemek
hallgatói részére.

A világ nem szinkronizált – Videópályázat a nyelvtanulásról középiskolásoknak

A MEMO Rendezvényszervező Kft. pályázati felhívása a nyelvtanulás fontosságát bemutató videók beküldésére
középiskolai osztályoknak.

Ösztöndíj kiemelkedően tehetséges, rászoruló gyerekeknek

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány ösztöndíj-pályázati felhívása természettudományokban, művészetekben
kiemelkedő képességű gyerekek támogatása céljából.

Pályázat a Szomszédok Egymásért mozgalom megújítása és jövőbeli lehetőségei témakörben

Az Országos Polgárór Szövetség elnöke és az OPSZ SZEM tagozat elnöke pályázati felhívása egyéni pályamunkák
elkészítésére az alábbi témakörben: “A Szomszédok Egymásért Mozgalom megújítása és jövőbeli lehetőségei”.

Na Mi Újság, Rejtő Úr? – Irodalmi és képzőművészeti pályázat Rejtő Jenő / P. Howard szellemének
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előidézésére

A Napút Kiadó pályázati felhívása Rejtő Jenő / P. Howard szellemiségét, életétt idéző irodalmi és képzőművészeti
alkotások beküldésére,”Na Mi Újság, Rejtő Úr?” címmel. Díjazás: 25 – 75 ezer Ft.

Jelek 2018 – Irodalmi pályázat

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyői Tollforgatók Köre irodalmi pályázati felhívása “Jelek 2018” címmel. A pályázat
témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban.

Pályázat monumentális köztéri alkotás megvalósítására

Művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes és jogi személyek, képzőművészek pályázhatnak Dávid Ferencet
ábrázoló, rá utaló, szellemiségét kifejező köztéri monumentális alkotás megvalósítása céljából. A pályázat célja
köztéri alkotásként emlék állítása Dávid Ferencnek a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulójára
meghirdetett emlékévben, Sepsiszentgyörgyön. A bírálóbizottság által kiválasztott további három pályaművet a kiíró
300 euró honoráriummal jutalmazza.

Diákutaztatási pályázat a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

A Rákóczi Szövetség pályázati felhívása Kárpát-medencei középiskolások részére, egy másik Kárpát-medencei
országban lévő iskolához utazás, közösen emlékezés és közös program megvalósításának támogatása céljából.

XVIII. Lakiteleki Filmszemle – Pályázati felhívás filmek nevezésére

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. és a Dunaversitas Egyesület pályázati
felhívása a 2018. évi XVIII. Lakiteleki Filmszemlén való részvételre. A versenyen részt vehetnek falvak, városok,
iskolák televíziói, filmkészítő közösségek, magánszemélyek határon innen és túlról, minden 2010 után egyénileg
vagy csoportosan készített magyar nyelvű alkotással, amely a korábbi Lakiteleki Filmszemléken nem szerepelt.

Ha képviselő lennék… – Pályázat gyermekeknek, gyermekintézményeknek

Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázati felhívása gyermekek / gyermekintézmények
számára a Gyermekek Világnapja alkalmából. A nyertes gyermekek részt vehetnek ősszel a VIII. Gyermek- és Ifjúsági
Országgyűlés ülésén a Parlamentben.

Regöly pályázat 2018 – Pályázat orvosok és orvostanhallgatók díjazása céljából

A Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány pályázati felhívása kimagasló szakmai tudással rendelkező orvosok
és orvostanhallgatók díjazása céljából.

Pályázat személygépkocsi beszerzés támogatására kerekesszékkel közlekedő személyeknek

Elektromos, nem elektromos kerekesszéket és elektromos mopedet használó mozgáskorlátozott személyek
pályázhatnak 1-4 millió forintra, személygépkocsi vásárlás megvalósításához.
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Pályázat szálláshelyhez nem köthető turisztikai attrakciók fejlesztése, aktív szabadidő eltöltési
lehetőségek biztosítása céljából

A Sághegy LEADER Egyesület területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező induló vagy már működő
mikrovállalkozások, non-profit kft-k, őstermelők, adószámmal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak 50 ezer – 5
millió forint támogatás elnyerésére, szálláshelyhez nem köthető turisztikai attrakció fejlesztése, aktív szabadidő
eltöltési lehetőségek biztosítása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: turisztikai attrakció,
fürdőhely fejlesztés, aktív szabadidő eltöltés eszközeinek beszerzése; látványporták létrehozása; látványporták
kialakításához eszközbeszerzés; építés, turisztikai attrakció, fürdőhely, aktív szabadidő eltöltési lehetőség.

Pályázat köztéri szobrászati alkotás létrehozására

A Budapest Történeti Múzeum – Budapest Galéria pályázati felhívása Budapest, III. kerület Katinyi mártírok parkjába
állítandó, Árpád fejedelmet ábrázoló vagy őrá utaló köztéri szobrászati (képzőművészeti) alkotás
létrehozása céljából.

Pályázat vállalkozóvá válást elősegítő támogatás elnyerésére Veszprém megyében

A Veszprém Megyei Kormányhivatal pályázati felhívása vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére.
Veszprém megyében legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs
járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek pályázhatnak 3 millió forintig terjedő tőkejuttatás
elnyerésére, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként
igényelhető.

Pályázat művészek részére, műteremlakások bérleti jogának elnyerésére

Már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet felmutatni tudó és a Magyar Mecénás Programhoz csatlakozott
alkotóművészek pályázhatnak üresen álló műteremlakások határozott időre szóló bérleti lehetőségének elnyerésére.

Balatoni nyaralás – Rajzpályázat

A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság rajzpályázati felhívása “Balatoni nyaralás” témakörben, 6-10 éves gyerekek
részére, a 2018-ban megjelenő balatoni lakosságtájékoztató kiadványhoz kapcsolódóan.

Pályázat vidéki gazdaságfejlesztés céljából

A Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
mikrovállalkozás méretű egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági termelők, őstermelők, természetes
személyek pályázhatnak 2-10 millió forint elnyerés céljából, a helyi vállalkozások versenyképességének javítása,
munkahelyteremtés ösztönzése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: új szálláshely
kialakítása; vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó épület, építmény építése, felújítása, korszerűsítése, bővítése;
meglévő turisztikai szolgáltatás fejlesztése; új turisztikai szolgáltatás létrehozása; szálláshely fejlesztése.

Pályázat induló és működő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése céljából

A Csengeri Járás Leader Egyesület Helyi Akciócsoport területén működő nem mezőgazdasági mikrovállalkozások,
vállalkozást indító természetes személyek pályázhatnak 300 ezer – 1 millió forint támogatásra, mikrovállalkozások
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fejlesztésének végrehajtása, versenyképesség javítása érdekében. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: építési beruházás (mikrovállalkozás tevékenységének végzését közvetlenül szolgáló székhely, vagy
telephely kisléptékű építési, felújítási, átalakítási, bővítési beruházásai); eszköz beszerzés (mikrovállalkozás
tevékenységét közvetlenül szolgáló új eszköz, gép beszerzése).

Ambíció művészeti tehetségprogram – Pályázat művészeknek, művészeti alkotóközösségeknek

A Bethlen Téri Színház pályázati felhívása pályakezdő tánc- és színházi alkotóknak előadások létrehozására.

Kutyás fotópályázat

A Julius-K9 (kutyahám és kutyafelszerelés forgalmazó) fotópályázati felhívása “Official Dog Photographer Award”
címmel amatőr és profi fotósok részére.

Filmpályázat fenntartható jövő és társadalmi problémák témakörben

A Bánkitó Fesztivál és a Malter Vándor Filmfesztivál közös filmversenye / filmpályázata. Olyan rövid, maximum fél
órás mozgóképes alkotásokat lehet beküldeni, amelyek felhívják a figyelmet a fenntartható jövő fontosságára,
történeteikkel a jelenlegi társadalmi problémákra nyújtanak alternatívákat.

Pályázat helyi vállalkozók, szolgáltatók és termelők műszaki-technológiai fejlesztése, eszközbeszerzés
céljából

A Sághegy LEADER Egyesület területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező induló vagy már működő
mikrovállalkozások, non-profit kft-k, őstermelők és adószámmal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak 50 ezer –
2,5 millió forint támogatás elnyerésére, eszközbeszerzés, nem gépjármű beszerzés (pl. mezőgazdasági vontató
traktor), informatikai eszköz beszerzés, egyéb technikai eszközök beszerzése érdekében.

Szívmelengető középkor – Mese- és novellaíró pályázat

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum mese- és novellaíró pályázati felhívása a “Szívmelengető középkor –
Kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon, 14-16. század” című kiállításhoz kapcsolódóan.

Városligeti Gyermeknap 2018 – Rajzpályázat

A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma rajzpályázati felhívása a 2018-as Városligeti Gyermeknap
alkalmából, hazai általános és középiskolások számára.

Világ, ahogy én látom – Fotópályázat

A Féja Géza Közösségi Ház fotópályázati felhívása “Világ, ahogy én látom” címmel. IX. Komárom-Esztergom Megyei
Fotópályázat.

Családi körben – Filmes pályázat fiataloknak

A szolnoki Tisza Mozi Kft és a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa filmes pályázati felhívása “Családi
körben” címmel maximum 30 perc hosszúságú rövidfilmek elkészítésére és filmtervek megírására.
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Együtt vagyunk Debrecen – Amatőr filmkészítő pályázat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata amatőr filmkészítő pályázata, “Együtt vagyunk Debrecen” címmel. A
pályázat témája, hogy a debreceni fiatalok milyennek látják Debrecent? Mit gondolnak a városról, mit szeretnek
benne, mit szeretnének itt megvalósítani?

Tölts fel egy katonafotót! – Fotópályázat

A Honvédelmi Minisztérium kreatív, online fotópályázati felhívása “Tölts fel egy katonafotót” címmel, a Magyar
Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából. A pályázatra saját személyes fotókkal, illetve családi
fotóarchívumok felhasználásával lehet jelentkezni.

Pályázat lakóházak felújításának támogatására

A Ferencváros területén levő társasházak és szövetkezeti lakóházak pályázhatnak felújítás megvalósításának
támogatására. Támogatott felújítási munkák: épületrészek felújítása, cseréje, restaurálása, eredeti állapot
helyreállítása; homlokzatok felújítása, szigetelése, erkélyek, függőfolyosók felújítása, életveszély
elhárítása, tetőfelújítás, tetőszigetelés, a kémények és bádogozás szükség szerinti felújítása, villámvédelmi rendszer
felújítása, feleslegessé vált antennák, reklámtartó szerkezetek eltávolítása, belső homlokzat, udvar felújítása,
teherhordó épületszerkezetek megerősítése, cseréje, közös tulajdonú közüzemi vezetékek cseréje, felújítása,
környezettudatos, megújuló energiaforrások létesítése, fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés, felvonó cseréje,
felújítása, központi vészjelző bekötése, kapubejáró, lépcsőház felújítása, nyílászárók, lépcsőházi üvegportál
hőszigeteltre cseréje.

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Békés megyében

A Békés Megyei Kormányhivatal pályázati felhívása álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás
igénybevétele céljából. A pályázat keretében igényelhető támogatás legfeljebb 3 millió forint összegig terjedhet
vissza nem térítendő formában.

