Kód

Pályázat címe

Kedvezményezettek

Keretösszeg
(Mrd Ft)

Támogatás összege

Támogatás
mértéke

Beadási határidő/
megjelenés ideje

Támogatás célja, támogatható tevékenység

Országos
A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy
előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási intézmények
vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit:

rendelkező gazdasági társaságok,
04-KKMVIZDIPLOMACIA-2020

Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító
tevékenységek finanszírozása

175 mFt

min. 2 millió Ft,
max. 15 millió Ft

max. 65 %

2020. március 31-ig
bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi - víziparral
összefüggő - projektek tervezésébe és megvalósításába.

tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek;

IFJ-GY-20-A

A fenntartható jövőért

szervezetek;

80 mFt

min. 500.000 Ft,
max. 2.000.000 Ft

max. 95 %

2020. február 12-tól
2020. március 13-ig

közösségek vagy szervezetek;

A fenntartható fejlődés magában foglalja a társadalmi haladás elérése, megtartása
érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését. A
méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező
célkitűzés mindenkire - a jövő nemzedékekre is - vonatkoznak.

Konvergencia-régió
Közép-magyarországi régió
Nemzetközi

szervezet (CSO);

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap
Visegrad Grants 2020

intézmények;

n.a.

A támogatási összegek
a projekt méretétől és
hatókörétől függően
változnak. A támogatott
projektek átlagos
támogatása 2019-ben
körülbelül 20 000 euró
volt.

n.a.

A támogatási összegek
a projekt méretétől és
hatókörétől függően
változnak. A támogatott
projektek átlagos
támogatása 2019-ben
körülbelül 20 000 euró
volt.

n.a.

A támogatási összegek
a projekt méretétől és
hatókörétől függően
változnak. A támogatott
projektek átlagos
támogatása 2019-ben
körülbelül 40 000 euró
volt.

max. 100%

95
millió euró

prioritástól függően

max. 85%

vállalatok (különösen innovációs és induló
vállalkozások), amennyiben a projekt nonprofit
jellegű.
szervezet (CSO);
International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap
Visegrad+ Grants 2020

intézmények;
vállalatok (különösen innovációs és induló
vállalkozások), amennyiben a projekt nonprofit
jellegű.
szervezet (CSO);

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap
Strategic Grants 2020

intézmények;
vállalatok (különösen innovációs és induló
vállalkozások), amennyiben a projekt nonprofit
jellegű.

max. 100%

max. 100%

A pályázatok benyújtására
rendszeresen évente
három alkalommal van
lehetőség:
2020. február 1.
2020. június 1.
2020. október 1.

Az Alap célja a visegrádi országok közötti civil kapcsolatok fejlesztése, hogy
megkönnyítse és elősegítse a V4 országok (Magyarország, Csehország,
Lengyelország, Szlovákia) és más országok, (különösen, de nem kizárólag keleteurópai, nyugat-balkáni nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését a
közös kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,
határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.

A pályázatok benyújtására
rendszeresen évente
három alkalommal van
lehetőség:
2020. február 1.
2020. június 1.
2020. október 1.

Az Alap célja a visegrádi országok közötti civil kapcsolatok fejlesztése, hogy
megkönnyítse és elősegítse a V4 országok (Magyarország, Csehország,
Lengyelország, Szlovákia) és más országok, (különösen, de nem kizárólag keleteurópai, nyugat-balkáni nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését a
közös kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,
határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.

A pályázatok benyújtására
rendszeresen évente
három alkalommal van
lehetőség:
2020. február 1.
2020. június 1.
2020. október 1.

Az Alap célja a visegrádi országok közötti civil kapcsolatok fejlesztése, hogy
megkönnyítse és elősegítse a V4 országok (Magyarország, Csehország,
Lengyelország, Szlovákia) és más országok, (különösen, de nem kizárólag keleteurópai, nyugat-balkáni nem EU tagországok) közti szorosabb együttműködését a
közös kulturális, tudományos és oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok,
határokon átnyúló projektek és az idegenforgalom terén.

önkormányzati intézmények)

2014 TC16 RFCB010

Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020
Határon Átnyúló Együttműködési Program

közérdekű tevékenységet folytatnak (pl.
klaszterszervezetek, gazdaságfejlesztési központok,
egyetemek, kutató-fejlesztő intézmények),

folyamatos

A program célja a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok
elmélyítése Ausztria és Magyarország határa mentén és ezáltal a regionális
versenyképesség erősítése, valamint az egyenlőtlenségek enyhítése.

2020. október 27-ig

Európának radikálisabb, piacgeneráló innovációra van szüksége a termelékenység
és a nemzetközi versenyképesség javítása, valamint új munkahelyek és magasabb
életszínvonal elérése érdekében. Ezeknek az újításoknak meg kell felelniük a
felhasználók és az ügyfelek igényeinek, és fenntartható módon kell kezelniük a
társadalmi, technológiai és üzleti kihívásokat. A javasolt projekteknek képesnek kell
lenniük a formabontó, korszakalkotó innovációra és a gyors infokommunikációs
piacra jutásra.

személyiséggel rendelkező privát társaságokat.

kutatóközpont),

EIC-FTI-2018-2020

Innovációs projektek felgyorsítása

3 millió euró
intézmény),

szövetkezet)

n.a.

for-profit: 70%
non-profit:
100%

