
Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Pályázati Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele  

 
2017. január 04.

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:

 

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati
kiírása civil szervezetek 2017. évi működési

támogatására.

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1483540758


 

Civil szervezetek működési támogatása 2017  A Nemzeti Együttműködési Alap

pályázati felhívása (NEA17M)

 

A  Társadalmi  Felelősségvállalás  Kollégium  rendelkezésre  álló  kerete  519.240.288  Ft.

Támogatásként pályázható összeg: 100.000 – 3.000.000 Ft.

Az önrész mértéke a  támogatás min. 10 %a, mely állhat pénzbeli  eszközből,  vagy önkéntes

munkából.

A  benyújtás  történhet  az  EPER  rendszerben,  vagy  az  új,  egységes  pályázatkezelő  FAIR

rendszerben (https://eptk.fair.gov.hu/?p=UqQD_BmRBqvptMbDcWYxN07U%253D)

Az EPERben ellenőrizni kell az alapadatokat a bírósági nyilvántartással, ha egyezik minden adat,

nem kell új regisztrációs nyilatkozat.

A  pályázati  díj:  2000  Ft,  melynek  befizetését  igazoló  bizonylatot  az  EPER  rendszerben  a

dokumentumbeküldés funkció keretében fel kell tölteni.

Ellenőrizni kell még a 2015. évi beszámoló meglétét a birosag.hun. Formai hiánypótlásra nincs

lehetőség, a megfelelőséget a pályázati kiírás 13. pontja alapján ellenőrizni szükséges.

Új feltétel, hogy az indikátoroknál a közvetlenül elért személyeket jelenléti ívvel kell igazolni!

Az  indikátor  esetében  a  bázisérték  a  pályázat  adatokkal  feltöltésének  dátuma,  célérték  a

támogatott időszak befejező napja (2018. március 31.)

Részletek...

 

Civil Díj 2017 – Pályázat civil szervezetek,
tevékenységek elismerésére 

 
A NIOK Alapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok részére,

a Civil Díj elnyerésére.

Részletek…

 

Pályázat ifjúsági, oktatási, egészségügyi és
környezetvédelmi területen működő civil szervezetek
2017. évi szakmai programjainak támogatására 

 
A pályázat keretében ifjúsági, oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő civil

szervezetek  2017.  évi  szakmai  programjainak  150.0003.000.000  forintos  támogatására

pályázhatnak.

Részletek…

http://hirlevel.palyazatmenedzser.hu/lt.php?s=39ab891acc4aad575e0c45c2b945a76e&i=1820A1858A4A86535
https://eptk.fair.gov.hu/?p=UqQD_B-mRBqvptMbDcWYxN07U%253D
https://palyazatmenedzser.hu/2016/12/15/civil-szervezetek-mukodesi-celu-tamogatasa-2017/
http://civildij.hu/palyazati-felhivas-es-utmutato/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/03/palyazat-ifjusagi-oktatasi-egeszsegugyi-es-kornyezetvedelmi-teruleten-mukodo-civil-szervezetek-szakmai-programjainak-tamogatasara/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%E2%96%B6+Megjelentek+a+NEA+p%C3%A1ly%C3%A1zatok+civil+szervezetek+2017++%C3%A9vi+szakmai+programjainak+t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1ra&utm_campaign=P%C3%A1ly%C3%A1zatok+v%C3%A1llalkoz%C3%A1soknak


 

Pályázat közművelődési, tudományos, kutatási, audio
és telekommunikációs, informatikai, szak és

felnőttképzési, ismeretterjesztési,  fogyasztóvédelmi,
település és közösségfejlesztési területen működő civil

szervezetek 2017. évi szakmai programjainak
támogatására 

 
A  pályázat  keretében  közművelődési,  tudományos,  kutatási,  audio  és  telekommunikációs,

informatikai,  szak  és  felnőttképzési,  ismeretterjesztési,    fogyasztóvédelmi,  település  és

közösségfejlesztési  területen  működő  civil  szervezetek  2017.  évi  szakmai  programjainak

200.0002.500.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Részletek…

 

Pályázat nonprofit szervezeteknek,
ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai

és érdekképviselet, adományosztás, szociális
tevékenység, családsegítés, polgári védelem,

időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás,
hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit

tevékenységek területén működő civil szervezetek 2017.
évi szakmai programjainak támogatására 