Kincstár – Alkotói pályázat versek, mesék, prózák és cikkek beküldésére

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázata Kincstár címmel, 8 éven felüli olvasókat megszólító versek, mesék,
prózák és ismeretterjesztő cikkek beküldésére.

Pályázat helyi termékek, szolgáltatások és termékterek létrehozása, fejlesztése céljából

A Déli Napfény LEADER Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások, magánszemélyek, őstermelők
pályázhatnak 1,5 – 20 millió forint támogatáselnyerése céljából, a helyi gazdasági környezet fejlesztése érdekében
helyi termékek szolgáltatások és termékterek létrehozása, fejlesztése érdekében. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: építés, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés, gépbeszerzés, technológia rendszerek
kialakítása.

Pályázat Kárpátalján / Ukrajnában élő pedagógusok, egészségügyi dolgozók, újságírók, kultúra
területén dolgozók részére és gyermekétkeztetés támogatására

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati felhívása Kárpátalján / Ukrajnában élő

https://palyazatmenedzser.hu/2018/04/23/egyutt-vagyunk-debrecen-amator-filmkeszito-palyazat/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/04/23/tolts-fel-egy-katonafotot-fotopalyazat/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/04/23/palyazat-lakohazak-felujitasanak-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/04/23/palyazat-allaskeresok-vallalkozova-valasat-elosegito-tamogatas-igenybevetelere-bekes-megyeben/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/04/23/kincstar-alkotoi-palyazat-versek-mesek-prozak-es-cikkek-bekuldesere/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/04/23/palyazat-helyi-termekek-szolgaltatasok-es-termekterek-letrehozasa-fejlesztese-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/04/23/palyazat-karpataljan-ukrajnaban-elo-pedagogusok-egeszsegugyi-dolgozok-ujsagirok-kultura-teruleten-dolgozok-reszere-es-gyermeketkeztetes-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/04/23/palyazat-karpataljan-ukrajnaban-elo-pedagogusok-egeszsegugyi-dolgozok-ujsagirok-kultura-teruleten-dolgozok-reszere-es-gyermeketkeztetes-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/palyazatok-maganszemelyeknek-aktualis/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=PDFshare
mailto:?subject=Pályázatok magánszemélyeknek: Az aktuális, magánszemélyeknek kiírt pályázatok&body=Szia! %0D%0A%0D%0A Talán hasznos lehet Neked is ez a pályázat: https://palyazatmenedzser.hu/palyazatok-maganszemelyeknek-aktualis/ %0D%0A %0D%0A A pályázati hírlevelekre itt tudsz feliratkozni: https://palyazatmenedzser.hu/palyazatfigyeles/ %0D%0A%0D%0A Üdv, %0D%0A%0D%0A
https://palyazatmenedzser.hu/palyazatfigyeles/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


Megtekintés böngészőben • Továbbítás emailen • Pályázati hírlevelek

PályázatMenedzser.hu

pedagógusok, egészségügyi dolgozók, újságírók, kultúra területén dolgozók részére és gyermekétkeztetés
támogatására, a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére.

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Nógrád megyében

A Nógrád Megyei Kormányhivatal pályázati felhívása álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás
igénybevétele céljából. A támogatás legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatási támogatás.

Álljon meg egy novellára! – Irodalmi pályázat ötperces novellák írására

A JCDecaux Hungary Zrt irodalmi pályázati felhívása ötperces novellák írása és beküldése céljából. A beérkezett
alkotásokból a húsz döntős munkát Budapest belvárosában és a megyeszékhelyeken lévő buszmegállók
utasvárójában olvashatják el az érdeklődők ennek az évnek a nyarán. Díjazás: 1. díj: 300 ezer forint, 2. díj: 200 ezer
forint, 3. díj: 100 ezer forint. Közönségdíj: könyv ajándékcsomag.

Ott lobog a trikolor, éljen a honvéd! – Képzőművészeti pályázat fiataloknak

A Honvédelmi Minisztérium képzőművészeti pályázati felhívása fiataloknak “Ott lobog a trikolor, éljen a honvéd!”
címmel. A pályázat témái: a hős, a hősiesség bemutatása, amely a 170 év alatt alakította és meghatározta a magyar
honvédség jellegét és karakterét; továbbá a 170 esztendő honvédő harcainak megörökítése, tetszőleges történelmi
esemény feldolgozása. Pályázni a képzőművészeti ágak közül festészeti és grafikai alkotásokkal lehet.

Zöld Udvar 2018 – Pályázat ferencvárosi társasházaknak

A Ferencváros területén levő társasházak pályázhatnak 50%-os támogatás elnyerésére, 100 ezer – 1 millió forint
költségvetésű projektek támogatására, a társasházak belső, zárt, jól körülhatárolható, a társasházhoz tartozó
udvarán közös zöldterületek létrehozása, valamint a meglévő kertek zöldfelületeinek növelése, fejlesztése céljából.

Dura László diplomamunka pályázat 2018

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. pályázati felhívása “Dura László diplomamunka pályá-
zat 2018” címmel, a munkavállalói érdekvédelemmel, a szakszervezetekkel és azok feladatával, történelmével, honi,
európai, nemzetközi kapcsolatával, a munka világával, munkaerő-piaccal, foglalkoztatással, munkahelyi és
munkaügyi konfliktusokkal, oktatással, továbbtanulással kapcsolatos diplomamunkák, szakdolgozatok elismerésére,
díjazására.

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére Heves
megyében

A Heves Megyei Kormányhivatal pályázata álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás
igénybevételére. 500 ezer – 3 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás nyerhető el.

Országos Diákfilmszemle 2018 – Pályázat általános iskolásoknak, középiskolásoknak és fiatal
filmeseknek

A POLIFILM Műhely Közhasznú Alapítvány, az Aranytíz Kultúrház és a Ház a Réten Közhasznú Kulturális
Egyesület pályázati felhívása az Országos Diákfilmszemlén való részvételre.
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Pályázat építészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai
továbbképzéseken való részvétel támogatására

Építészeti szakmai szervezetek, szakmai szervezetek által delegált személyek, magánszemélyek nyújthatnak be
pályázatot hazai és nemzetközi építészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és
szakmai továbbképzéseken való részvétel (részvételi díj, szállásköltség és utazási költség) támogatására.

Hidald át a járhatatlant – Fotópályázat amatőr fotósoknak

A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület fotópályázati felhívása “Hidald át a járhatatlant” (Bridge the
impassable) címmel, amatőr fotósok számára, határon innen és túl, a XXXI. Országos Speciális Művészeti Fesztivál
alkalmából.

Pályázat helyi vállalkozások és termelők versenyképességének növelése céljából

A Sághegy LEADER Egyesület területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező induló vagy már működő
mikrovállalkozások, non-profit kft-k, őstermelők pályázhatnak maximum 5 millió forint elnyerésére, helyi
vállalkozások és termelők versenyképességének növelése érdekében. Választható önállóan támogatható
tevékenységek: építés, felújítás, új helyi termék előállítás. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
ingatlanhoz tartozó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, marketing tevékenység, projekt előkészítési tevékenység,
webáruház létrehozása, projektmenedzsment.

Pályázat építészeti alkotói támogatás elnyerésére

Magánszemélyek pályázhatnak pályázatonként 800 ezer forint elnyerésére, építészeti témájú kézirat megírásának
megvalósítására.

Földikutya karikatúrások – Karikatúra pályázat gyerekeknek és felnőtteknek

A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály által működtetett Vadonleső Program és a tíz hazai
nemzetipark-igazgatóság karikatúrakészítő pályázati felhívása „Földikutya karikatúrások” címmel, a “2018. Az év
emlőse: a földikutya” kezdeményezés keretében.

Logótervező-pályázat

A Debreceni Értéktár Bizottság és a Debreceni Művelődési Központ logótervezési pályázati felhívása az Értéktár
tevékenységét szimbolizáló jelkép megalkotása céljából.

Kapcsolódj be a közvetítésbe! – Alkotói támogatás hátrányos helyzetű fiataloknak

Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázati felhívása hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára, média
témában alkotói támogatás elnyerésére “Kapcsolódj be a közvetítésbe!” címmel. Évente 8 fő részesülhet havi
200.000 forintos támogatásban.

Pályázat nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése
céljából

A Pannon Térségfejlesztő Egyesület, mint helyi LEADER akciócsoport (HACS) területén működő mikrovállalkozás
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szintű vállalkozások pályázhatnak 500 ezer – 3 millió forint elnyerésére, termelési és szolgáltatási kapacitásak
fejlesztése, az értékesítési lehetőségek bővítése, versenyképességének növelése, ezáltal a helyben történő
foglalkoztatás fenntartása és bővítése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: építés,
megújuló engerigaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, eszközbeszerzés, információtechnológiai fejlesztés,
termékfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés, technológiafejlesztés.

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra Csongrád megyében

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra, 2 millió forint, kamatmentes, vissza nem térítendő
tőkejuttatás elnyerése céljából Csongrád megyében.

Pályázat turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására natúrparkok közelében

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség illetékességi területén élő / működő természetes személyek, őstermelők,
mikrovállalkozások, non profit szervezetek, helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházak
pályázhatnak 500 ezer – 5 millió forint elnyerésére, új és meglévő turisztikai szolgáltatások, valamint közösségi
szálláshelyek létesítése, felújítása illetve meglévő falusi szálláshelyek fejlesztése érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: turisztikai szolgáltatások fejlesztése, közösségi célú szállások, táborozásra alkalmas
ingatlanok, már működő falusi szálláshely fejlesztése.

Pályázat Magyar-Francia Tudományos és Technológiai (TéT) projektekhez kapcsolódó ösztöndíj
elnyerésére

A Francia Köztársaság Budapesti Nagykövetsége pályázati felhívása, melynek keretében 5 fő részére egyhónapos
franciaországi tartózkodásra szóló tudományos kutatási ösztöndíjat lehet elnyerni a BALATON program keretében
zajló projektek felgyorsítása, a tudományos eredmények bővítése érdekében.

Pályázat vidéki gazdaságfejlesztés támogatására

A Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség illetékességi területén területén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező mikrovállalkozások, maximum 3000 STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők, őstermelők,
természetes személyek pályázhatnak 500 ezer – 2 millió forint támogatásra, a helyi vállalkozások
versenyképességének javítása, munkahelyteremtés ösztönzése érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan
támogatható tevékenységek:
Eszközbeszerzés: új, tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése. Választható önállóan támogatható
tevékenységek:
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó épület, építmény felújítása, korszerűsítése, bővítése.

Az Én Bohócdoktorom – Alkotói pályázat

A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor Csapata művészeti pályázati felhívása “Az Én Bohócdoktorom” címmel.
A pályázat célja az egészséges életmód és a pozitív gondolkodás népszerűsítése az ifjúság körében.

Ékszerkészítő pályázat amatőr művészeknek

A Debreceni Művelődési Központ Tímárháza ékszerkészítő pályázati felhívása amatőr alkotók számára. A pályázók
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feladata egyedi, esztétikus ékszerek készítése, ahol nem feltétel, de előnyt jelent a magyar népművészet gazdag
forma- és mintakincsének felhasználása. Az ékszerek használhatóak, hordhatóak legyenek, feleljenek meg a kortárs
divatnak.

Tündérország kapujában – Képzőművészeti pályázat

A ráckevei Ács Károly Művelődési Központ képzőművészeti pályázati felhívása “Tündérország kapujában” címmel.

