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Támogatás célja, támogatható tevékenység

2020. augusztus 15-ig

A Támogató programot hirdet a hazai sportágazat területén működő, a
helyi kis- és közepes sportszervezetek utánpótlás-neveléssel
összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. A
Támogató azzal a céllal kívánja támogatni az ország bármely területén,
helyi szinten integrált kis és közepes sportszervezetek tehetségkiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatainak megvalósítását, hogy a
versenysport területén, helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló
sportszervezetek hatékonyabb munkát végezhessenek

2020. szeptember 1-ig

Ennek az intézkedésnek a célja a polgárokat közvetlenül bevonó
nemzetközi partnerségek és hálózatok által támogatott projektek
támogatása. Ezek a projektek különböző háttérrel rendelkező polgárok
találkozását biztosítják az Unió szakpolitikáihoz közvetlenül kapcsolódó
tevékenységekben lehetőséget biztosítva nekik arra, hogy aktívan
vehessenek részt az Unió szakpolitikái kialakításának folyamatában a
Program céljaihoz kapcsolódó területeken.

2020. szeptember 1-ig

Ennek az intézkedésnek a célja, hogy azoknak a projekteknek nyújtson
támogatást, amelyek partnervárosok széles körének egymásra
találását szeretnék megvalósítani a téma köré szervezett testvérvárosi
rendezvényeken, a Program céljaival összhangban és a többéves
prioritásokat figyelembe véve. A testvérvárosi projekteknek 21 napon
belül (a projekt maximális tartama alatt) kell megszervezniük a
projekttevékenységeket.

2020. szeptember 1-ig

A közös témán, hosszú távú perspektívával együtt dolgozó települések
és társulások városhálózatot hozhatnak létre, amivel együttműködésük
fenntarthatóbb lesz. A települések közötti hálózatépítés közérdekű
kérdésekben fontos eszköze a jó gyakorlatok cseréjének. A
testvérvárosi program erős köteléket hoz létre a települések között;
ezért a testvérvárosi kapcsolatok által létrehozott hálózatokban rejlő
potenciált a városok közötti tematikus és tartós együttműködés
kialakítására lehet használni.

Országos

Tehetség-kiválasztást végző, alapvetően
HISZEK BENNED
utánpótlás-nevelő sportszervezetek
SPORT PROGRAM
sportszakmai alapfeladatainak elvégzéséhez,
II.ALPROGRAM
sportszervezetek lehetnek;
sportegyesületi szakmai programok
V.ÜTEM_2020
megvalósításához

250 millió Ft.

min.500 ezer Ft. max
4 millió Ft.

100%

Konvergencia-régió
Közép-magyarországi régió
Nemzetközi
Európa a Polgárokért
Program 2014-2020
Demokratikus
szerepvállalás és
polgári részvétel
(EACEA-52/2019)
Európa a Polgárokért
Program 2014-2020
Demokratikus
szerepvállalás és
polgári részvétel
(EACEA-52/2019)
Európa a Polgárokért
Program 2014-2020
Demokratikus
szerepvállalás és
polgári részvétel
(EACEA-52/2019)

3,9 millió
euró

Civil társadalmi projektek 2020

4,8 millió
euró

Testvérváros-programok 2020

max. 150 000 Euró /
projekt

min. 5000 euró, max.
25 000 euró / projekt

n.a.

n.a.

szervezetek

testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;
5,1 millió
euró

Városhálózatok 2020
szervezetek

max. 150 000 euró /
projekt

n.a.
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valamint állami intézmények;

n.a.

n.a.

A támogatási
összegek a projekt
méretétől és
hatókörétől függően
változnak. A
max. 100%
támogatott projektek
átlagos támogatása
2019-ben körülbelül
20 000 euró volt.

n.a.

A támogatási
összegek a projekt
méretétől és
hatókörétől függően
változnak. A
max. 100%
támogatott projektek
átlagos támogatása
2019-ben körülbelül
40 000 euró volt.

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

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

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

valamint állami intézmények;

Támogatás
mértéke

A támogatási
összegek a projekt
méretétől és
hatókörétől függően
változnak. A
max. 100%
támogatott projektek
átlagos támogatása
2019-ben körülbelül
20 000 euró volt.

társadalmi szervezet (CSO);
International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap
Visegrad Grants 2020

Támogatás
összege

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

Beadási határidő/
megjelenés ideje

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 kelet-európai, 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 kelet-európai, 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 kelet-európai, nyugat-balkáni nem EU tagországok)
közti szorosabb együttműködését a közös kulturális, tudományos és
oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok, határokon átnyúló
projektek és az idegenforgalom terén.

kutatóközpont),
középvállalkozás,
EIC-FTI-2018-2020 Innovációs projektek felgyorsítása

3 millió euró
intézmény),

szövetkezet)

n.a.

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

Támogatás célja, támogatható tevékenység

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.

