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Tisztelt Partnereink! 

Debrecen Megyei Jogú V{ros Önkorm{nyzata feladatainak hatékonyabb ell{t{sa 

érdekében p{ly{zati felhív{st tesz közzé az al{bbi területeken: 

 

1.KULTUR[LIS ALAP 

P{ly{zni lehet az al{bbi kategóri{kban: 

1. Művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tudom{nyos programok t{mogat{sa 

2. Debrecenhez fűződő művészeti és tudom{nyos kiadv{nyok megjelentetésének 

t{mogat{sa. 

P{ly{zók köre: a v{rosban élő és a v{rossal aktív kapcsolatot tartó előadóművészek, 

alkotóművészek, tudom{nyos kutatók, művészeti csoportok, a v{rosban működő kultur{lis 

intézmények, szakmai szervezetek, egyesületek, alapítv{nyok, gazdas{gi t{rsas{gok. 

 

 

2.CIVIL ALAP 

P{ly{zni lehet az al{bbi kategóri{kban: 

1. Hagyom{nyőrző, értékteremtő, valamint v{rosrészi rendezvények, programok 

t{mogat{sa 

2. Kultúr{k közötti p{rbeszéd erősítéséhez kapcsolódó programok t{mogat{sa (a 

kisebbségi kultúr{k megismertetése a többségi t{rsadalom tagjaival népszerűsítő 

rendezvények keretei között) 

3. Civil együttműködések t{mogat{sa, amely a szervezetek közötti kooperatív – 

egyeztető – együttműködő tevékenységekre ir{nyulnak (fórumok, tal{lkozók, 

képzések, kerekasztal t{rgyal{sok szervezése, rendszeresen megjelenő közösségi, 

inform{ciós kiadv{ny megjelentetése) 

4. V{rosrészekben működő kis közösségek, helyi aktivit{sok működési t{mogat{sa. 

P{ly{zók köre: debreceni székhelyű civil szervezetek (egyesület, alapítv{ny), egyh{zi 

szervezetek. 
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3.IFJÚS[GI ALAP 

P{ly{zni lehet az al{bbi kategóri{kban: 

1. Debreceni fiatalok identit{s{t erősítő programok, melyek keretében megvalósul a 

közösségi identit{s erősítése, valamint a kultur{lis és környezeti örökség 

megőrzése 

2. A helyi ifjús{gon belüli kohézió kialakít{s{t, illetve m{s koroszt{lyokat összekötő 

p{rbeszédet elősegítő programok 

3. A kreativit{s, innov{ció és tud{stranszfer népszerűsítését megcélzó programok 

4. A kultur{lis és rekre{ciós szolg{ltat{sokhoz való jobb hozz{férés megteremtésével 

a t{rsadalmi befogad{s előmozdít{s{t segítő programok. 

P{ly{zók köre: Debrecen v{ros ifjús{gi életében résztvevő civil szervezetek (egyesület, 

alapítv{ny), egyh{zi szervezetek, intézmények, gazdas{gi t{rsas{gok). 

 

4.SPORTFELADATOK 

P{ly{zni lehet az al{bbi kategóri{kban: 

1. Szabadidősport (kiemelkedő szabadidős és egészségk{rosultak részére rendezett 

sportrendezvények szervezésére és azokon való részvételre, sportszervezetek 

működési költségeinek (sportfelszerelés, bérleti díj, rezsiköltségek, nevezési és 

tagdíjak, engedélyek, licence díjak, könyvelési és banki költség, edzői díjak) 

t{mogat{s{ra) 

2. Nemzetközi és ut{npótl{sversenyek, olimpikonok felkészülésének t{mogat{sa 

(kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő 

részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő 

felkészülésre, sportszervezetek működési költségeinek (sportfelszerelés, bérleti díj, 

rezsiköltségek, nevezési és tagdíjak, engedélyek, licence díjak, könyvelési és banki 

költség, edzői díjak) t{mogat{s{ra) 

P{ly{zók köre: Debrecen v{ros sportéletében résztvevő civil szervezet (egyesület, 

alapítv{ny), gazdas{gi t{rsas{g, köznevelési intézmény. 

A P[LY[ZAT BEAD[S[NAK HAT[RIDEJE: 2017. {prilis 18. 16.00 óra. 

 

Tov{bbi Inform{ció: http://civil-tanacsadas.hu/palyazati-felhivas-civil-szervezetek-

reszere/ 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkorm{nyzat p{ly{zatot hirdet képzőművészeti, 

kultur{lis rendezvények t{mogat{s{ra 

 

 „Képzőművészeti alkotó t{borok, honismereti t{borok, kultur{lis programok, 

közművelődési rendezvények, valamint orsz{gos, region{lis, megyei vagy kistérségi 

szintű eseményen való részvétel t{mogat{s{ra 2017. évben” címmel 

A p{ly{zat célja 

A megyei közművelődési és közoktat{si intézmények, művészeti és kultur{lis csoportok, 

közösségek, valamint ifjús{gi és civil szervezetek saj{t szervezésű, közművelődési célú 

képzőművészeti alkotó t{borainak, honismereti t{borainak, kultur{lis programjainak, illetve 

közművelődési rendezvényeinek t{mogat{sa, valamint annak elősegítése, hogy művészeti és 

kultur{lis csoportok, közösségek és m{s civil szervezetek orsz{gos, region{lis, megyei vagy 

kistérségi szintű, közművelődési célú, kultur{lis eseményen részt vehessenek. 

A p{ly{zók köre 

 Hajdú-Bihar megye területén lévő települési önkorm{nyzatok, illetve közoktat{si, 

közművelődési intézmények, 

 Hajdú-Bihar megye területén működő és székhellyel rendelkező művészeti és kultur{lis 

csoportok, ifjús{gi és civil szervezetek, 

 Hajdú-Bihar megye területébe nem értendő bele Debrecen Megyei Jogú V{ros 

közigazgat{si területe. 

A p{ly{zatok beérkezésének hat{rideje 

Post{ra ad{s napj{nak hat{rideje: 2017. m{rcius 20. (a postai bélyegzőn szereplő d{tum az 

ir{nyadó!) 

A p{ly{zatok személyesen is benyújthatók a Hajdú-Bihar Megyei Önkorm{nyzati Hivatal 

jegyzői titk{rs{g{ra. (4024 Debrecen, Piac u. 54. földszint 7. szoba). 

A személyesen benyújtott p{ly{zatok lead{si hat{rideje: 2017. m{rcius 20. 12.00 óra 

Tov{bbi Inform{ció: http://civil-tanacsadas.hu/a-hajdu-bihar-megyei-onkormanyzat-

palyazatot-hirdet-kepzomuveszeti-kulturalis-rendezvenyek-tamogatasara/ 
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