A lovak világa – Nemzeti kincsünk a ló – Fotópályázat

Az Állatorvostudományi Egyetem fotópályázati felhívása “A lovak világa – Nemzeti kincsünk a ló” címmel, a
Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat alkalmából. A pályázat célja, olyan kreatív képek elkészítése, amelyek
bemutatják a magyarországi lovak életét és mindennapjait.

Otthon Neked – Enteriör tervezési pályázat

A Style & Home Kft. építészeti enteriör tervezési pályázati felhívása “Otthon Neked” címmel, építészek,
belsőépítészek, lakberendezők, enteriőrtervezők, dizájnerek és jelenleg még tanulmányaikat folytató építész,
belsőépítész, lakberendező és dizájner hallgatók számára.

Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa 2018 – Fotópályázat

A Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ fotópályázati felhívása “Az Év Budafok-Tétényi
Természetfotósa 2018” címmel.

Otthon Neked – Építészeti pályázat

A Style & Home Kft. építészeti ötletpályázati felhívása “Otthon Neked” címmel, építészek és építészhallgatók
számára. A feladat olyan lakóépület, lakás, üdülő megtervezése, mely az építész (és családja, lakótársai) számára
(állandó vagy szezonális) otthonul szolgál.

Pályázat helyi vállalkozások versenyképességének növelése céljából

A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, mint helyi LEADER akciócsoport (HACS) tervezési területén működő
szociális szövetkezetek, foglalkoztatási szövetkezetek, egyéb szövetkezetek, induló és működő korlátolt felelősségű
társaságok, betéti társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, egyéb önálló vállalkozók, adószámmal
rendelkező/nem rendelkező magánszemélyek, őstermelők pályázhatnak 2-10 millió forint támogatás elnyerésére, a
helyi vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
vállalkozási tevékenységhez köthető létesítmények új építése, felújítás, eszközbeszerzés, marketing tevékenység,
Információ tehnológia fejlesztés, gépbeszerzés, online megjelenés.

Jameson CineFest 2018 – Felhívás filmek nevezésére

A Jameson CineFest szervezőinek pályázati felhívása nagyjátékfilmek, kisjátékfilmek és CineNewWave (kifejezetten
magyar fiatal alkotók részére kialakított kisjátékfilmes és animációs filmes) kategóriában filmek nevezésére
Magyarország legnagyobb filmes rendezvényére.
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Dargay Attila-díj 2018 – Pályázat fiatal animációs filmesek elismerésére

A Jameson CineFest szervezőinek pályázati felhívása a Dargay Attila-díj 2018. évi odaítélése céljából.

Magyarország szeretlek rajzpályázat

A magyar-foldon .hu weboldal rajzpályázati felhívása “Magyarország szeretlek” címmel, építészeti kincsekről készült
rajzok készítésére, beküldésére.

Pályázat innovatív és energiahatékony megoldások támogatására

A Déli Napfény LEADER Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások, magánszemélyek
pályázhatnak 3-15 millió forint támogatás elnyerése céljából, a helyi gazdasági környezet fejlesztése érdekében a
Déli Napfény LEADER Egyesület tervezési területén innovatív megoldások támogatása érdekében. Kötelezően
megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: eszköz, gép beszerzése, technológia rendszerek kialakítása.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: épület-energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek;
építés; infrastruktúra-fejlesztés; megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Pályázat hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatására

A Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület illetékességi területén élő természetes személyek és
őstermelők pályázhatnak 400-500 ezer forint támogatás elnyerésére, hagyományos, szőlőhegyi művelés
fenntartásának támogatása céljából, a helyi értékek és tudás megőrzése, átadása érdekében.

Pályázat köztéri művészeti alkotás elkészítésére

Művészek vagy alkotócsoportok pályázhatnak a margitszigeti domonkosrendi apácakolostor romjainak területére
felállítandó Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló vagy őrá utaló köztéri alkotás elkészítésére.

Csoda a cirkuszban – Pénzdíjas irodalmi pályázat

A Fővárosi Nagycirkusz irodalmi pályázati felhívása “Csoda a cirkuszban” címmel, a magyar költészet napja
alkalmából.

Élvonal – Kutatói kiválósági program ígéretes kutatási projektek megvalósítására

Magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatók a befogadó intézménnyel (felsőoktatási intézmény, kutatóközpont,
kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, nonprofit szervezet)
közösen pályázhatnak 300 millió forint elnyerésére, ígéretes felfedező kutatási projektek megvalósítására.

Tehetséggel fel! – Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj 2018/2019

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a “Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj – Tehetséggel
fel! Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj” 2018-2019. évi elnyerésére az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében.
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Muzsikál az Erdő 2018 – Zeneszerzői pályázat új kórusmű megírására

A Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület és a Muzsikál az Erdő Alapítvány zeneszerzői pályázati felhívása új
kórusmű megalkotása céljából a Muzsikál az Erdő 2018. évi rendezvénysorozat alkalmából.

Pályázat környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés támogatására

A Tiszazugi LEADER Egyesület, mint helyi LEADER Akciócsoport (HACS) tervezési területén működő korlátolt
felelősségű társaságok, betéti társaságok, egyéb szövetkezetek, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni
vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek, egyesületek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egységei, egyéb egyesületek, egyéb köztestületek, közalapítványok, egyéb alapítványok, egyéb jogi személyiségű
nonprofit szervezetek, bevett egyházak, vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek pályázhatnak
1-20 millió forint támogatás elnyerése céljából, vállalkozásfejlesztés révén új munkahelyek létrehozása, illetve
meglévő munkahelyek megőrzése és új szolgáltatások megjelenése, környezeti adottságokra épülő
turizmusfejlesztés javítása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: építési tevékenység,
eszközbeszerzés.

Pályázat természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés támogatására

A Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, civil szervezetek,
mikrovállalkozás méretkategóriának megfelelő egyéni és társas vállalkozások, magánszemélyek (őstermelők)
pályázhatnak 1-10 millió forint elnyerésére, a helyi értékek bemutatását reprezentáló és preferáló turisztikai
termékfejlesztések megvalósítására, a térség természeti és kulturális értékeinek felhasználásával. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: turisztikai tevékenységhez kapcsolódóan meglévő épületek, terek felújítása,
bővítése, korszerűsítése; turisztikai tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés.

Pályázat képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére

A Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia képzőművészeti alapítvány pályázati felhívása képzőművészeti ösztöndíjának
elnyerésére, 40 éves kor alatti festőművészek részére.

Pályázat helyi termék előállítás támogatására

A Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Helyi Akciócsoport területén székhellyel, telephellyel rendelkező
önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, őstermelők, természetes személyek, egyéni vállalkozók,
mikrovállalkozások, szociális szövetkezetek, családi gazdaságok, nonprofit szervezetek pályázhatnak 200 ezer – 3
millió forint támogatás elnyerésére, a hosszútávú fejlődéshez hozzájáruló infrastrukturális fejlesztés és
eszközbeszerzés céljából. Támogatás vehető igénybe 1 ha-t meg nem haladó kisparcellák művelése érdekében
(kivéve önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek esetén 3 ha) zöldség, gyümölcs,
fűszer- és gyógynövény termesztési feltételének javításához, öntözés korszerűsítéséhez, újszerű termesztési
módszerek alkalmazásához. Továbbá támogatás vehető igénybe helyi, állati, növényi eredetű termék
feldolgozásához szükséges épület, építmény felújításához, bővítéséhez, valamint a fejlesztendő tevékenységhez
kapcsolódó eszközbeszerzés érdekében.

Erdő és ember – Fotópályázat 2018

A Zalaerdő Zrt. fotópályázati felhívása “Erdő és ember” címmel. A fotópályázat célja, hogy az amatőr fotósok
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nagyközönség elé tárják alkotásaikat, megmutassák erdő és ember kapcsolatát, különleges mozzanatait.

Pályázat mikrovállalkozások innovatív fejlesztése céljából

A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén induló és működő mikrovállalkozások, őstermelők,
magánszemélyek pályázhatnak 500 ezer 5 millió forint támogatás elnyerése céljából, a piaci helyzetük megerősítése
érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: gazdasági tevékenység fejlesztését szolgáló gép és
eszközbeszerzés; gazdasági tevékenység fejlesztését szolgáló építés.

Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál – Pályázat filmkészítőknek, forgalmazóknak,
producereknek

A 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál szervezőinek felhívása filmek nevezése céljából.

Varázslatos Magyarország – Havi természetfotós pályázat

A Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft. 2018. évi havi természetfotós pályázati felhívása
“Varázslatos Magyarország” címmel. A fotópályázat célja, hogy népszerűsítse országunk nemzeti parkjainak
csodálatos adottságait, természeti szépségeit, valamint természetfotósok számára folyamatos pályázati lehetőséget
biztosítson.

Pályázat 3 éves művészeti ösztöndíj elnyerésére

Művészek pályázhatnak három évre szóló, havi bruttó 200.000 forint összegű művészeti ösztöndíj elnyerésére a
következő művészeti ágak területén: építőművészet, film- és fotóművészet, iparművészet és ipari tervezőművészet,
irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, színházművészet, zeneművészet. Támogatott pályázók
száma: 100 fő.

Pályázat helyi termékek piacra jutásának támogatására

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások pályázhatnak
200 ezer – 10 millió forint támogatás elnyerése céljából, helyi termékek értékesítési lehetőségei fejlesztése
érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: helyi termék bolt vagy boltsarok kialakítása, helyi
termék bemutató vagy árusító létesítmény létrehozása, helyi termékek árusításhoz szükséges eszközök beszerzése.

Virágtündérek és bogyómanók – Rajzpályázat

A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály által működtetett Vadonleső Program és a tíz hazai
nemzetipark-igazgatóság rajzpályázati felhívása “Virágtündérek és bogyómanók” címmel a Vadonleső program
keretében.

Pályázat mikrovállalkozások támogatása és a helyi termékek piaci pozíciójának megerősítése céljából

A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő- és induló mikrovállalkozások és őstermelők
pályázhatnak 500 ezer – 5 millió forint támogatás elnyerése céljából, szolgáltatások bővítése, a már meglévő
szolgáltatások színvonalának növelése, valamint helyi termékekre irányuló fejlesztések elősegítése, a vállalkozások
technológiai és infrastrukturális hátterének fejlődése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
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a szolgáltatást végző mikrovállalkozások és a helyi terméket előállító vállalkozások, őstermelők tevékenységi
köréhez illeszkedő, új eszköz, és/vagy gépbeszerzés; új építmény építése, és/vagy a területén már meglévő épület
külső és/vagy belső felújítása, bővítése, korszerűsítése, és az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra
fejlesztése.

Otthonról Haza – Kisfilmes pályázat fiatal alkotói közösségeknek

Az NMI Művelődési Intézet pályázati felhívása “Otthonról Haza” címmel, 18-25 év közötti fiatal alkotói közösségek
részére. A pályázat célja a Kárpát-medencei magyar ifjúsági közösségek identitástudatának erősítése, az
összetartozás-tudat kialakítása és elmélyítése, a határon átnyúló együttműködések kialakítása és erősítése az
értékfeltárás és értékmegőrzés eszközével. Nevezni bármilyen műfajú filmmel (fikciós, animációs, dokumentum és
portréfilmek, klipek és hangulatfilmek, módszertani és PR filmek) lehet.

