NAVNYOSZ pályázatfigyelő, író, kidolgozó és menedzselő munkabizottság kiadványa
Frissítve: 2018. 03.23.
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

Egy estém
otthon
irodalmi
pályázat

Az utolsó
olvasóért

Medves fotós
maraton 2018

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
témája a család, a családi
kapcsolatok
A mű lehet novella, és vers is.

A pályázatban próza és vers
kategóriában az írói, költői
hajlammal rendelkező
magánszemélyek jelentkezhetnek
(Nevezési díjas)

Medves, és Medvesaljai
térségben készült fotográfiákkal
kell nevezni, melyeket a
fotomaraton 48 órája alatt
készültek.

benyújtási
határidő

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

2017.11.30
2018.03.31

2018.05.01

https://palyazatmenedzser.hu/201
8/02/26/egy-estem-otthonirodalmi-palyazat/
http://www.utolsoolvasoert.eoldal.hu
/cikkek/aktualis-palyazatok/

2018.04.01

2018.06.30

https://palyazatmenedzser.hu/201
8/02/26/medves-fotos-maraton2018-fotopalyazat/

Ország album
Fotókiállítás
maraton

bármilyen témájú fotóval lehet
nevezni

Berki Viola
ösztöndíj
pályázat

60 év feletti képzőművészek
számára kiírt pályázat
pályaműveikkel, életműveikkel.

Esztergomi
Fotográfiai
Biennálé

A pályázaton ars pro toto*
Elbeszélés – narratíva** témában
lehet kiállításra kész képekkel
nevezni.
A lényege, hogy egy képpel kell egy
eseményt elbeszélni, ábrázolni.
Nevezési díj van.

KARTON
Alkoss
szabadon
pályázat

A Klauzál Gábor BudafokTétényi Művelődési Központ
Embléma pályázatot hirdet
KARTON – kreatív art on
elnevezésű képzőművészeti
fesztivál emblémájának
megtervezésére

Regény
pályázat
nőknek

folyamatos
an 2018
évben

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

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/3927614758-Berki-Viola-Osztondij2018.05.11
2018.docx

http://www.efb.hu/palyazat.php
2018.05.05

http://klauzalhaz.hu/2018/02/26/k
arton-alkoss-szabadon-palyazatikiiras/
2018.05.01

Nők által írt regénnyel lehet a
pályázatra benevezni. Saját
pályaművel.

https://www.facebook.com/14071
7695978046/photos/a.149870928
2018.08.31 396056.27735.140717695978046
/1582876301762171/

Minikert,
Tündérkert
pályázat

Fotópályázat minikertről,
tündérkertről.

http://bernikert.blog.hu/2018/02/2
7/minikert_tunderkert_palyazat_6
03?utm_medium=doboz&utm_ca
2018.06.13
mpaign=bloghu_cimlap&utm_so
urce=kult

Art-Feszt Csili

A Csili Művelődési Központ
felhívással fordul minden olyan
képző- és iparművészetben
tevékenykedő amatőr alkotóhoz, aki
szeretne bemutatkozni a
nyilvánosság előtt.
Pályázni legfeljebb 3 db alkotással
lehet technikai, formai és méretbeli
megkötöttség nélkül.
A pályázaton egy adott síterepről
készült, min. 10 db fotót tartalmazó
galériával lehet részt venni.

Pályázati
felhívás

A tél legszebb
fotógalériái
Preyer Hugó
novellaíró
pályázat 2018

Legfeljebb két sci-fi kategóriájú
novellával lehet pályázni

http://www.csili.hu/felhivasok/pal
yazati-felhivas-art-feszt-csili
2018.05.01

http://sielok.hu/rovat/palyazat/cik
2018.03.31 k/fotopalyazat-2018/
https://preyer.avana.hu/?p=1474
2018.05.30

oaPIX
fotógrafikák
II.

