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Pályázati Hírlevél

Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Pályázati Hírlevél
Autisták Országos Szervezetének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele
2017. 02. 21

Tisztelt Tagszervezeti Vezetők!

Az Autisták Országos Szövetségének célja, hogy minden információt hozzáférhetővé tegyen az
együttműködő tagszervezetek számára a működési tevékenységükhöz kapcsolódó pályázati
forrásokról. Az elérhető forrásokról teljeskörűen a megadott linkeken lehet tájékozódni.
Amennyiben az érintett szervezet a pályázati feltételeknek megfelel, az AOSZ a pályázat
elkészítésében és benyújtásában segítséget nyújt a tagszervezeteinek.

Megjelent pályázati felhívások:

1. ERSTE SEEDS program
Pályázati határidő: 2017. március 3.
Pályázat célcsoportja: társadalmi célú vállalkozások
Pályázat leírása: A Erste Group Social Banking Development, ERSTE Alapítvány (ERSTE
Stiftung), Erste Bank Hungary kiírásában a legígéretesebb vállalkozások vissza nem térítendő
forráshoz juthatnak. (A tervezett keretösszeg jelentős: 2 x 100.000 EUR.) Egyegy résztvevőre
akár többmillió Ftos támogatás is juthat.
1,5 éves inkubációs program (Social Enterprise Establishment and Development Support,
SEEDS) azoknak a társadalmi vállalkozásoknak a fejlődését szolgálja, amelyek működésükkel
az esélyegyenlőtlenséget csökkentik, és a rászorulók életminőségének javítását
segítik elő.
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Olyan

vállalkozások

elkötelezettségét

vagy

vállalkozási

kiválasztott

ötletek,

célcsoportjuk

és

amelyek

valamely

/

termékeik,

vagy

társadalmi

cél

szolgáltatásaik

iránti
köre

egyértelműen igazolja. Fenntarthatóságuk, életképességük üzleti szempontból is alátámasztható
(vagy

megvan

az

esély

ennek

megteremtésére).

A

program

segítségével

gazdasági

tevékenységüket fejleszteni, és ezáltal társadalmi hatásukat növelni szeretnék.
Részletek...

2. Digitális jólét program
Pályázati időszak: 2017. február 13. – április 14.
Pályázat célcsoportja: magánszemélyek (nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül nevelő
szülők, a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, a nyilvántartott álláskeresők, a
közfoglalkoztatási programban részt vevők, a 45 év feletti munkavállalókés az aktív idősek
szerepelnek)

Pályázat leírása: Nyíregyháza után hat SzabolcsSzatmárBereg megyei járásra is kiterjesztik
a Digitális jólét program lakossági eszköztámogatást célzó kísérleti alprogramját, és így több mint
2800 informatikai eszközt kaphatnak az ott élők.
Ez több mint 2400 notebookot és 400 tabletet jelent, amit térítésmentesen kaphatnak meg a
pályázaton nyertesek. Február 13tól két héten át jelentkezhetnek azok, akik a kijelölt járások
településeinek

valamelyikén

bejelentett

állandó

lakcímmel

vagy

tartózkodási

Önkéntes

Központ

hellyel

rendelkeznek.
Részletek…

3. Pro Bono Program
Pályázati határidő: 2017. március 16. 18.00 óráig
Pályázat célcsoportja: civil szervezetek
Pályázat

leírása:

A

General

közreműködésével pályázatot

Electric

hirdet

(GE)

az

Alapítvány

(ÖKA)

magyarországi civil szervezetek számára pro bono

támogatás felhasználására.
A GE másodszor hirdeti meg a „GE a Fenntartható Szervezetekért” pályázati programját,
amelynek célja a hazai civil szervezetek fenntartható és hatékony működésének elősegítése, a
vállalat szakemberinek szaktudása révén. A pro bono program célja, hogy a kiválasztott
szervezetek GE szakemberek magas hozzáadott értéket képviselő tudása révén, jelentős
elmozdulást érhessenek el projektjeik fejlesztése terén.
A pályázó szervezetek az alábbi kategóriákban és altémákban vehetnek igénybe pro bono
segítséget:
Folyamatfejlesztés
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IT
HR
Kommunikáció
Pénzügy
Marketing
A programra jelentkezni EZEN az oldalon lehet.
Részletek…

4. CivilTech Adományozó Program
Pályázati határidő: folyamatos
Pályázat célcsoportja: nonprofit szervezetek
Pályázat leírása: A CivilTech Informatikai Adományozó Program a NIOK és a TechSoup
partnerségének keretében valósul meg. A CivilTech program jelenleg a Microsoft, a Cisco, az O&O
Software, a Symantec, a Google, az Adobe, a Bitdefender és a Tableau által felajánlott
adományokat közvetíti.
A szoftwer adományok a legfrissebb, legjobb jogtiszta (Microsoft, Symantec, Adobe, Google, stb.)
információs

technológiai

(IT)

eszközök.

A

CivilTech

Informatikai

Adományozó

Program

szolgáltatási díjat számol fel minden egyes lebonyolított rendelés esetén. A díj az adományozó
program adminisztrációs költségeit fedezi. Bár az adminisztrációs költségek mértéke tételenként
változik, mégis a szervezetek jellemzően 9095%os megtakarítást érhetnek el a tipikus, USD
ben denominált kiskereskedelmi árakhoz képest.
Részletek…

5. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
(Kódsz.: TOP6.6.216)
Pályázati határidő: 2017. február 28tól 2017. május 31ig
Pályázat célcsoportja: Felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti
alapellátás fejlesztése támogatható:
 étkeztetés,
 közösségi ellátások,
 házi segítségnyújtás,
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 támogató szolgáltatás,
 utcai szociális munka,
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 nappali ellátás,
 család és gyermekjóléti szolgálat/központ.
Pályázat leírása: A pályázat célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben
nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új
szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már
működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
Részletek…

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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