Pályázat mezőgazdasági termékek előállításának és feldolgozásának ösztönzése céljából

A Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület természetes személyek, nem főállású őstermelők
pályázhatnak 500 ezer – 2,5 millió forint támogatás elnyerésére, a családi gazdálkodás fejlesztése, mezőgazdasági
termék előállítás ösztönzése, támogatása és a meglévő tevékenység fejlesztése érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: mezőgazdasági tevékenység fejlesztéséhez és/vagy mezőgazdasági termék
előállításához és/vagy
feldolgozásához szükséges épületek, építmények építése, bővítése, felújítása, energetikai korszerűsítése;
mezőgazdasági tevékenység fejlesztéséhez és/vagy mezőgazdasági termék előállításához és/vagy feldolgozásához
kötődő eszközök, gépek beszerzése; infrastrukturális és technológiai háttér kialakítása.

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás elnyerésére Budapest területén

Budapesten regisztrált álláskeresők nyújthatnak be pályázatot legfeljebb 2 millió forint összegig terjedő, vissza nem
térítendő tőkejuttatás elnyerésére, vállalkozóvá válásuk megvalósításához.

Te milyen nyugdíjas leszel? – Rajzpályázat alsósoknak

Az OTP Nyugdíjpénztár rajzpályázati felhívása alsó tagozatos diákoknak, “Te milyen nyugdíjas leszel?” címmel.
Rajzold le, Te milyen leszel nyugdíjas korodban, milyen nagymama, illetve nagypapa leszel! Mutasd meg minél
színesebben, ötletesebben alkotásodon, hogy hol és hogyan szeretnél élni, milyen hobbid lesz, kivel fogsz együtt
lakni, és mit csinálsz majd nyugdíjas korodban.

Az év természetfotósa 2018 – Fotópályázat

A naturArt, a Magyar Természetfotósok Szövetsége fotópályázati felhívása az év természetfotósa 2018. évi díjak
elnyerése céljából, Magyarország és a régió legnagyobb nemzeti természetfotó pályázata keretében.

Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2018 – Pályázat határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók
részére

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) pályázati felhívása határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók
számára.
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Pályázat háztáji kertészetek, állattartók támogatása céljából (2. célterület )

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő
vállalkozások, adószámmal rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozók, helyi önkormányzatok és őstermelők
pályázhatnak 200-500 ezer forint támogatás elnyerése céljából, háztáji kertészetek, állattartók működési
feltételeinek a fejlesztése érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Eszközbeszerzés (mezőgazdasági termelők gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos eszközbeszerzése
támogatható). Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: informatikai eszközök beszerzése.

Pályázat a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai ismeretek megszerzését támogató
ösztöndíjprogramjában való részvételre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pályázati felhívása 6 hetes ösztöndíjprogramjában való részvételre a
külpolitika iránt érdeklődő fiatal szakemberek a külügyi igazgatás keretébe történő bevonása érdekében, a Visegrádi
Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének keretében. A felvehető ösztöndíjasok száma: max. 50 fő.

Magyar Kézműves Remek 2018 – Pályázat kézműves termékek díjazására

A Magyar Kézműves Remek 2018. évi pályázatra természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók, művészi kézművesek, iparművészek pályázhatnak kézműipari tevékenység
keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, – papír-,
kerámia- és egyéb iparban) készített termékkel, az egész Kárpát-medence területéről.

Pályázat turisztikai szolgáltatások kialakítása, turisztikai szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzés
támogatása céljából

A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások és
magánszemélyek pályázhatnak 1-5 millió forint elnyerésére, a helyi turizmus ágazat fejlesztése érdekében.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: turisztikai szolgáltatás fejlesztéshez köthető építési
tevékenységek; turisztikai szolgáltatás fejlesztéshez köthető infrastruktúra fejlesztés; turisztikai szolgáltatás
fejlesztéshez köthető technológiai fejlesztés, szoftverek beszerzése; turisztikai szolgáltatás fejlesztéshez köthető
gépek, berendezések beszerzése; turisztikai szolgáltatás fejlesztéshez köthető eszközök beszerzés

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra Pest megyében

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra, 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás
elnyerése céljából Pest megyében.

Pályázat induló és működő vállalkozások eszköz és telephely fejlesztése céljából

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő
mikrovállalkozók, őstermelők és természetes személyek pályázhatnak 500 ezer – 3 millió forint támogatás elnyerése
céljából, a területen induló és működő vállalkozások fejlesztése és piacra jutásának támogatása érdekében.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: telephely kialakítása, illetve meglévő fejlesztése; megújuló
energetikai beruházások; szakmai együttműködések, közös beszerző és értékesítő szervezetek létrehozása; a
fejleszteni kívánt tevékenységekhez kötődő eszközök beszerzése, gépek beszerzése.
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Elfelejtett múlt – az ipari és mezőgazdasági termelés gyökerei – Helytörténeti pályázat középiskolások
részére

A zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark pályázati felhívása középiskolás diákok
részére Elfelejtett múlt – az ipari és mezőgazdasági termelés gyökerei címmel.

Göncz Árpád műfordítói ösztöndíj – Pályázat fiatal műfordítók részére

A Göncz Árpád Alapítvány pályázati felhívása a 2018- évi Göncz Árpád műfordítói ösztöndíj odaítélése céljából, Göncz
Árpád műfordítói életműve előtt tisztelegve. Díjazás: 30 – 100 ezer forintig.

Pályázat kisebbségvédelmi állandó jogsegélyszolgálati tevékenység támogatására

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány pályázati felhívása kisebbségvédelmi állandó jogsegélyszolgálati tevékenység
támogatása céljából, határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, szervezetek, jogtanácsosok, akik
hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és a jogvédelem
nyújtásához.

Muzsikál az erdő 2018 – Fotópályázat

A Muzsikál az Erdő Alapítvány fotópályázati felhívása a “Muzsikál az erdő” rendezvénysorozata 2018. évi
eseményeihez kapcsolódóan. Olyan fotókkal lehet pályázni, amiken a “Muzsikál az erdő” szellemiségének gondolatai
érzései jelennek meg, akár a művészetek felől, akár a természet felől megközelítve.

Muzsikál az erdő 2018 – Irodalmi pályázat

A Muzsikál az Erdő Alapítvány irodalmi pályázati felhívása a “Muzsikál az erdő” 2018 évi rendezvénysorozatának
alkalmából. Felnőttek és gyermekek is pályázhatnak.

Pályázat kisebbségvédelmi peres ügyek vitelére

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány pályázati felhívása konkrét kisebbségvédelmi peres ügyek vitelére ügyvédek és
ügyvédi irodák, munkaközösségek részére, akik, illetve amelyek konkrét peres ügyekben képviselik nemzettársaikat
és a területükön működő magyar szervezeteket, intézményeket.

Pályázat kisebbségvédelmi dokumentáció elkészítésére

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány pályázati felhívása kisebbségvédelmi dokumentáció elkészítése céljából, határon
túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, szervezetek, jogtanácsosok részére, akik hozzájárulnak a magyar
kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és jogvédelem nyújtásához.

Pályázat bemutató gazdaságok támogatására

A Déli Napfény Leader Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások, őstermelők és magánszemélyek
pályázhatnak 3-8 millió forint támogatás elnyerése céljából, a vidéki gazdasági környezet fejlesztése és a
tudástranszfer átadása érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
eszközbeszerzés. Választható önállóan támogatható tevékenységek: ingatlanhoz kapcsolódó építés, fejlesztés,
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megújuló energiaforrások.

Tudom, hogy én is képes vagyok rá! – Pályázat nagyothalló fiataloknak

A Siemens és Signia hallókészülékek gyártójának pályázati felhívása a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetségével (SINOSZ) együttműködésben, nagyothalló fiatalok számára.

Jogászdíj 2018 – Pályázat kiemelkedő jogászok elismerésére

A Wolters Kluwer Kft. pályázati felhívása a Jogászdíj 2018. évi odaítélése céljából, a hazai jogász szakma kiemelkedő
teljesítményt nyújtó szereplőinek díjazására.

Pegazus alkotópályázat 2018 – Irodalmi alkotópályázat

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága irodalmi alkotópályázatát szlovákiai lakhellyel rendelkező alkotók részére.
Pályázhatnak önálló kötettel még nem rendelkező szerzők, magyar nyelvű alkotásaikkal.

DaDalia Galeria természetfotó pályázat 2018

A DaDalia Galeria harmadik természetfotó pályázata kötetlen és urbanizáció témájú fotók készítése és beküldése
céljából.

Pályázat online magazin díjtalan előfizetésére

Pályázat nagycsaládosoknak és intézményeknek díjtalan előfizetés elnyerésére, képességfejlesztési témájú online
magazin tartalmához hozzáférésre.

MORF TEXTIL – Pályázat újrahasznosított textilből készült lakástextil tárgyak tervezésére

A Rug Art Fest és a Szőnyegtervezők Társasága pályázati felhívása a II. Rug Art Fest Kortárs Szőnyegtervezők
Találkozójának termékbemutatóján való részvételre “MORF TEXTIL” címmel.

Mutasd a balkonod, megmondom ki vagy! : Balkon Aranya 2018 pályázat balkonok, párkányok, gangok
díszítésére

A Kortárs Építészeti Központ 2018. évi pályázati felhívása növényekkel betelepített balkonok, erkélyek, párkányok és
gangok megversenyeztetésére a Közösségi Kertek program keretében. A Balkon Aranya pályázat célja egy szebb és
élhetőbb lakókörnyezet.

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 2018

A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 2018. évi keretében 8-35 éves, kiemelkedően tehetséges fiatalok
pályázhatnak 100 ezer – 1 millió forint elnyerésére.

Pályázat mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése működési és termelési feltételeinek javítása,
hatékonyságának növelése érdekében

Az “Egy Jobb Életért Egyesület” illetékességi területén működő mikrovállalkozások, őstermelők, non-profit gazdasági
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társaságok pályázhatnak 2-5 millió forint támogatás elnyerésére, a működési és termelési feltételeik javítása,
hatékonyság növelés, kapacitás fejlesztés érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható
tevékenységek: eszközbeszerzés és gépbeszerzés. Választható önállóan támogatható tevékenységek: beruházás
építés, felújítás és bővítés, energetikai korszerűsítés, megújuló energiával kapcsolatos technológia beszerzése,
kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, technológia fejlesztés.

Lehár művek színpadon – Fotópályázat zenét és színházat szerető fotósoknak

A Lehár Ferenc Polgári Társulás fotópályázati felhívása a révkomáromi Lehár Év 2018 alkalmából “Lehár művek
színpadon” címmel.

Szőnyeg – Varázs – Szőnyeg – Pályázat szőnyegtervezéssel foglalkozó textilművészeknek kiállításon
történő bemutatkozásra

A Rug Art Fest és a Szőnyegtervezők Társasága pályázati felhívása a II. Rug Art Fest Kortárs Szőnyegtervezők
Találkozójának termékbemutatóján való részvételre “Szőnyeg – Varázs – Szőnyeg” címmel.

Pályázat pedagógusoknak izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása pedagógusoknak 2018. évben egyhetes izraeli
tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre, a jeruzsálemi Jad Vasem Világ Holokauszt Emlékközpontba.