Futball
A sport ami
összeköt
Pénzdíjas
fotópályázat
Szemben
fotópályázat

A „Szent
család”
pályázati
felhívás

Fedezd felfotózd le

„Nyomok”
fotópályázat

Fény-árnyékszín világ
fotópályázat

Sziluett
fotópályázat

Nappal
szemben
fotópályázat

„Írd ki

A versenyen oaPIX Online
Photo & Art applikációval
módosított képek vehetnek részt.
A kiírás tartalmazza a letölthető
applikációt is
A testnevelési Egyetem
fotópályázata a Németh Ferenc
díjért.
Sport jellegű fotók beküldésével
lehet pályázni, amatőr fotósoknak is.
Olyan képeket lehet beküldeni,
amelyek a tükörképek és a
tükröződések különböző formáit
mutatják be és korábbi Prizma
Körös pályázaton még nem
szerepeltek.
A Pályaművek mutassanak be olyan
egyházközséget, szervezetet vagy
szociális intézményt, amelyek a
Szent Család értékrendjét tartják
fontosnak, annak szellemében
munkálkodnak.
Esszé, kisfilm, vagy képzőművészeti
alkotás
A pályázat célja, hogy bemutassa
Sümeg város sokszínűségét, rejtett
szépségeit, melyeket a
mindennapokban nem is veszünk
észre, annyira az életünk része.
A kiírás címének megfelelően bárki,
vagy bármi által okozott nyomokat,
lenyomatokat kell beküldeni,
melyek a földön, vízben, falon, fán
vagy bármely felületen lencsevégre
lehetett kapni.
A pályázat célja, hogy a
megszokottól eltérően,
meghökkentő, rafinált képek
szülessenek.
Ahol a fény és az árnyékok vagy a
színek olyan mértékben és módon
veszik át a főszerepet,
ahogy ezt ritkán látjuk.
Olyan képeket kell készíteni,
amelyek korábbi Prizma Körös
pályázaton még nem szerepeltek és
a kiírásnak megfelelően a nagyon
világos és a sötét körvonalak
együttállása a cél.
A témájában kötetlen, de a kiírásnak
megfelelően, olyan képeket kell
aklotni, amelyek a nappal, a fénnyel
szembe készülnek. Olyan
ellenfényes képeket melyben a téma
mellett a fényforrás is látszódik.
Nők által megélt, átélt személyes

https://www.orszagalbum.hu/vers
eny-tartalom.php?vid=24
2018.07.31

http://likegroup.hu/public/fotopal
yazat2018/
2018.04.07

http://www.prizmakarika.hu/szem
ben-0
2018.12.16

http://www.gyhf.hu/index.php/15
-hirek-esemenyek/245-a-szentcsalad-palyazati-felhivas
2018.04.23

http://sumegonline.hu/hirek-avaroson-tulrol/fotopalyazati2018.04.20 felhivas-2/
http://www.prizmakarika.hu/nyo
mok
2018.10.31

http://www.prizmakarika.hu/f%C
3%A9ny%C3%A1rny%C3%A9k2018.09.16 sz%C3%ADn-vil%C3%A1g-1

http://www.prizmakarika.hu/szilu
ett-0
2018.07.01

http://www.prizmakarika.hu/napp
al-szembe
2018.09.02

2018.04.09 http://www.evamagazin.hu/ird-ki-

magadból”
Irodalmi
pályázat
nőknek
„Az idő”
fotópályázat

történetekkel lehet nevezni

Olyan képekkel lehet nevezni,
amelyek az idő múlását ábrázolják

A hónap fotója
2018

Olyan képekkel lehet pályázni,
melyek tükrözik és ábrázolják a
maga körül mindent felperzselő
lobogás, vagy a hosszú, parázsló
izzás bármilyen formáját.
A fotópályázat célja, a Vas megyei
erdők, természetes élőhelyek
növény- és állatvilágának, az erdő
életének, erdő és ember
kapcsolatának bemutatása.
Az adott hónap témájába illő fotó
beküldése

HázunkHazánk
fotópályázat

Magyarország és a Kárpát medence
természeti, és épített szépségeinek
bemutatása

„Szerelmes
ember”
fotópályázat
Erdőképek
2018
fotópályázat

magadbol-97197

http://www.prizmakarika.hu/az2018.05.01 id%C5%90-0
http://www.prizmakarika.hu/szere
lmes-ember
2018.04.08
http://www.szherdeszet.hu/hirek/f
otopalyazat-erdokepek-20182018.11.05 2.html
http://www.turistamagazin.hu/fot
2018.
opalyazat-2-2.html
folyamatos
http://www.dabasfoto.hu/cikkek/6.hazunk-hazank-fotopalyazat--2018.05.25
2018..html

