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Tisztelt Érdeklődők! 

 

Amennyiben vállalkozása, civil szervezete, vagy Ön fejlesztési ötletekkel 

bír, ennek megvalósításában a Duna Összeköt Egyesület által kiírt pályázati 

felhívások segíthetnek. 

A jelenlegi négy felhívás a következő: 

 

I. Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása 

 

Pályázni lehet helyi termék előállításához szükséges fejlesztésre. 

A helyi termék: főként helyben termelt alapanyagokból, nagy élőmunka 

ráfordításával készült termék (bor, lekvár, aszalvány, kézműves termékek, 

dísztárgyak, fűszerek, olajok, húskészítmények, tészták…). 

Ki pályázhat? 

 Mikrovállalkozások, (kft, bt); természetes személyek; 

önkormányzatok 

Mire pályázhat? 

 Építés, felújítás (feldolgozó helység, hűtőkamra, tároló, 

műhely építésére, átépítésére) 

 Eszközbeszerzés (csomagoló-, palackozó-, feldolgozó-, kis- 

és nagy gépek, szerszámok, irodai gépek, bútorok, 

kertészeti munkagépek…) 

 Erőgépek (traktor) és gépjárművek beszerzése nem 

támogatható 

 Marketing tevékenység (szórólapok, honlap…) 

Igényelhető támogatás (az elszámolható költségek 50%-a): 

 200 000 - 5 000 000 Ft 

A még rendelkezésre álló forrás: 35 000 000 Ft 

 

II. Mikrovállalkozások támogatása 
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Az I. felhívástól eltérően itt nem szükséges a fejlesztés eredményeként 

terméket létrehozni. Pályázhatnak boltok, fodrászok, vendéglátóhelyek, 

szervizek, bármilyen egyéb szolgáltatást végzők. 

Ki pályázhat? 

 Mikrovállalkozások, (kft, bt, egyéni vállalkozó); 

természetes személyek 

Mire pályázhat? 

 Építés, felújítás (nyílászáró csere, festés, szigetelés, bővítés, 

átépítés) 

 Eszközbeszerzés (Bármilyen a tevékenység végzéséhez 

szükséges eszköz (hűtőpult, tűzhely, polc, szerszám, gép, 

irodai berendezés…) beszerzése) 

 Erőgépek (traktor) és gépjárművek beszerzése nem 

támogatható 

 Marketing tevékenység (szórólapok, honlap…) 

Igényelhető támogatás (az elszámolható költségek 50%-a): 

 200 000 - 2 500 000 Ft 

A még rendelkezésre álló forrás: 70 000 000 Ft 

 

III. Civil szervezetek támogatása működési céljaik megvalósítása 

érdekében 

 

Civil szervezetek, és egyházak számára nyújtanánk támogatást, hogy 

működésüket elősegítsük. 

 

Ki pályázhat? 

 civil szervezetek (egyesületek, alapítványok); egyházak 

Mire pályázhat? 

 Építés, felújítás (nyílászáró csere, festés, szigetelés, bővítés, 

átépítés) 

 Eszközbeszerzés (Bármilyen a tevékenység végzéséhez 

szükséges eszköz (sportszer, fellépő ruhák, technikai 
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eszközök, számítógép, laptop, nyomtató, bútor…) 

beszerzése) 

 Kiadványok (könyvek, filmek…) elkészítése 

 Rendezvények, képzések tartása 

 működési költség (rezsi, munkabér) nem támogatható! 

Igényelhető támogatás (az elszámolható költségek 100%-a): 

 200 000 - 1 000 000 Ft 

 

A még rendelkezésre álló forrás: 24 000 000 Ft 

 

 

IV. Turisztikai attrakciók, szálláshelyek, turisztikai 

együttműködések támogatása. 

 

Pályázni lehet szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére, valamint 

szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatás (étterem, múzeum, 

közpark, lovarda, horgásztó…) fejlesztésére. 

Ki pályázhat? 

 Mikrovállalkozások, (kft, bt); természetes személyek; 

Önkormányzatok 

Mire pályázhat? 

 Építés, felújítás (szálláshely, bemutató terem, múzeum, 

horgásztó, étterem…) 

 Eszközbeszerzés (Bútorok, berendezési tárgyak, bemutató 

eszközök, fűnyíró…) 

 Marketing tevékenység (szórólapok, honlap…) 

 Szálláshely minősítés 

Igényelhető támogatás (az elszámolható költségek 50%-a): 

 200 000 - 5 000 000 Ft 
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A pályázati felhívásokról részletes információt az egyesület munkatársai 

adhatnak: 

dunaosszekot@tolna.net; 75/675-202 

Vigan Gyula: vigan.gyula@dunaosszekot.hu; 20/972-4243 

Erdei Tamásné: erdei.tamasne@dunaosszekot.hu; 20/242-0133 

Miczki Márton: miczki.marton@dunaosszekot.hu; 20/242-0226 
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