Pályázat nem mezőgazdasági mikro vállalkozások indításának támogatására

A Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület illetékességi területén induló mikrovállalkozások és
természetes személyek pályázhatnak 500 ezer – 3 millió forint támogatás elnyerése céljából, a vállalkozási kedv
ösztönzése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: nem mezőgazdasági tevékenység
végzéséhez szükséges épületek, építmények építése; nem mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges
épületek, építmények bővítése, felújítása; eszközbeszerzés és gépbeszerzés; infrastrukturális és technológiai háttér
kialakítása; energetikai korszerűsítés.

oaPIX fotógrafikák II. : Fotópályázat

Az Országalbum fotópályázati felhívása oaPIX fotógrafikák II.  címmel.

Közlekedj biztonságosan kerékpárral! – Szimba rajzpályázat 2018

A Generali a Biztonságért Alapítvány 2018. évi Szimba rajzpályázati felhívása “Közlekedj biztonságosan kerékpárral!”
címmel.

Pályázat térségi beszerző- és átvevőpontok létrehozása céljából

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén az induló, működő
vállalkozások, mezőgazdasági termelők (őstermelők, kistermelők), magánszemélyek, nonprofit szervezetek
pályázhatnak 12-32millió forint támogatás elnyerésére, a meglévő és jövőbeli piacokon túli felvásárlási, logisztikai,
értékesítési eszközök és infrastruktúra rendszerek létrehozásának támogatása érdekében. Kötelezően
megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: térségi mezőgazdasági beszerzőpont eszközbeszerzés és
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átvételi pont kialakítása.

Szemben – Fotópályázat

A Prizma Kör fotópályázati felhívása “Szemben” címmel. Olyan képeket kell beküldeni, amelyek a tükörképek és a
tükröződések különböző formáit mutatják be és korábbi Prizma Körös pályázaton még nem szerepeltek.

Gondold át! : Innovációs formatervezési pályázat textiles kézműves eszközök tervezésére

A Rug Art Fest és a Szőnyegtervezők Társasága pályázati felhívása a II. Rug Art Fest Kortárs Szőnyegtervezők
Találkozójának termékbemutatóján való részvételre “Gondold át!” címmel. Technikák: minden olyan textiles,
kézműves technikában használatos eszközre várnak újszerű ötleteket, amivel különféle struktúrájú textília
létrehozható, legyen az a szövés, hurkolás (kötés, horgolás, makramé, csipke, háló), hímzés, fonás, nemezelés,
sodrás, rojt-bojtkészítés, stb.

Pályázat mezőgazdasági termékek előállításának és feldolgozásának támogatására

A Baktalórántháza és Térsége Leader Egyesület illetékességi területén működő mezőgazdasági vállalkozásnak
minősülő mikrovállalkozások, vállalkozást indító természetes személyek, főállású őstermelők, méhészeti
tevékenységet végzők pályázhatnak 500 ezer – 4,5 millió forint támogatás elnyerésére, vállalkozások fejlesztése és
foglalkoztatásfejlesztés érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés,
marketingtevékenység, méhészeti tevékenység fejlesztése. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
építési beruházás, energetikai korszerűsítés, információs technológia fejlesztés, biztonságtechnikai beruházások,
közművek kiépítése.

Nyelvművelő pályázat

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület a 2018. évi pályázati felhívása általános iskolás, középiskolás, valamint
egyetemista fiatalok és felnőttek részére, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok alkalmából. Témák: Én és a
népmesék nyelvi világa; Szövegértési gondjaim; Nyelvhasználati változások napjainkban.

Rajzpályázat: 1848–49-es forradalom és szabadságharc

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rajzpályázati felhívása általános iskolás
diákoknak.

Magyarország legszebb birtoka 2018 – Pályázat mezőgazdasági kisgazdaságok és nagyüzemek
díjazására

Az Év Agrárembere díj szervezőinek pályázati felhívása a “Magyarország legszebb birtoka 2018” kitüntető díj
odaítélése céljából. Kategóriák: állattenyésztő birtok, gyümölcstermesztő birtok, kertészet, kistermelői birtok,
precíziós gazdálkodás, szántóföldi növénytermesztő birtok, szőlészet-borászat.

Nyomok – Fotópályázat

A Prizma Kör fotópályázati felhívása “Nyomok” címmel. A kiírás címének megfelelően bárki, vagy bármi által okozott
nyomokat, lenyomatokat ábrázoló fotókat kell beküldeni, melyek a földön, vízben, falon, fán vagy bármely felületen
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lencsevégre lehetett kapni.

Elmélet a gyakorlatban – Pénzdíjas tudományos publikációs pályázat

A Fontanus Központ és a Fontanus Alapítvány pénzdíjas, tudományos publikációs pályázati felhívása “Elmélet a
gyakorlatban” címmel.

Fény-Árnyék-Szín Világ – Fotópályázat

A Prizma Kör fotópályázati felhívása “Fény-Árnyék-Szín világ” címmel. A fotópályázat célja, hogy a megszokottól
eltérően, meghökkentő, rafinált képek szülessenek.

Pályázat vállalkozási aktivitás növelése céljából

A Szatmári Síkság LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő mezőgazdasági termelőnek nem
minősülő mikrovállalkozások és természetes személyek pályázhatnak maximum 4,9 millió forint támogatás
elnyerésére, a infrastruktúra-, eszközfejlesztés, kapcsolódó marketingtevékenység támogatása által a HACS
területén működő vállalkozások megerősítése és új vállalkozások létrehozásának elősegítése érdekében. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, infrastruktúrafejlesztés. Választható, önállóan nem
támogatható tevékenységek: megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés, marketingtevékenység, online
megjelenés (domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés), projektelőkészítés.

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat 2018 – Pályázat a tartósan betöltetlen háziorvosi és
fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Háziorvosi vagy fogorvosi tevékenység végzésére jogosultak pályázhatnak 12-20 millió forint elnyerésére, a tartósan
betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása céljából. Határidő: 2018.
október 15.

Sziluett – Fotópályázat

A Prizma Kör fotópályázati felhívása Sziluett elnevezéssel. A fotópályázatra Magyarország és a környező országok
alkotói, életkortól és foglalkozástól függetlenül vehetnek részt és küldhetnek be fotókat.

Találd meg, írd le és őrizd meg! – Pályázat vizes élőhelyek és élőviláguk jobb megismerése,
megismertetése céljából

A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya által életre hívott Vadonleső Program és a Ramsari
Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság pályázati felhívása vizes élőhelyek és ezek élővilágának jobb megismerése,
megismertetése céljából, a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából.

Pályázat a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel,
nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival
foglalkozó pályamunkák elkészítésére

A Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) Migrációs Tagozata és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(BMH), valamint a BMH Tudományos Tanács pályázati felhívása olyan pályamunkák elkészítésére, melyek a legális
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és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi
szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak. Díjazás: 100 – 250 ezer Ft.

Nappal szemben – Fotópályázat

A Prizma Kör fotópályázati felhívása “Nappal szemben” címmel. A témájában kötetlen, de a kiírásnak megfelelően,
olyan képeket várnak, amelyek a nappal, a fénnyel szembe készülnek. Olyan ellenfényes képeket melyben a téma
mellett a fényforrás is látszódik.

Pályázat komplex termelési, feldolgozási és megújuló energia programban részvételre

A Vulkánok Völgye Egyesület LEADER helyi akciócsoport illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező magánszemélyek és mikrovállalkozások pályázhatnak 8-20 millió forint elnyerésére, olyan fejlesztések
végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos indításához, működtetéséhez a
feldolgozáshoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés
megvalósítása érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: Gépek, eszközök
beszerzése (mezőgazdasággal összefüggő, termény feldolgozásához új eszközök, gépek beszerzése); megújuló
energia hasznosítását célzó fejlesztés (napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, a vállalkozás villamosenergia-ellátásához); növénytelepítés. Határidő: 2019.
december 31.

Aranyfeszt – Videópályázat Arany János műveiből és életéről készült művek beküldésére

A KEDD Kulturális és Szolgáltató Kft. pályázati felhívása Arany János műveiből és életéről készült videók készítésére
és beküldésére. A pályázati felhívás olyan diákoknak szól, akik érdeklődnek Arany János munkássága, életútja és a
filmes (rendezői, operatőri és/vagy színészi stb.) szakma iránt, és szeretnék megmutatni tehetségüket egy
rövidfilmben. A tematika Arany János életútja és művei szabad felfogásban: „Fiataloktól fiataloknak”.

2018 legjobb diétás közétkeztetője – Pályázat közétkeztető vállalkozások elismerésére

Pályázati felhívás olyan közétkeztető vállalkozásoknak, amelyek három, speciális diétára szoruló gyermekcsoport, a
tejfehérje-allergiások, a gluténérzékenyek és a cukorbetegek étkezési igényeire kínálnak megoldást. A pályázat
benyújtásának határideje: 2018. június 15.

Pályázat mikro-vállalkozások fejlesztésének támogatására

A Baktalórántháza és Térsége Leader Egyesület területén működő, nem mezőgazdasági mikro-vállalkozások,
vállalkozást indító természetes személyek pályázhatnak 500 ezer – 5 millió forint elnyerésére, a vállalkozások
fejlesztése, foglalkoztatásfejlesztés érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: építési beruházás
(a mikro-vállalkozás tevékenységének végzését közvetlenül szolgáló székhely, vagy telephely építési, felújítási,
átalakítási, bővítési beruházásai); eszköz beszerzés (a mikro-vállalkozás tevékenységét közvetlenül szolgáló új
eszköz, gép, beszerzése). Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: energetikai korszerűsítés
végrehajtása; megújuló energiaforrás hasznosítását célzó fejlesztés; biztonságtechnika beruházások megvalósítása;
közművek kiépítése. Határidő: 2018. november 30.
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Ifjúsági Bolyai Pályázat 2018 – Pályázat közép- és felsőfokú tanulmányaikat folytató fiataloknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 9. Ifjúsági Bolyai Pályázat elnyerésére. A pályázat
nyertesei és felkészítő tanáraik 500-500 ezer Ft pénzjutalomban részesülnek.

Virág Benedek-Pályázat 2018 – Tudományos pályázat

A Professzorok Batthyány Köre tudományos pályázati felhívása a magyar ifjúság számára. Témakörök: Két EU-
tagország oktatási rendszerének az összehasonlítása; Tudás és információ. A műszaki fejlődés hatása a műveltségre;
Nemzeti örökség és európai kultúra. Hagyomány és megújulás a 21. században. Fődíj 50.000 Ft.

Nőiség / Férfiasság – Tapintható pályázat 2018

A Ludwig Múzeum pályázati felhívása “Tapintható pályázat 2018” címmel. A pályázat a Ludwig Múzeum állandó
kiállításán látható olyan műalkotásokhoz kapcsolódik, melyek a különböző generációk megváltozott nemi szerepének
értelmezését járják körül.

Erdőképek 2018 – Fotópályázat

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. fotópályázati felhívása “Erdőképek 2018” címmel. A fotópályázat célja a Vas megyei
erdők, természetes élőhelyek növény- és állatvilágának, az erdő életének, erdő és ember kapcsolatának
bemutatása. A beküldött fotókból a Szombathelyi Erdészeti Zrt. decemberben kiállítást rendez.