Lakás, lakhatás, háztartás
pályázat címe,
száma

pályázat rövid ismertetése

GINOP8.4.1/A-17
Lakóépületek
energiahatéko
nyságának és
megújuló
energia
felhasználásán
ak növelését
célzó hitel
VEKOP-5.2.117
Lakóépületek
energiahatéko
nyságának és
megújuló
energia
felhasználásán
ak növelését
célzó hitel

Kamatmentes kölcsön, a
lakóépületek energiahatékonyságának növelését célzó
beruházásokra, valamint a
megújuló energia felhasználását
megvalósító beruházások
finanszírozására.
a közép magyarországi régión
kivűli térségek számára
Kamatmentes kölcsön, a
lakóépületek energiahatékonyságának növelését célzó
beruházásokra, valamint a
megújuló energia felhasználását
megvalósító beruházások
finanszírozására.
a közép magyarországi
régióban

benyújtási
határidő
2022.12.31

2022.12.31

pályázati anyag elérhetősége
https://www.palyazat.gov.hu/ginop841-a-17-lakpletekenergiahatkonysgnak-s-megjulenergia-felhasznlsnak-nvelst-clzhitel

https://www.palyazat.gov.hu/vekop521-17-lakpletekenergiahatkonysgnak-s-megjulenergia-felhasznlsnak-nvelst-clzhitel

OTP Business
Társasházi
Pályázat

A Vakok
▪
Lakásgondjain
ak Megoldását
Támogató ▪
Alapítvány
pályázati
felhívása
▪
▪
▪

A társasházak/lakásszövetkezetek 2018.06.17
szűkebb környezetének 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.
2018.05.07
Vakok részére biztosítandó
támogatás az alábbi
témakörökben:
Lakásvásárlás, lakáson fennálló
tulajdonközösség megszüntetése,
lakáscsere
Lakás építése, bővítése;
Lakás felújítása, tatarozása
Illetve az előbbi pontokban
felsoroltakkal összefüggésben
felvett bankhitel kiváltása,
csökkentése.

https://otpbusiness.hu/tarsashazipaly
azat/

http://www.vgyke.com/hir/vaklakas/

Szabadidő, üdülés
pályázat címe,
száma

pályázat rövid ismertetése

benyújtási
határidő

pályázati anyag elérhetősége

Regionális pályázatok
pályázat címe,
száma
Pályázat
turisztikai
attrakciók,
fejlesztések
támogatására
Pályázat helyi
gazdaságélénkítés
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

Meghatározott Győr-MosonSopron megyei településen élők

2018.09 30

2018.12.27

2018.12.31

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

szolgáltatások és
együttműködések fejlesztésének
támogatására
Pályázat
turisztikai
attrakciók,
fejlesztések
támogatására

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

A szabadidőgazdaság
egyedi,
vendégéjszakáh
oz nem kötődő
szolgáltatásaina
k és
vonzerőinek
fejlesztése

Meghatározott Fejér megyei
településeken élők részére
turisztikai célú beruházások
megvalósítása, fejlesztése.
Pl: pincefelújítás,borterasz,

borkóstoló,pezsgőház,lovarda,
pihenőpont,sétány,fitnesz-park,
természeti bemutatóhelyek
kialakítása, integrálása

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

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

Pályázat helyi
termékek
előállításának
támogatása

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

ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_81-6-17.pdf

2018.04.05

2018.04.30

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
2019.12.31

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

2018.12.31

Meghatározott Somogy megyei
településeken élők részére nyújt

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

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE

szolgáltatások
fejlesztésének
támogatására

lehetőséget különböző
turisztikai célú fejlesztésekhez

ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_31-2_2_2-17.pdf

Együttműködés
en alapuló
turisztikai
beruházások
támogatása

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

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

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

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

pályázat a
turisztikai
potenciál
kihasználását
segítő projektek
megvalósítása
érdekében.

