NAVNYOSZ pályázatfigyelő, író, kidolgozó és menedzselő munkabizottság kiadványa
Frissítve: 2018. 01. 08.
HÍRLEVÉL
a nyugdíjas társak
életét érintő információkkal,
pályázati lehetőségekkel
( Adj egy lehetőséget magadnak, hogy változtass, vagy változzon az életed.)

Tisztelt nyugdíjas társaink. Ennek a tájékoztató hírlevélnek az a célja, hogy felhívjuk figyelmeteket
olyan eseményekre, pályázati lehetőségekre, amelyekről esetleg nem, vagy csak elvétve értesültök.
Ez által képet kaphattok a kormányzat, továbbá egyes civil szervezetek, esetleg gazdasági
társaságok által kiírt pályázati lehetőségekről.
Ebben a blokkban csak kizárólag azokat a lehetőségeket tüntetjük fel, amelyek magánszemélyekre
vonatkoznak.
Ezek a pályázatok nem csupán pénzbeli támogatást jelentenek, hanem lehetőséget adnak arra is,
hogy magánszemélyként megmutathassátok belső értékeiteket, lehetőségeiteket.
A pályázatok díja lehet pénzbeli juttatás, vagy bármilyen más, az alkotómunkátokat elismerő tárgyi
jutalom.
Nagyon szeretnénk elérni, hogy minél többen éljetek ezekkel a lehetőségekkel, és amennyiben bárki
eredményesen pályázott, néhány sorban tájékoztassa a szerkesztőket szöveges vagy egy két kép
formájában, hogy mindenki tájékozódhasson a sikeréről, illetve hogy alkotása eredményessége
ebben a hírlevélben is megjelenhessen.
A pályázatokra jelentkezést, a szükséges dokumentációk beszerzését, a pályázat esetleges megírását
mindenkinek egyedileg kell megoldania. Ez a hírlevél kizárólag csak a lehetőségekről tájékoztat.
A pályázati anyag elérhetősége:
Az egérkurzort a linkre kell vinni, majd kattintás.
Ha esetleg így nem működik, akkor a linket kimásolva be kell illeszteni a böngésző keresőablakába.
Mindenkinek eredményes pályázatot kívánnak a szerkesztők
Mogyorós Jánosné Éva Göcsej adóügyi klub
mogyoros.eva54@freemail.hu
Varga István Debreceni pénzügyőr klub
stefan61@t-online.hu
Pályázati kiírások:
Szociális jellegű pályázatok
pályázat címe,
száma

pályázat rövid ismertetése

benyújtási
határidő

pályázati anyag elérhetősége

Kreativitás, kultúra művészet, fotó, irodalom, és hasonló
pályázat címe,
száma
Fafaragó
pályázat Az
erdő szobrásza
díj

Találkozások

Az utolsó
olvasóért

Nemzetközi
Természetfilm
fesztivál 2018
Pályázat
természettel
kapcsolatos
filmalkotások
készítésére
bemutatására

Van képed
hozzánk? –
fotópályázat

Pályázat
szépprózai
művek írására

pályázat rövid ismertetése
Aki fafaragással foglalkozik, az
nevezhet a pályázatra ahol
pályaműként valamilyen erdei
állatot, növényt, gombát kell
elkészíteni
Nevezni 2017.11.30-ig, a művet
elkészíteni 2018.03.31-ig kell
Irodalmi jellegű pályázat, melynek
során emberi találkozások, embertermészet, találkozások és hasonló
sorsfordító, vagy az egyén számára
meghatározó jelentőségű
témakörökben egy rövid esszét lehet
írni
A pályázatban próza és vers
kategóriában az írói, költői
hajlammal rendelkező
magánszemélyek jelentkezhetnek
(Nevezési díjas)
A világ, ezen belül kiemelten
Európa és a Kárpát medence
természeti szépségeinek bemutatása

benyújtási
határidő

pályázati anyag elérhetősége
http://erdomentok.hu/fafaragopalyaz
at/

2017.11.30
2018.03.31

http://canadahun.com/temak/%C3%9
Aj-p%C3%A1ly%C3%A1zatunk2018.03.01 tal%C3%81lkoz%C3%81sok.57882/

http://www.utolsoolvasoert.eoldal.hu
/cikkek/aktualis-palyazatok/
2018.04.01

http://godollofilmfest.com/hu/fesztiv
al-2018

2018.02.28

A fénykép a hazai és határon túli
magyar közművelődési
intézmények és szervezetek
rendezvényén készült 2017-ben,
illetve 2018-ban a pályázat
feltöltésének határidejéig
Eger városához kapcsolódó
legalább 10 gépelt oldal
terjedelmű alkotás