M3 metrófelújítás – Alkotói pályázat az M3-as metró felújításához kapcsolódóan óvodásoknak, általános
iskolásoknak, középiskolásoknak, továbbá főiskolásoknak, egyetemistáknak

A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóságának alkotói pályázati felhívása pályázati felhívása 3-23 éves korig,
óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak, főiskolásoknak, egyetemistáknak. Többféle témakörben,
többféle formában lehet alkotásokat beküldeni: a felújításról, általánosságban a metrós közlekedésről, de ugyanúgy
annak környezetre gyakorolt hatásáról vagy éppen az okoseszközök és a metró kapcsolatáról.

Közlekedik a család – Karikatúrapályázat

Az Autós Nagykoalíció pályázati felhívása “Közlekedik a család” témakörben, “Autószektor Karikatúra Pályázat”
címmel.

Lorenzo Natali-médiadíj 2018 – Pályázat a fenntartható fejlődés témakörben dolgozó újságírók
elismerésére

Az Európai Bizottság 2018. évi pályázati felhívása a Lorenzo Natali-médiadíj elnyerésére, mely a fenntartható
fejlődés témájában kiemelkedően magas színvonalú tudósításokat készítő újságírókat jutalmazza.

A hónap fotója 2018 – Fotópályázat

A Turista Magazin fotópályázati felhívása havonta más témakörben készítendő fotók beküldése céljából.
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Pályázat induló és működő mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása céljából

A Csengeri Járás Leader Egyesület Helyi Akciócsoport területén működő mezőgazdasági vállalkozásnak minősülő
mikrovállalkozások, szociális szövetkezetek, mezőgazdasági vállalkozást indító természetes személyek, őstermelők,
méhészeti tevékenységet végző őstermelők pályázhatnak 300 ezer – 1 millió forint támogatás elnyerése céljából, a
mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
eszközbeszerzés, marketingtevékenység, méhészeti tevékenység fejlesztése. Választható, önállóan nem
támogatható tevékenységek: energetikai korszerűsítés, információs technológia fejlesztés, biztonságtechnikai
beruházások, közművek kiépítése, akadálymentesítés, ingatlanvásárlás, projektelőkészítés, projektmenedzsment,
építési beruházás, mérnöki feladatok. Határidő: 2018. november 30.

Pályázat vállalkozások fejlesztése és fejlesztési beruházások támogatása céljából

A Napkör Társadalmi Innovációs Egyesület területén működő mezőgazdasági vállalkozásnak nem minősülő egyéni
vállalkozók és mikrovállalkozások, őstermelők pályázhatnak 500 ezer – 10 millió forint támogatás elnyerése céljából,
a vállalkozások versenyképességét erősítő infrastruktúrafejlesztések, helyi termékek előállítása és népszerűsítse,
turizmusfejlesztés érdekében. Határidő: 2018. december 31.

MOL Tudományos Díj 2018 – Pályázat olajipari szakemberek, kutatók részére

A Magyar Tudományos Akadémia és a MOL Nyrt. pályázati felhívása a 2018. évi Tudományos Díj elnyerésére, a
magyar olajbányászat és feldolgozás terén dolgozó szakemberek, kutatók tevékenységének jutalmazása céljából.

Ars Sacra Filmfesztivál 2018 – Pályázat a fesztiválon való részvételre

Az Ars Sacra Fesztivál szervezőinek pályázati felhívása egész estés dokumentumfilmek, rövid dokumentumfilmek és
rövidfilmek (animációs filmek, fikciós filmek, kísérleti filmek) nevezésére.

Pályázat helyi vállalkozások, őstermelők fejlesztésének elősegítése céljából

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások, őstermelők,
adószámmal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak 200 ezer – 5 millió forint támogatás elnyerése céljából, a
helyi vállalkozások fejlesztése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: A vállalkozás
tevékenységéhez kapcsolódó épület felújítása; a vállalkozói tevékenyéséghez kapcsolodó eszköz és gépbeszerzés
támogatása; a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó új épület épület építése és infrastruktúrafejlesztés. Határidő:
2019. december 16.

Házunk – Hazánk fotópályázat 2018

Dabas Város Önkormányzatának fotópályázati felhívása “Házunk – Hazánk” elnevezéssel.

Pályázat helyi terméket előállítók támogatására

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén működő mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók,
szociális szövetkezetek, magánszemélyek, őstermelők pályázhatnak 200 ezer – 3 millió forint támogatás
elnyerésére, a gazdasági potenciál erősítése, meglévő munkahelyek megőrzése, esetlegesen új munkahelyek
teremtése, valamint bővülő minőségi termék és szolgáltatás kínálat érdekében. Kötelezően megvalósítandó önállóan
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támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
energiahatékonyság növelése, megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés (napkollektorok; hőszivattyú;
geotermikus energia, napelemek, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer). Határidő: 2018. augusztus
31.

Pályázat helyi vállalkozók fejlesztésének támogatására

A Zengő-Duna Egyesület működési területén működő betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, vállalkozói
igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozások, természetes személyek pályázhatnak 300 ezer – 5 millió forint
elnyerésére, az infrastruktrális fejlesztés és eszközbeszerzés megvalósulása érdekében. Választható önállóan
támogatható tevékenységek: építési tevékenység, eszközbeszerzés.

Képzőművészeti befogadói pályázat

A Bakelit Multi Art Center képzőművészeti pályázati felhívása képző- , digitális- és vizuális művészek számára.

Pályázat kutatóknak, a tudományos együttműködést elősegítő utazások támogatására, 2018. évi
mobilitási támogatásokhoz

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási
támogatás nyújtására, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz.

Pályázat nagyvállalat partnerségi programjában való részvételre

Pályázati felhívás civil szervezetek vagy közösségi kezdeményezések részére, a társadalmi, sport- és kulturális
projektek támogatása céljából. Maximális támogatási összeg: 1,5 millió forint. Határidő: 2018. október 10.

Beiratkozási Program 2018 – Pályázat határon túli magyar tanítási nyelvű általános / alap iskolák első
évfolyamába beiratkozó diákok számára

A Rákóczi Szövetség pályázati felhívása határon túli magyar tanítási nyelvű általános / alap iskolák első évfolyamába
beiratkozó diákok számára, a 2018. évi beiratkozási program keretében. A Rákóczi Szövetség a beiratkozási
ösztöndíjprogramja keretében 10 000.- Ft egyszeri beiratkozási ösztöndíjat adományoz mindazon határon túli
családoknak, akik gyermekeiket a magyar iskola első osztályába íratják.

Pályázat doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak, kutatói ösztöndíjak elnyerésére, Németországba
2018-2019

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) pályázati felhívása doktoranduszok és fiatal kutatók részére kutatói
ösztöndíj elnyerésére.

Pályázat ösztöndíjak elnyerésére Németországba bármely tudományterület képviselőinek 2018/2019

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) pályázati felhívása diplomások számára ösztöndíj elnyerésére
németországi mester- és egyéb graduális képzés támogatására.
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Pályázat a Kárpát-medencében élő fiataloknak, tehetségkutató programban való részvételre

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány pályázata tehetséges fiatalok részére, tehetségkutató programban
való részvétel céljából. A pályázat keretében valamilyen területen tehetséges 16-30 éves fiatalok pályázhatnak
mentorálásra, pénzügyi ismeretek oktatására.

Pályázat németországi nyári egyetemi ösztöndíjak elnyerésére hallgatóknak és diplomásoknak

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) pályázati felhívása hallgatók és diplomások számára nyári egyetemi
ösztöndíj elnyerésére.

Minikert, tündérkert pályázat 2018

A “Bernikert” pályázati felhívása minikertek, tündérkertek készítése céljából.

Regénypályázat nőknek

Az Atlantic Press Kiadó pályázati felhívása nők részére, regények írása és beküldése céljából.

Pályázat települési szolgáltatások fejlesztésének támogatására

A Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozások,
magánszemélyek, egyéni cégek, egyéni vállalkozók pályázhatnak 500 ezer – 15 millió forint támogatásra, a
települések népességmegtartó képességének, valamint a helyi lakossági szolgáltatások minőségének javítása,
bővítése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: gépbeszerzés, eszközbeszerzés, piacra
jutást elősegítő marketing, építési tevékenység.

Pályázat Németh László életművének vizsgálata céljából

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete pályázati felhívása Németh László
életművének vizsgálata, az életmű recepciójának gazdagítása céljából.

Pályázat helyi termékek előállításának, piacra jutásának és marketingjének támogatására, különös
tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozására és melléktermékek hasznosítására

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség területén működő mikrovállalkozások (induló vállalkozás is), őstermelők,
adószámmal rendelkező magánszemélyek, nonprofit gazdasági társaságok pályázhatnak 500 ezer – 10 millió forint
támogatás elnyerése céljából, a helyi gazdaság együttműködésen alapuló fejlesztése érdekében. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: építési beruházás, eszközbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele, marketing
tevékenység. Határidő: 2018. december 31.

Színházi befogadói pályázat – Pályázat hazai és határon túli társulatok részére

Pályázat független, alternatív, hazai és határon túli társulatok részére, előadások bemutatására vagy már
bemutatott előadások továbbjátszása céljából. Határidő: 2018. június 30.
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Pályázat helyi vállalkozások versenyképességének növelése céljából

A Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén élő természetes személyek és működő
mikrovállalkozások pályázhatnak 1-5 millió forint támogatás elnyerése céljából, a térség adottságainak,
hagyományainak erősítése, helyi szükségletek kielégítése, innovatív technológiák bevezetése, helyi vállalkozások
pozíciójának megerősítése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: építés, telephelykialakítás,
eszközbeszerzés, rendezvény.

Pályázat induló és működő vállalkozások támogatására, térségi vállalkozásfejlesztés céljából

A Tiszazugi LEADER Egyesület, mint helyi LEADER Akciócsoport (HACS) tervezési területén működő és induló
mikrovállalkozások, őstermelők, adószámmal rendelkező magánszemélyek támogatása céljából, vállalkozásfejlesztés
révén új munkahelyek létrehozása, illetve meglévő munkahelyek megőrzése és új szolgáltatások, termékek
megjelenése, megújuló erőforrások alkalmazása, mely hozzájárul a vidéki élet feltételeinek javítása érdekében.
Választható önállóan támogatható tevékenységek: építési tevékenység, eszközbeszerzés.

Pályázat térségi turizmusfejlesztés támogatására

A Szatmári Síkság LEADER helyi akciócsoport illetékességi területén működő, mezőgazdasági termelőnek nem
minősülő mikrovállalkozások (egyéni vállalkozó és gazdasági társaság), önkormányzatok, nonprofit szervezetek,
természetes személyek pályázhatnak 1-9,5 millió forint elnyerésére, a HACS területén a térség idegenforgalmi
specifikumaira épülő turisztikai fejlesztések generálása, új és meglévő szálláshelyek valamint szálláshelyhez nem
kötődő turisztikai fejlesztések megvalósítása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: építés,
épületbővítés, felújítás; eszközbeszerzés és gépbeszerzés. Határidő: 2018. december 31.

Medves Fotós Maraton 2018 – Fotópályázat

A Novohrad-Nógrád Geopark pályázati felhívása a Medvesi Fotós Maratonon való részvételre és az ott készült képek
díjazására.

Pályázat általános iskolásoknak, a Hófehérke és a 7 törpe című táncjáték előadásának jegyeire

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázati felhívása az Erkel Színházban szervezett Hófehérke és a 7
törpe című táncjáték előadásának jegyeire, általános iskolások (8 – 14 éves tanulók, illetve ilyen korú iskolai
csoportok) részére.