Bakonyi aktív
turisztikai
szolgáltatások
fejlesztése

Meghatározott Győr-MosonSopron megyei településeken
élők részére nyújt lehetőséget
különböző turisztikai célú
szolgáltatások, szálláshelyek
fejlesztésekhez
Meghatározott Békés megyei
településen élők pályázhatnak
turisztikai szolgáltatás
nyújtásához,illetve ehhez
kapcsolódó épületek,
építmények,
létesítmények építése, felújítása,
bővítése, korszerűsítése,
közműfejlesztés
A Bakonyban található
meghatározott településeken
élők pályázhatnak turisztikai
szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódó eszközök
beszerzésére

2018.03.31

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

2018.09.03

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_54-1-17.pdf
2018.12.14

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2018.12.31
1-814-17.pdf

Falusi turizmus
Meghatározott Heves megyei
a hagyományok településeken élők pályázhatnak
és értékek
szállás vendéglátás turizmushoz
2019.12.31
jegyében az
kapcsolódó, épületek, gépek,
alternatív
eszközök, infrastruktúrák
turizmus
megvalósításához
fejlesztésével
Meghatározott Zala megyei
Mikrovállalkozá
településeken
élők részére nyújt
sok támogatása
lehetőséget
gépek,
eszközök
2018.11.30
és fejlesztése
beszerzésére építésekre,

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

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

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_59-5-17.pdf

Meghatározott Zala megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget helyi termékek
előállításához, feldolgozásához
szükséges gépek, eszközök
beszerzésére

https://palyazatmenedzser.hu/201
8/01/24/palyazat-sajat-piacanversenykepes-helyi-termekektovabba-balatoni-orszagos2018.11.30
ismertsegu-termekek-estermelesi-hatteruk-fejlesztesenektamogatasara/

Kisléptékű
turisztikai
fejlesztések - 1.
célterület

Meghatározott, Békés megyei
településeken élők pályázhatnak
turisztikai szolgáltatás
nyújtásához kapcsolódó
eszközök beszerzésére

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
2019. 03.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_49-6-17.pdf

Pályázat
turisztikai
szolgáltatások
erősítésére a
térségben

Meghatározott Bács-Kiskun
megyei településen élők
pályázhatnak lovas, vadász, és
horgász turisztikai
tevékenységhez kapcsolódó
eszközök, létesítmények
fejlesztésére
Meghatározott, Békés megyei
településeken élők pályázhatnak
mezőgazdasági termeléshez
kapcsolódó eszközök
beszerzésére

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2019.06.30
50-6-17.pdf

Pályázat
turisztikai
szolgáltatások,
attrakciók,
szálláshelyek
fejlesztésére
Pályázat térségi
turizmus
fejlesztés
támogatására

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

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2018.11.30
59-3-17.pdf

Meghatározott SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget különböző
turisztikai célú fejlesztésekhez

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
2018.12.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_80-2-17.pdf

Pályázat helyi
termékek
támogatására

Meghatározott Bács-Kiskun
megyei településeken élők részére
nyújt lehetőséget helyi termékek
előállításához, feldolgozásához
szükséges gépek, eszközök
beszerzésére

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
2018.12.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_32-7-17.pdf

Pályázat háztáji
haszonállat
tartási
körülményeinek
javítására
Pályázat helyi
termékek
előállításának
támogatására

Meghatározott Baranya megyei
településen élők pályázhatnak
építmények megvalósítására,
építésére, és különböző
eszközök beszerzésére
Meghatározott Baranya megyei
településen élők pályázhatnak
helyi termékek előállításához
kapcsolódó építmények
megvalósítására, építésére,
különböző eszközök
beszerzésére, infrastruktúra

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
2018.12.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_102-2-17.pdf

Pályázat helyi
termékek
támogatására

Pályázat háztáji
kertészetek,
állattartók
támogatására

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
2019.03.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_49-1-17.pdf

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2018.12.31 19-4_-17.pdf

Pályázat falusi
turizmus
fejlesztésének
támogatására

kiépítésére
Meghatározott Heves megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget különböző
turisztikai célú fejlesztésekhez

Pályázat helyi
adottságokra
épülő turizmus
fejlesztésének
támogatására

Meghatározott SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget különböző
turisztikai célú fejlesztésekhez