2018.02.05

2018.03.15

http://www.kulturhazak.hu/palyazato
k-2018-2/2018-vankepedhozzankfotopalyazat/

http://farkasandrasalapitvany.hu/kort
ars-irodalmi-palyazat/

Ország album
Fotókiállítás
maraton
Borfotó
pályázat

Téli
hangulatok
fotópályázat
vándorsólyom
rajzpályázat

bármilyen témájú fotóval lehet
nevezni

folyamatos
an 2018
évben

https://www.orszagalbum.hu/verseny
-tartalom.php?vid=22

Pályázhat minden, 18 éven felüli
természetes személy legfeljebb
10 darab, eddig nem publikált
képpel − bor, szőlő, szüret,
borfogyasztás témában.
Téli hangulatú fotók beküldése

http://www.unicorvinus.hu/index.php?id=27966
2018.02.28 &tx_ttnews%5Btt_news%5D=32
364&back=27990

Papíron, bármilyen technikával
készült alkotással részt lehet
venni a pályázaton, amelynek
témája a vándorsólyom

http://www.mme.hu/rajzpalyazatvandorsolyom

https://palyazatmenedzser.hu/201
7/12/20/teli-hangulatok2018.02.15
fotopalyazat/

2018.02.14

Lakás, lakhatás, háztartás
pályázat címe,
száma

pályázat rövid ismertetése

benyújtási határidő

pályázati anyag
elérhetősége

Szabadidő, üdülés
pályázat címe,
száma
Üdülési
nyugdíjasok
részére

Üdülési lehetőség
fogyatékkal élő
személyek
részére.

Üdülési
pályázat
nagycsaládos
részére

pályázat rövid ismertetése
Az Erzsébet programon belül a
nyugdíjasok üdülésre pályázhatnak,
amennyinyiben 60. életévüket
betöltötték, a nyugdíjuk 147.000
Ft-nál nem több, és nincs más
jövedelmük.
Az Erzsébet program keretében
fogyatékkal élő 18 éven felüli
személyek üdülésre pályázhatnak,
amennyiben ellátásuk a nettó
150.000.-Ft-ot nem haladja
meg

Üdülésre pályázhatnak azon
belföldi illetőségű, 18. életévét
betöltött, magánszemély,
akiknek a családjában az egy
főre jutó rendszeres havi
jövedelem nem haladja meg a
2018. január 1-jén érvényes

benyújtási határidő

2018.01.19

2018.01.19

2018.03.02

pályázati anyag
elérhetősége

http://www.erzsebetpr
ogram.hu/nyugdijaspalyazok-szamara2018-banfelhasznalhatoudulesre
http://www.erzsebetpr
ogram.hu/fogyatekoss
aggal-elo-palyazokszamara-2018-banfelhasznalhatoudulesre
http://www.erzsebetpr
ogram.hu/nagycsalad
os-palyazok-szamara2018-evbenfelhasznalhatoudulesre

minimálbér összegét, továbbá
három vagy annál több
gyermeket nevel(nek) saját
háztartásukban, akik után – a
pályázat benyújtása napján –
családi pótlékra jogosul(tak).
Regionális pályázatok
pályázat címe,
száma
Pályázat
turisztikai
attrakciók,
fejlesztések
támogatására
Pályázat helyi
gazdaságélénkít
és elősegítése
céljából

pályázat rövid ismertetése

benyújtási
határidő

pályázati anyag elérhetősége

Meghatározott Pest megyei
településen élők pályázhatnak
turisztikai célú fejlesztésekre,
eszközbeszerzésre építésekre,
felújításokra, stb
Meghatározott Csongrád megyei
településeken élők pályázhatnak
építés, felújítás, korszerűsítés,
eszközbeszerzés, rendezvények stb
megvalósítására

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LEAD
2020.04.30 ER_Palyazat_VP6-19_2_1_-41-217.pdf

Pályázat helyi
értékekre épülő
turisztikai
szolgáltatások
fejlesztésére

Meghatározott Pest megyei
településen élők számára pályázati
lehetőség új falusi szálláshely
létesítésére, fejlesztésére.

