
 

 

 

 

 

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 

pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken: 

 

KULTURÁLIS ALAP  

Pályázni lehet az alábbi kategóriákban: 

1. Művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tudományos programok támogatása 

 

2. Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelentetésének 

támogatása 

 

Pályázók köre: a városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó előadóművészek,  

alkotóművészek, tudományos kutatók, művészeti csoportok, a városban működő kulturális 

intézmények, szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok. 

 

 

CIVIL ALAP 

Pályázni lehet az alábbi kategóriákban: 

1. Hagyományőrző, értékteremtő, valamint városrészi rendezvények, programok 

támogatása. 

 

2. Kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez kapcsolódó programok támogatása (a 

kisebbségi kultúrák megismertetése a többségi társadalom tagjaival népszerűsítő 

rendezvények keretei között). 

 

3. Civil együttműködések támogatása, amely a szervezetek közötti kooperatív – 

egyeztető – együttműködő tevékenységekre irányulnak (fórumok, találkozók, képzések, 

kerekasztal tárgyalások szervezése, rendszeresen megjelenő közösségi, információs kiadvány 

megjelentetése). 

 

4. Városrészekben működő kis közösségek, helyi aktivitások működési támogatása.  

 

Pályázók köre: debreceni székhelyű civil szervezetek (egyesület, alapítvány), egyházi 

szervezetek. 
 

 

IFJÚSÁGI  ALAP  

Pályázni lehet az alábbi kategóriákban: 

1. Debreceni fiatalok identitását erősítő programok, melyek keretében megvalósul a 

közösségi identitás erősítése, valamint a kulturális és környezeti örökség megőrzése. 

 

2. A helyi ifjúságon belüli kohézió kialakítását, illetve más korosztályokat összekötő 

párbeszédet elősegítő programok.  



 

3. A kreativitás, innováció és tudástranszfer népszerűsítését megcélzó programok. 

 

4. A kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a 

társadalmi befogadás előmozdítását segítő programok. 

 

Pályázók köre: Debrecen város ifjúsági életében résztvevő civil szervezetek (egyesület, 

alapítvány), egyházi szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok. 

 

 

SPORTFELADATOK 

1. Szabadidősport (kiemelkedő szabadidős és egészségkárosultak 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) támogatására). 

 

2. Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatása (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) támogatására). 

 

Pályázók köre: Debrecen város sportéletében résztvevő civil szervezet (egyesület, 

alapítvány), gazdasági társaság, köznevelési intézmény. 

 

 

 

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 

 

2017. április 18. 16.00 óra 
 

 
 

A pályázati felhívás letölthető a http://www.debrecen.hu/hu/debreceni/osztondijak-

palyazatok/, valamint a http://civilek.debrecen.hu honlapokról. 

 

Pályázni csak online, a http://civilek.debrecen.hu portálon lehet. Azon szervezetek amelyek 

eddig nem regisztráltak a honlapon, csak a 'Regisztráció' főmenüben végrehajtott online 

regisztrációt követően tudják feltölteni pályázataikat. 

 

A pályázatok online kitöltésével kapcsolatos informatikai kérdésekben a T-Soft Mérnökiroda 

Kft. (tel: 30/218-9103), a pályázatok feltöltésében a Civil Információs Centrum (4025 

Debrecen, Simonffy u. 21.), a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (4026 Debrecen, Bem tér 19., 

tel: 502-470), a Debreceni Művelődési Központ (4024, Debrecen, Kossuth u. 1.) továbbá a 

Kulturális Osztály (tel: 517-705, 517-707)  nyújt segítséget.  
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