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2019.12.31
87-1-17.pdf

Meghatározott Bács-Kiskun
megyei településeken élők
részére nyújt lehetőséget
különböző turisztikai célú
fejlesztésekhez

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2018.12.31
32-6-17.pdf

Pályázat
turisztikai
fejlesztés
támogatására

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
2018.08.24 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_29-1-17.pdf

Pályázat
őstermelőknek
turisztikai és
mezőgazdasági
célú
támogatásra

Meghatározott Zala megyei
https://palyazatmenedzser.hu/wptelepüléseken élők pályázhatnak
content/uploads/2018/02/VP_LE
turisztikai célú építmények,
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_pincék, építése, felújítása
100-8_1_3-17.pdf
2019.01.15
szőlő-és gyümölcsültetvények
telepítése, zártkerti ingatlanok
védelméhez kapcsolódó
beszerzések megvalósítására
Pályázat
Meghatározott Borsod-Abaújhttps://palyazatmenedzser.hu/wpgépbeszerzés,
Zemplén megyei teleüléseken
content/uploads/2018/02/VP_LE
eszközbeszerzés
élők pályázhatnak gép és
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_és hozzáadott
eszközbeszerzésre
101-01-17.pdf
2018.09.30
értéket növelő
technológiai
fejlesztés
támogatására

Egyéb
pályázat címe,
száma
pályázat
elektromos
gépkocsi vásárlás
céljára

pályázat rövid ismertetése
Elektromos gépkocsi vásárlás

benyújtási
határidő
2018.05.01.

Archívum

pályázati anyag elérhetősége
www.palyazat.e-mobi.hu

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:
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-17336618
Személygépkocsi
beszerzés
támogatása
kerekesszékkel
közlekedő
személyek részére
(AUTÓPLUSZ2018)

Üdülési lehetőség
fogyatékkal élő

pályázat rövid
pályázati anyag elérhetősége
ismertetése
a lakosság részére futeskorszerusites2017.nfsi.hu
energiahatékonyság
növelését, a
meglévő
lakóingatlanokban
lévő lakások széndioxid-kibocsátás
csökkentését
eredményező,
fűtéskorszerűsítésre
irányuló,
költséghatékony
beruházások
támogatására
vonatkozó
pályázat.
http://24.hu/fn/gazdasag/2017/10/20/ingyenszamitogepetIngyenes
es-internethozzaferest-adnak-a-65-ev-felettieknek/
számítógép és
internet hozzáférés
65 év felettiek
részére .

Gázkonvektor
konvektor2017@nfsi.hu
cseréje
A pályázati program
célja az aktív
kerekesszéket,
elektromos
kerekesszéket, és
elektromos mopedet
használó súlyosan
mozgáskorlátozott
http://fszk.hu/palyazat/autoplusz2018
személyek önálló
életvitelének
támogatása,
közlekedési
lehetőségeik javítása
egy állapotuknak
megfelelő gépjármű
beszerzésének
támogatásával.
Az Erzsébet program http://www.erzsebetprogram.hu/fogyatekossaggalkeretében
elo-palyazok-szamara-2018-ban-felhasznalhato-

személyek részére.

Üdülési nyugdíjasok
részére

Üdülési pályázat
nagycsaládos
részére

fogyatékkal élő 18
udulesre
éven felüli
személyek üdülésre
pályázhatnak,
amennyiben
ellátásuk a nettó
150.000.-Ft-ot nem
haladja
meg
Az Erzsébet programon
http://www.erzsebetprogram.hu/nyugdijas-palyazokbelül a nyugdíjasok üdülésre
szamara-2018-ban-felhasznalhato-udulesre
pályázhatnak,
amennyinyiben 60.
életévüket
betöltötték, a nyugdíjuk
147.000
Ft-nál nem több, és nincs
más
jövedelmük.

Üdülésre
http://www.erzsebetprogram.hu/nagycsaladospályázhatnak
palyazok-szamara-2018-evben-felhasznalhatoazon belföldi
udulesre
illetőségű, 18.
életévét betöltött,
magánszemély,
akiknek a
családjában az
egy főre jutó
rendszeres havi
jövedelem nem
haladja meg a
2018. január 1-jén
érvényes
minimálbér
összegét, továbbá
három vagy annál
több gyermeket
nevel(nek) saját
háztartásukban,
akik után – a
pályázat
benyújtása napján
– családi pótlékra
jogosul(tak).