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_38-8_1_1-17.pdf

Pályázat
turisztikai
szolgáltatások
és
együttműködések
fejlesztésének
támogatására
Pályázat
turisztikai
attrakciók,
fejlesztések
támogatására

Meghatározott Győr-Moson-Sopron
megyei településen élők számára
pályázati lehetőség különböző
turisztikai célu falusi turizmushoz,
öko, vizi, lovas, stb turisztikai
fejlesztésekhez.
Szálláshelyek építése, felújítása,
eszközbeszerzés stb-hez
Meghatározott Csongrád megyei
településeken élők pályázhatnak
szálláshely, falusi turizmus, és
egyéb turisztikai célú beruházások
megvalósítására

Pályázat
meglévő
szálláshelyek,
turisztikai
szolgáltatások
fejlesztésének
támogatására

Meghatározott Szabolcs-SzatmárBereg megyei településeken élők
pályázhatnak már meglévő
szálláshely, falusi turizmus, és
egyéb turisztikai célú beruházások
megvalósítására

2018.09 30

2018.12.27

2018.12.31

2018.04.05

2018.04.30

Meghatározott Fejér megyei
A szabadidőtelepüléseken
élők részére turisztikai
gazdaság
célú
beruházások
megvalósítása,
egyedi,
fejlesztése.
2019.12.31
vendégéjszaká
Pl:
pincefelújítás,borterasz,
hoz nem
borkóstoló,pezsgőház,lovarda,
kötődő
szolgáltatásain pihenőpont,sétány,fitnesz-park,

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_51-1-17.pdf

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_81-6-17.pdf

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_43-1_A-17.pdf
https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_35-35-6-17.pdf

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_96-2-17.pdf

ak és
vonzerőinek
fejlesztése
Pályázat
élelmiszer
alapanyagú
helyi
termékek,
hagyományos
kézműves- és
népművészeti
termékek
előállításának,
piacra
jutásának
támogatása
Pályázat helyi
termékek
előállításának
támogatása

természeti bemutatóhelyek
kialakítása, integrálása
Meghatározott Borsod-AbaújZemplén megyei településeken élők
részére nyújt lehetőséget gépek,
eszközök beszerzésére építésekre,
élelmiszeripari technológia
kialakítására fejlesztésére.

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_20-4-17.pdf

2018.12.31

Meghatározott Borsod-AbaújZemplén megyei településeken
élők részére nyújt lehetőséget a
Borsod-Torna-Gömör helyi
termék védjegyes tevékenység
végzéséhez szükséges
technológia (eszközök)
beszerzése, fejlesztése érdekében

Pályázat
turisztikai
szolgáltatások
fejlesztésének
támogatására

Meghatározott Somogy megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget különböző turisztikai
célú fejlesztésekhez

Együttműködé
sen alapuló
turisztikai
beruházások
támogatása

Meghatározott Győr-MosonSopron megyei településeken élők
részére nyújt lehetőséget
különböző turisztikai célú
szolgáltatások, szálláshelyek
fejlesztésekhez

Új falusi- és
egyéb
szálláshelyek
kialakítása,
meglévő
falusiés egyéb
szálláshelyek
szolgáltatás
bővítése,
Pályázat az
Alpokalja Fertő táj
kerékpáros és
aktív
turizmusát
erősítő

Meghatározott Borsod-AbaújZemplén megyei településeken élők
részére nyújt lehetőséget falusi és
egyéb szálláshelyek létrehozására,
fejlesztésére

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_12-1-17.pdf
2019.12.31

2019.12.31

2018.03.31

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_31-2_2_2-17.pdf
https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_8-2-17.pdf

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_20-5-17.pdf
2018.12.31

Meghatározott Győr-MosonSopron megyei településeken élők
részére nyújt lehetőséget
különböző turisztikai célú
szolgáltatások, szálláshelyek
fejlesztésekhez

2018.09.03

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_5-2_1-17.pdf

kezdeményezé
sek
támogatása
pályázat a
turisztikai
potenciál
kihasználását
segítő
projektek
megvalósítása
érdekében.