Pályázat helyi termékek előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések támogatására

A Tiszatér LEADER helyi akciócsoport illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, non-profit szervezetek,
mikrovállalkozások és magánszemélyek pályázhatnak 1-10 millió forint támogatás elnyerése céljából, a helyi
termékek előállításának és értékesítésének megerősítése, a foglalkoztatási potenciál javítása érdekében. Kötelezően
megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés. 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, termékfejlesztés. Határidő: 2019. december 31.
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Hubert H. Humphrey ösztöndíj 2019-2020 – Pályázat amerikai egyetemeken posztgraduális szintű
egyetemi programban és szakmai továbbképzésen való részvételre

A Fulbright Hungary 2018. pályázati felhívása BA/BSc szintű diplomával rendelkezők számára amerikai egyetemen
való továbbképzés támogatása céljából.

Fulbright kutatói ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2019-2020

A Fulbright Hungary pályázati felhívása PhD/DLA fokozattal rendelkező kutatók részére az Egyesült Államok
egyetemeinek valamelyikén végzett kutatómunka támogatására.

Pályázat gazdasági és kulturális kapcsolatokat erősítő, tudásmegosztáson alapuló programok
támogatása

A Pannon Térségfejlesztő Egyesület tervezési területén működő önkormányzatok, civil szervezetek, mikrovállalkozás
méretű egyéni és/vagy társas vállalkozások 500 ezer – 3 millió forint támogatás elnyerése céljából, a terület
értékeinek (természeti, kulturális, épített örökség) ismeretátadás általi bemutathatóságának elősegítéséhez, a
helyben készülő termékek értékesíthetőségének és ismertségének növelésének érdekében. Kötelezően
megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: rendezvénysorozat. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek: tanulmányút szervezése, marketingtevékenység. Határidő: 2019. december 31.

Fulbright oktatói ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2019-2020

A Fulbright Hungary pályázati felhívása PhD/DLA fokozattal rendelkező kutatók részére az Egyesült Államok
egyetemeinek valamelyikén végzett oktatói munka támogatására.

Fulbright posztgraduális hallgatói ösztöndíjak az Egyesült Államokba

A Fulbright Hungary 2018. évi pályázati felhívása posztgraduális hallgatók részére az Egyesült Államok bármelyik
egyetemén való képzésük támogatására. A pályázat keretében posztgraduális hallgatók az Egyesült Államok
bármelyik egyetemén képzésre és ennek havi 1280-2100 dolláros támogatására, valamint egyéb támogatásokra
pályázhatnak. Határidő: 2018. május 22.

Pályázat helyi termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének támogatására

A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület területén induló és működő mikrovállalkozások, őstermelők,
magánszemélyek pályázhatnak 500 ezer – 5 millió forint támogatás elnyerése céljából, a területen a helyi termékek
fejlesztése és piacra jutása érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: helyi termékek
előállításának támogatása, helyi termékek bemutatásának, értékesítésének támogatása. Határidő: 2018. december
31.

Pályázat háztáji haszonállat tartási körülmények javításának támogatására

A Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területén székhellyel, telephellyel rendelkező őstermelők,
természetes személyek, egyéni vállalkozók, mikrovállakozások, szociális szövetkezetek, családi gazdaságok
pályázhatnak 200 ezer – 3 millió forint támogatás elnyerése céljából, Magyarországon engedélyezett háztáji
haszonállat tenyésztésének, tartásának tárgyi feltételeinek megteremtésére, a fejlesztéshez kapcsolódó építési
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munkákra, ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre, a fejleszteni kívánt
tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, eszközbeszerzés. Kötelezően megvalósítandó,
önállóan nem támogatható tevékenységek: rendezvény szervezés, marketing tevékenység. Határidő: 2018.
december 31.

Pályázat a hagyományos vidéki élethez kötődő tevékenységeket bemutató nyitott porták
kialakításának, továbbfejlesztésének támogatására

A Pannon Térségfejlesztő Egyesület tervezési területén működő őstermelők, mikrovállalkozás méretű egyéni és/vagy
társas vállalkozások pályázhatnak 500 ezer – 4 millió forint támogatás elnyerése céljából, a területen működő
mikrovállalkozásoknak a hagyományos vidéki élet sajátosságaihoz illeszkedő tevékenységei széles közönség
számára való bemutathatóságának biztosítása és/ vagy szaktudásuk átadhatóvá tételéhez kapcsolódó, továbbá a
közvetlen értékesítést előmozdító infrastrukturális fejlesztések és népszerűsítő rendezvények támogatása
érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: új épület építése, épület felújítása, bővítése,
eszközbeszerzés. Határidő: 2019. december 31.

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. Határidő: 2018. december 31.

Életem a Marson – Rajzpályázat Veszprém megyei gyerekeknek

A Bakonyi Csillagászati Egyesület rajzpályázati felhívása Veszprém megyében a 8-14 éves korosztály számára.

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. Határidő: 2019. február 5.

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

https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/21/palyazat-a-hagyomanyos-videki-elethez-kotodo-tevekenysegeket-bemutato-nyitott-portak-kialakitasanak-tovabbfejlesztesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/21/palyazat-a-hagyomanyos-videki-elethez-kotodo-tevekenysegeket-bemutato-nyitott-portak-kialakitasanak-tovabbfejlesztesenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/21/palyazat-helyi-termekek-eloallitasanak-es-marketingjenek-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/21/eletem-a-marson-rajzpalyazat-veszprem-megyei-gyerekeknek/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/21/palyazat-fokozottan-veszelyeztetett-hatranyos-helyzetu-csoportok-tamogatasara/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/20/palyazat-falusi-turizmus-fejlesztesenek-tamogatasara-a-hagyomanyok-es-ertekek-jegyeben/
https://palyazatmenedzser.hu/palyazatok-maganszemelyeknek-aktualis/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=PDFshare
mailto:?subject=Pályázatok magánszemélyeknek: Az aktuális, magánszemélyeknek kiírt pályázatok&body=Szia! %0D%0A%0D%0A Talán hasznos lehet Neked is ez a pályázat: https://palyazatmenedzser.hu/palyazatok-maganszemelyeknek-aktualis/ %0D%0A %0D%0A A pályázati hírlevelekre itt tudsz feliratkozni: https://palyazatmenedzser.hu/palyazatfigyeles/ %0D%0A%0D%0A Üdv, %0D%0A%0D%0A
https://palyazatmenedzser.hu/palyazatfigyeles/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


Megtekintés böngészőben • Továbbítás emailen • Pályázati hírlevelek

PályázatMenedzser.hu

támogatható tevékenységek: energiahatékonyság növelése, napkollektorok alkalmazása, hőszivattyú alkalmazása,
geotermikus energia hasznosítása, napelemek alkalmazása, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer
kiépítése. Határidő: 2018. augusztus 24.

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. Határidő: 2018. november 28.

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás Budapest területén

Budapesti nyilvántartott álláskeresők, rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülők
igényelhetnek vállalkozóvá válásukat elősegítő támogatást, ha egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, már működő
társas vállalkozáshoz való csatlakozás vagy mezőgazdasági őstermelő formában gondoskodnak önmaguk
foglalkoztatásáról. A vissza nem térítendő támogatás hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb
munkabér összegéig (138 000 Ft-ig) terjedő mértékben nyújtható.

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.

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.

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
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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.

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.

Pályázat turisztikai fejlesztések támogatására

A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén induló és működő 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.

Pályázat őstermelőknek, turisztikai és mezőgazdasági célú fejlesztések támogatására (Dombháti
Gazdaságfejlesztési Program)

A Zala Zöld Szíve HACS területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező őstermelők támogatása
céljából, a helyi gazdaságfejlesztés a mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése, munkahelyteremtő akcióinak
támogatása, a térségi turizmus beruházás és marketing oldalú fejlesztése érdekében, a Dombháti
Gazdaságfejlesztési Program keretében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: turisztikai célú épületek
és építmények létrehozása, felújítása, bővítése, átalakítása; pincék, présházak felújítása, bővítése, átalakítása; szőlő-
és gyümölcsültetvények létesítése, meglévők modernizációja; zártkerti ingatlanok vad-, vagyon- és elemi kár elleni
védelméhez kapcsolódó eszközbeszerzés.

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
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támogatható tevékenységek: gépbeszerzés és eszközbeszerzés, technológia kialakítás. Választható, önállóan nem
támogatható tevékenységek: építési tevékenység, marketing tevékenység, megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák beszerzése.

Preyer Hugo novellaíró pályázat 2018 – Irodalmi pályázat új, sci-fi novellák megírására

Az AVANA Magyar Tudományos Fantasztikus Művészetért Országos Egyesület 2018. évi pályázati felhívása új, sci-fi
novellák megírására, Preyer Hugo emlékére.

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.

Pályázat helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatására

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

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.

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
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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.

Pályázat turizmusfejlesztési tevékenységek és ezek népszerűsítésének támogatására

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

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.

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.

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 vendégéjszakák számának és a működésből származó árbevételek
növelése érdekében. Választható önállóan támogatható tevékenységek: építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés.

Pályázat ausztriai ösztöndíjak elnyerésére, PhD hallgatók, oktatók és kutatók részére

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázati felhívása ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra. A pályázat keretében az
alábbi ösztöndíjak elnyerésére van lehetőség: Rövid (3 napos) felsőoktatásban oktató, kutatói ösztöndíjak;
Felsőoktatás oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjak; Szemeszter-ösztöndíjak PhD-hallgatók részére; Nyári német
nyelvtanfolyam Ausztriában (Salzburgban) PhD hallgatóknak.
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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…

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.

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 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.)

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).

Pályázat térségi turisztikai attrakciófejlesztés támogatására

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

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.

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.

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.

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
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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.

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.

Diáknyelv – Anyanyelvi pályázat 2018

Az Anyanyelvápolók Szövetségének felhívása a 2018. évi anyanyelvi pályázathoz kapcsolódóan. A pályázat témája: a
diáknyelv. A pályázat díjazására 1 M Ft áll rendelkezésre. A díjak egyaránt lehetnek pénzdíjak és tárgyjutalmak.

Üzenjetek a jövőbe! – Pályázat időkapszulák készítésére

A CikkCakk gyermekmagazin pályázati felhívása időkapszulák készítése céljából, “Üzenjetek a jövőbe!” címmel. A
legeredetibb, legjobban kidolgozott megoldások alkotói értékes könyvjutalomban részesülnek.

Pályázat mikrovállalkozások támogatására

A Duna Összeköt Egyesület tervezési területén székhellyel, telephellyel rendelkező 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.

Pályázat turisztikai attrakciók, szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztésének támogatására

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi 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.
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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.

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.

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.

100 év a lépcsőházban – Pályázat a román-magyar együttélésről szóló drámák megírásának
támogatására

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) pályázati felhívása, a román-magyar együttélésről szóló drámák
megírására “100 év a lépcsőházban” címmel.

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.
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Pályázat háztáji kertészetek, állattartók támogatására (1. célterület )

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.

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;
termékbemutatást segítő fejlesztések megvalósításához kapcsolódó egyéni építési beruházások.

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.

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.

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.
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Trendhim Scholarship – E-kereskedelmi ösztöndíj

A Trendhim pályázati felhívása divat, marketing, IT, sales és szervezetfejlesztés területen tanuló hallgatóknak e-
kereskedelmi ösztöndíj elnyerésére.