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

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
LEHET NOVEMBER 1-TŐL FŰTÉSTÁMOGATÁST IGÉNYELNI! HA KEVESEBB A
NYUGDÍJA, MINT 114 EZER FORINT, AKKOR MEGFELEL A FELTÉTELEKNEK! ITT
TÁJÉKOZÓDHAT A RÉSZLETEKRŐL >> NOVEMBER 1-TŐL FŰTÉSTÁMOGATÁST
IGÉNYELHET SOK NYUGDÍJAS, HA NEM TÖBB A NYUGDÍJA, MINT 114 EZER FORINT!
A támogatást azok vehetik igénybe, akiknek öregségi nyugdíja nem haladja meg a 114 ezer forintot.
http://palyazat.org/2018/01/16/futesi-tamogatas-rokkantaknak-rehabilitacios-ellatasbanreszesuloknek-nyugdijasoknak-alig-paran-tudnak-rola-pedig-114-ezeres-forintos-jovedeelm-alattigenyelheto-barmilyen-futesre-gazra-szenre-st/

2018-tól a „kivételes rokkantsági ellátás” lehetőségével kibővülnek a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai – rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás
http://palyazat.org/2018/01/16/figyelem-dolgozok-tizereinek-jar-vadonatuj-penztamogatas-es-megnem-is-tudnak-rol/

100%-os, vissza nem térítendő támogatás egyedülállóknak és családoknak! Mostantól 3,5 millió
támogatást kaphatsz egyedülállóként, ha családod van akkor ennél sokkal többet! NEM FÜGG
SEM ÉLETKORTÓL, SEM JÖVEDELEMTŐL, SEM CSALÁDI ÁLLAPOTTÓL, SEM
GYERMEKTŐL!!! Mutatjuk hogyan kell igényelned, hogy meg kis kapd!
http://hasznos.info/2018/02/19/100-os-vissza-nem-teritendo-tamogatas-egyedulalloknak-escsaladoknak-mostantol-35-millio-tamogatast-kaphatsz-egyedulallokent-ha-csaladod-van-akkorennel-sokkal-tobbet-nem-fugg-sem-eletkortol-sem/

JÖN A 100%-OS ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELÚJÍTÁSRA!
Családi házasok figyelem!!!! 2018. április 2-től akár 100%-os támogatást kaphatsz családi ház
felújításra!!!! Indul a FEJLESZD AZ OTTHONOD PROGRAM! A fűtésrendszer cseréje mellett, a
szigetelésre, nyílászárók cseréjére is támogatást nyújt az állam.
http://palyazat.org/2018/02/25/a-futesrendszer-csereje-mellett-a-szigetelesre-nyilaszarok-cserejereis-tamogatast-nyujt-az-allam/

FIGYELEM! SZENZÁCIÓS PÁLYÁZATOT NYITOTTAK ÚJRA >> RENGETEG PÉNZT
ADNAK NAPELEMRE, NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉRE, HŐSZIGETELÉSRE, ÚJ KAZÁNRA!
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS, MINIMUM MÁSFÉL MILLIÓ FORINT! ITT
A FELHÍVÁS >>>
http://vallalkozas.org/2017/11/23/figyelem-szenzacios-palyazatot-nyitottak-ujra-rengetegpenzt-adnak-napelemre-nyilaszaro-cserere-hoszigetelerse-uj-kazanra-vissza-nem-teritendotamogatas-minimum-masfel-millio-forint-itt-a-fe/
100%-BAN INGYENES GYÓGYFÜRDŐ, TERMÁLFÜRDŐ BELÉPŐK, MASSZÁZSOK,
GYÓGYKEZELÉSEK ORSZÁGOSAN - ÉVENTE 15 ALKALOMMAL ÖNNEK IS JÁRHAT!
>>> ÍGY VEHETI IGÉNYBE ÖN >>>
http://nyugdijas.org/2018/02/25/100-ban-ingyenes-gyogyfurdo-termalfurdo-belepok-kezelesekmasszazsok-orszagosan.php

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)