Meghatározott Békés megyei
településen élők pályázhatnak
turisztikai szolgáltatás
nyújtásához,illetve ehhez
kapcsolódó épületek, építmények,
létesítmények építése, felújítása,
bővítése, korszerűsítése,
közműfejlesztés

Bakonyi aktív
turisztikai
szolgáltatások
fejlesztése

A Bakonyban található
meghatározott településeken élők
pályázhatnak turisztikai
szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódó eszközök
beszerzésére

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
2018.12.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_1-814-17.pdf

Falusi
turizmus a
hagyományok
és értékek
jegyében az
alternatív
turizmus
fejlesztésével

Meghatározott Heves megyei
településeken élők pályázhatnak
szállás vendéglátás turizmushoz
kapcsolódó, épületek, gépek,
eszközök, infrastruktúrák
megvalósításához

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_98-2-17.pdf

2018.12.14

2019.12.31

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_54-1-17.pdf

Egyéb
pályázat címe,
száma
pályázat
elektromos
gépkocsi vásárlás
céljára

pályázat rövid ismertetése

benyújtási határidő

Elektromos gépkocsi vásárlás

2018.05.01.

pályázati anyag
elérhetősége
www.palyazat.emobi.hu

Archívum
A már lezárt pályázatokról, amelyek várhatóan a jövőben újra kiírásra kerülnek, így a következő
kiírásig felkészülési lehetőséget ad a pályázónak
pályázat címe, száma

Otthon Melege
Program
Fűtési rendszer
korszerűsítésének
támogatása alprogram
Pályázat kódszáma:

pályázat rövid
ismertetése
a lakosság részére
energiahatékonyság
növelését, a meglévő
lakóingatlanokban
lévő lakások széndioxid-kibocsátás
csökkentését

pályázati anyag elérhetősége
futeskorszerusites2017.nfsi.hu

eredményező,
fűtéskorszerűsítésre
irányuló,
költséghatékony
beruházások
támogatására
vonatkozó pályázat.
Ingyenes számítógép
és internet hozzáférés
65 év felettiek részére
.

ZFR-KAZ/2017

500 hátrányos helyzetű
településre terjesztik ki
az idősügyi
infokommunikációs
programot, amely 2018
augusztus végéig 1,2
milliárd forint állami
támogatásból valósult
meg. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium
(NFM)
ZFR-KONV-17-336618
Személygépkocsi
beszerzés támogatása
kerekesszékkel
közlekedő személyek
részére
(AUTÓPLUSZ2018)

Gázkonvektor cseréje
A pályázati program
célja az aktív
kerekesszéket,
elektromos
kerekesszéket, és
elektromos mopedet
használó súlyosan
mozgáskorlátozott
személyek önálló
életvitelének
támogatása,
közlekedési
lehetőségeik javítása
egy állapotuknak
megfelelő gépjármű
beszerzésének
támogatásával.

http://24.hu/fn/gazdasag/2017/10/20/ingyenszamitogepetes-internethozzaferest-adnak-a-65-ev-felettieknek/

konvektor2017@nfsi.hu

http://fszk.hu/palyazat/autoplusz2018

Olvastuk, de nem kontrolláltuk
Ezek a cikkek, és információk nem pályázati jellegűek, de olvasásuk, ismeretük előnyös lehet.
Egyszeri szociális segély
Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe
kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg a 75 ezer forintot,
ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, illetve a 85 ezer forintot, ha egyedül él.
Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg.
A kérelmek az országos Nyugdíjbiztosítási főigazgatósághoz benyújtandó formanyomtatványon
kérhető. A K17-es nyomtatvány elérhetősége:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