Légivadászok nyomában – Fotópályázat a szitakötőkről

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a Magyar Természettudományi Múzeum fotópályázati felhívása a
Magyarország szitakötőinek kézikönyve című könyv megjelenése alkalmából.

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.

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.

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.

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

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő non-profit 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.
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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.

Jogosítvány a jövőhöz – Pályázat erdélyi / romániai fiataloknak jogosítvány megszerzésének
támogatására

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány pályázati felhívása erdélyi / romániai fiatalok részére, jogosítvány
megszerzésének támogatása céljából.

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 fejlesztések megvalósításának támogatására. Választható
önállóan támogatható tevékenységek: épületek, épületrészek, építmények építése, korszerűsítése, bővítése;
kisléptékű infrastruktúra kialakítása; marketing tevékenység; eszközök, gépek, technológiák beszerzése.

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.

Pályázat bakonyi aktív turisztikai szolgáltatás fejlesztések támogatására

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

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.
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Riportkönyvírási pályázat megosztó társadalmi problémákhoz vagy egy szubkultúrához kapcsolódó
könyvek írására

Az Ad Librum kiadó pályázati felhívása olyan szociográfiai jellegű riportkönyvek írására, amelyek egy megosztó
társadalmi problémával vagy egy szubkultúrával foglalkoznak. A piacképes kéziratokra a kiadó felhasználási
szerződést köt, a teljes kiadást finanszírozza (szerkesztés, nyomdai előkészítés, nyomtatás jelentős
példányszámban) és minden boltláncban forgalmazza.

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.

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.

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.

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.

Pályázat helyi termékek népszerűsítése céljából

A Galga-mente és Térsége Leader Egyesület illetékességi területén működő helyi vállalkozások és magánszemélyek
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(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.

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.

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.

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.

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.
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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 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

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.

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.

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.

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
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fejlesztése, megújuló energiát hasznosító berendezések beépítése, vagyonvédelmi beruházások támogatása,
továbbá marketingtevékenység.

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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

Családom élő emlékezete – legyél az őseid krónikása – Kulturális-kutatási pályázat gyerekeknek és
fiataloknak

A pályázat célja a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő vagy a megyéhez kötődő személyek, családok életének,
történetének feldolgozása.

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.

Pályázat bemutató gazdaság létrehozásának, fejlesztésének támogatására

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete(HACS) illetékességi területén működő mikrovállalkozások,
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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.

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 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.

Országalbum Fotókiállítás Maraton – Fotópályázat

A GNSoft Kft. fotópályázati felhívása az Országalbum Fotókiállítás Maratonon való részvételre. A verseny fődíja egy
cserélhető objektíves profi fényképezőgép, a második helyezett egy bridge fényképezőgépet nyer.

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.

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 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.
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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.

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).

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.

Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programban való részvételre

Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programban való részvétel céljából. A jelentkező
bekapcsolódhat egy 42 napos képzésbe az USA-ban, majd hazatérve amerikai és hazai mentorok segítségével
folytathatja hazai közösségszervező gyakorlatát.

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.

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.
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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.

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.

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

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

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.

Pályázat ismeretterjesztő rádióműsorok készítésére

Hazai vagy külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói és dolgozói pályázhatnak ismeretterjesztő rádióműsorok
készítésére a tudományok és a művészetek bármely területéhez kapcsolódóan.

Nemzetközi VELUX Díj 2018 – Pályázat építészhallgatóknak

A VELUX Cégcsoport pályázati felhívása a Nemzetközi VELUX Díj 2018. évi odaítélése céljából. A pályázat célja olyan
pályamunkák beküldése, amelyek bemutatják, hogy a természetes fénynek az építészet egyik fontos elemeként

https://palyazatmenedzser.hu/2017/11/14/palyazat-turisztikai-attrakciok-fejlesztesek-tamogatasara/
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milyen szerepe van az életünkben.

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért – Pályázat roma származású középiskolások részére

A HBLF-ROMASTER Alapítvány pályázati felhívása hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló, középiskolai tanulók
részére a “ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért” programban való részvételre.

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért – Pályázat roma származású, felsőoktatásban tanuló
hallgatók részére

A HBLF-ROMASTER Alapítvány pályázati felhívása hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló, felsőoktatásban
tanuló hallgatók részére a “ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért” programban való részvételre.

Pályázat magyar-török együttműködésben megvalósított kutatási projektek támogatására az
egészségtudományok, információs és kommunikációs technológiák és a környezetvédelem területén

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Török Tudományos és Technológiai Kutatási Tanács
(Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBITAK) pályázati felhívása magyar-török
együttműködésben megvalósított kutatási projektek támogatására az egészségtudományok, információs és
kommunikációs technológiák és a környezetvédelem területén.

Friss információk az Otthon Melege Program háztartási nagygépcsere pályázathoz kapcsolódóan

Az Otthon Melege Program háztartási nagygépcsere pályázat keretében 2017. augusztus 7-én 8:00 órától megnyílt
pályázatra több mint 5000 kérelem érkezett be az Észak-alföldi régióból, ezért a pályázatbenyújtás lehetőségét
aznap 17:00 órakor határozatlan időre felfüggesztették.

A pályázatbenyújtás legközelebb a Dél-alföldi régióban nyílik meg, mely térségben megvalósuló háztartási
gépcserékhez 2017. augusztus 9. szerda reggel 8:00 órától lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni
elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.

Történeti pályázat a magyar szénhidrogénipar és a vízbányászat iránt érdeklődők számára

A magyar szénhidrogénipar és a vízbányászat iránt érdeklődők az iparág életével, történetével, fejlődésével
kapcsolatos tudományos munkával 15.000 forint munkajutalomra, 35.000-100.000 forint díjazásra pályázhatnak.

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

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

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.

https://palyazatmenedzser.hu/2017/08/25/romaster-eselyprogram-a-jovo-roma-vezetoiert-palyazat-roma-szarmazasu-kozepiskolasok-reszere/
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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.

Augusztustól újra lehet pályázni hűtő- és mosógépcserére

Újabb pályázat jelenik meg az Otthon Melege Program keretében, 2017. augusztus 7-től ismét lehet pályázni
mosógép és hűtőszekrény cseréjére. A pályázat hamarosan megjelenik.

A jövő kulcsa – Operaíró verseny a Bartók Plusz Operafesztiválhoz kapcsolódóan

A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. pályázati felhívása a 2018. évi Bartók Plusz Operafesztiválhoz kapcsolódóan
“A jövő kulcsa” címmel.

Pályázat forgatókönyvek fejlesztésének támogatására

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

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).

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.

Kamatmentes hitel magánszemélyeknek, társasházaknak és lakásszövetkezeteknek lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának céljából (Közép-Magyarországi régió) –
VEKOP-5.2.1-17

A hitelprogram keretében természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek nyújthatnak be hitelkérelmet
energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységekhez és megújuló energia felhasználására vonatkozó
tevékenységekhez kapcsolódóan. A hitel a Közép-Magyarország régióban levő családi házak, lakóházak, szabadon
álló házak, sorházak, ikerházak, hétvégi házak, üdülőházak, továbbá társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás
korszerűsítése fordítható. A kölcsön összege magánszemélyek esetén: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió
forint, társasház és lakásszövetkezet esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint,
maximum 7 millió forint lehet. Az önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.

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

A pályázat keretében tanyás térségek önkormányzatai 50 millió forintra, tanyán élő személyek 6.2 millió forintra
pályázhatnak villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztések megvalósítása érdekében.
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https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/01/palyazat-a-halaszati-termekekre-es-akvakultura-termekekre-iranyulo-piaci-ertekesitesi-intezkedesek-tamogatasa-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/01/palyazat-a-halaszati-termekekre-es-akvakultura-termekekre-iranyulo-piaci-ertekesitesi-intezkedesek-tamogatasa-celjabol/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/24/lakoepuletek-energiahatekonysaganak-es-megujulo-energia-felhasznalasanak-noveleset-celzo-hitel-vekop-5-2-1-17/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/24/lakoepuletek-energiahatekonysaganak-es-megujulo-energia-felhasznalasanak-noveleset-celzo-hitel-vekop-5-2-1-17/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/24/lakoepuletek-energiahatekonysaganak-es-megujulo-energia-felhasznalasanak-noveleset-celzo-hitel-vekop-5-2-1-17/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/30/palyazat-a-tanyak-haztartasi-lepteku-villamos-energia-es-vizellatas-valamint-szennyvizkezelesi-fejlesztesei/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/30/palyazat-a-tanyak-haztartasi-lepteku-villamos-energia-es-vizellatas-valamint-szennyvizkezelesi-fejlesztesei/
https://palyazatmenedzser.hu/palyazatok-maganszemelyeknek-aktualis/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=PDFshare
mailto:?subject=Pályázatok magánszemélyeknek: Az aktuális, magánszemélyeknek kiírt pályázatok&body=Szia! %0D%0A%0D%0A Talán hasznos lehet Neked is ez a pályázat: https://palyazatmenedzser.hu/palyazatok-maganszemelyeknek-aktualis/ %0D%0A %0D%0A A pályázati hírlevelekre itt tudsz feliratkozni: https://palyazatmenedzser.hu/palyazatfigyeles/ %0D%0A%0D%0A Üdv, %0D%0A%0D%0A
https://palyazatmenedzser.hu/palyazatfigyeles/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=PDFshare
https://palyazatmenedzser.hu/?utm_source=Email&utm_medium=share&utm_campaign=PDFshare


Megtekintés böngészőben • Továbbítás emailen • Pályázati hírlevelek

PályázatMenedzser.hu

Horizont 2020 Díj a CO2 újrahasznosításért

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

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.

Pályázat az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatására

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

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

MasterCard Ösztöndíj – Pályázat külföldi egyetemeken történő továbbtanulás támogatására

A pályázat keretében tanulók külföldi felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás teljes körű támogatására
pályázhatnak.

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

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

Pályázat újságíróknak, fotósoknak utazási támogatás elnyerésére

A pályázat keretében újságírók, rádiósok, fotósok, filmesek globális fontosságú riportok készítéséhez 5.000-15.000
dollárra pályázhatnak.

Pályázat nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának 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.

Posztdoktori ösztöndíj fiatal tudósoknak németországi programban való részvételre

A pályázat keretében fiatal tudósok első kutatási projektjük havi 1800 eurós támogatására pályázhatnak.
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Pályázat fiatal felfedezők, fiatal környezetvédők támogatása céljából

A pályázat keretében 18-25 évesek természettudományi kutatások, környezetvédelmi projektek, tanulmányutak
2000-5000 dolláros támogatására pályázhatnak.

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.

Pályázat pozitív társadalmi változásokat generáló projektek kezdő támogatására

A pályázat keretében magánszemélyek 500-1000 dolláros támogatásra pályázhatnak pozitív társadalmi változásokat
generáló, környezetvédelmi, egészséggel kapcsolatos projektjeik (akár művészeti vagy kulturális projektek)
megvalósítására.

Pályázat utazási támogatás elnyerésére fiatal művészek és kulturális szakemberek részére uniós és az
uniót körülvevő országokba

A pályázat keretében 35 éven aluli művészek és kulturális szakemberek pályázhatnak utazási támogatás elnyerésére
uniós illetve az unióval határos országokba.
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