 
A  pályázat  keretében  nonprofit  szervezeteknek,  ernyőszervezeteknek  nyújtott  szolgáltatások,

szakmai  és  érdekképviselet,  adományosztás,  szociális  tevékenység,  családsegítés,  polgári

védelem,  időskorúak  gondozása,  rehabilitációs  foglalkoztatás,  hátrányos  helyzetű  rétegek

segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területen működő civil szervezetek 2017. évi szakmai

programjainak 250.0003.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Részletek…

 
Pályázat a nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek és

ifjúságvédelem, egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi

rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelőzés,
természet és környezetvédelem területén működő civil

szervezetek 2017. évi szakmai programjainak
támogatására 

 
A  pályázat  keretében  a  nevelés  és  oktatás,  képességfejlesztés,  gyermek  és  ifjúsági

érdekképviselet, gyermek és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,

egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelőzés, természet és környezetvédelem

területén  működő  civil  szervezetek  2017.  évi  szakmai  programjainak  150.0003.000.000

forintos támogatására pályázhatnak.

Részletek…

https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/03/palyazat-kozmuvelodesi-tudomanyos-kutatasi-audio-es-telekommunikacios-informatikai-szak-es-felnottkepzesi-ismeretterjesztesi-fogyasztovedelmi-telepules-es-kozossegfejlesztesi-teruleten-muk/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%E2%96%B6+Megjelentek+a+NEA+p%C3%A1ly%C3%A1zatok+civil+szervezetek+2017++%C3%A9vi+szakmai+programjainak+t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1ra&utm_campaign=P%C3%A1ly%C3%A1zatok+v%C3%A1llalkoz%C3%A1soknak
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/03/palyazat-nonprofit-szervezeteknek-ernyoszervezeteknek-nyujtott-szolgaltatasok-szakmai-es-erdekkepviselet-adomanyosztas-szocialis-tevekenyseg-csaladsegites-polgari-vedelem-idoskoruak-gondozasa/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Nonprofit+p%C3%A1ly%C3%A1zati+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=Nonprofit+p%C3%A1ly%C3%A1zati+h%C3%ADrlev%C3%A9l
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/03/palyazat-ifjusagi-oktatasi-egeszsegugyi-es-kornyezetvedelmi-teruleten-mukodo-civil-szervezetek-szakmai-programjainak-tamogatasara/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Nonprofit+p%C3%A1ly%C3%A1zati+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=Nonprofit+p%C3%A1ly%C3%A1zati+h%C3%ADrlev%C3%A9l


 
Pályázat megváltozott munkaképességű személyek
munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok

támogatása céljából 
 

A  pályázat  keretében  munkaerőpiac,  foglalkoztatáspolitika,  megváltozott  munkaképesség,

társadalomtudományi,  foglalkozási  rehabilitációs  területen dolgozó  szervezetek pályázhatnak 4

különböző program megvalósításának támogatására, területenként maximum 4, 6, 20 vagy 51

millió forint támogatásra.

Részletek…

 
Pályázat online kormányzati, közigazgatási és e

egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális
Jólét Program kiterjesztésének elősegítése 

 
A  pályázat  keretében  a  Kormányzati  Informatikai  Fejlesztési  Ügynökség  (KIFÜ)  és  a

Miniszterelnöki  Kabinetiroda  pályázhat  online  kormányzati,  közigazgatási  és  eegészségügyi

szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének megvalósítására

Részletek…

 

Jó pályázást kívánunk mindenkinek!
  

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu Kérjük erre a hírlevélre ne válaszoljon! A
hírlevekkel kapcsolatban a komm@esoember.hu e‐mail címen várjuk az észrevételeit.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.

https://palyazatmenedzser.hu/2016/12/30/palyazat-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-munkaero-piaci-integraciojat-elosegito-programok-tamogatasa-celjabol/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Nonprofit+p%C3%A1ly%C3%A1zati+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=Nonprofit+p%C3%A1ly%C3%A1zati+h%C3%ADrlev%C3%A9l
https://palyazatmenedzser.hu/2016/12/28/palyazat-online-kormanyzati-kozigazgatasi-es-e-egeszsegugyi-szolgaltatasok-terjedesenek-es-a-digitalis-jolet-program-kiterjesztesenek-elosegitese/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Nonprofit+p%C3%A1ly%C3%A1zati+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=Nonprofit+p%C3%A1ly%C3%A1zati+h%C3%ADrlev%C3%A9l
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=7161591c0267f86&unsubscribe_member_id=6341