2018. Január 1-től számos változás jön, ami a családok és a nyugdíjasok és az idősek életét érinti!
Új időskori szociális támogatást vezethetnek be 2018-ban, a jogszabályokban lefektetik, hogy
kormányrendelet alapján adhatók egyszeri juttatások!! Ez szenzációs dolgot jelent a nyugdíjasok
számára, mégpedig azt, hogy bármikor kaphatnak extra pénzt, amire nem számítottak!
A jogszabály mintegy szentesíti, hogy a kormány akár külön rendeletben bármilyen egyszeri
juttatást biztosítson. Ilyet lehet majd fizetni a Nyugdíjbiztosítási vagy az Egészségbiztosítási
Alapból. Akad azonban részletesebben is leírt, korábban nem létező támogatás is .-írja az
http://www.azenpenzem.hu.
Még idén is jönnek plusz pénzek a nyugdíjasoknak és szinte biztos, hogy jövőre is!
Idén először kaptak a nyugdíjasok nyugdíj prémiumot, ami a nyilatkozatok alapján szinte biztos,
hogy 2018-ban is lesz és az ideinél jóval magasabb összeg!!!!
Idén még a nyugdíjkorrekciós pénz is plusz juttatások között van, ami minden nyugdíjasnak jár,
összege a nyugdíjtól függ! Ez az infláció korrigálására szolgál.
Év végén pedig érkezik a 10 ezer forintos Erzsébet utalvány a nyugdíjasoknak, még Karácsony
előtt!
65 év feletti ingyenes utazást érinti: 2018. január 01-től
Az új közlekedési kártyát regisztráció ellenében kell kiváltani.
Új rendszert vezetnek be a budapesti tömegközlekedésben, ez lesz a RIGO, az új elektronikus jegyés bérletrendszer.
A 65 év felettiek díjmentes utazása esetében annyi változás történik, hogy ellenőrzéskor 2018.
január 1- étől. a jogosultságot érvényes közlekedési kártyával kell igazolni. A közlekedési kártyát
az elektronikus jegyrendszer indulásáig (2018. január 1.) mindenkinek ki kell váltania, és onnantól
ezzel lehet igénybe venni a budapesti közösségi közlekedés szolgáltatásait. A regisztrációkor a
rendszer ellenőrzi azt is, hogy milyen kedvezményre jogosult az ügyfél.
Az első kártya kiváltása minden budapesti lakosnak ingyenes lesz.
Forrás: rigo.bkk.hu

Népi építészeti műemlék felújítása
Jövőre összesen 1,5 milliárd forintos pályázati keret áll rendelkezésre azoknak a magánszemélyeknek
vagy közösségeknek, akik a saját tulajdonukban lévő népi építészeti műemlékeket szeretnék felújítani.

Forrás: https://www.palyazatihirek.eu/civil-palyazatok/3694-jovore-masfel-milliard-forintrapalyazhatnak-a-maganszemelyek-a-tulajdonukban-levo-muemlekek-felujitasara

Szinte nem tud erről senki, de igaz! Állami támogatás jár fogpótlásra!
A kivehető és rögzített fogpótlás, valamint a fogszabályozó készülék, illetve tartozékai árához akkor
is jár támogatás, ha ezeket nem a gyógyászati segédeszköz forgalmazónál vásárolják meg, hanem
ezek kiszolgáltatása fogorvosi (fogszakorvosi) rendelésen történik.

Forrás: http://www.magyarorszagom.hu/fogpotlas-tamogatas.html#ixzz50fjnuQDS

Sikeres pályázatok
Ide azok a sikeres pályázatok kerülnek, amelyeket a nyugdíjas klubtársaink pályázatok keretében
nyertek.
Itt fel lehet tölteni egy rövid néhány mondatos tájékoztatót, hogy mely témakörben ki pályázott
eredményesen.
Esetlegesen a pályaművet is, ha olyan jellegű pályázat történt, ami így megjeleníthető szöveges
vagy kép dokumentum formában ( pl vers, festmény, az elismerő oklevél, vagy díj stb)

