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2014 ŐSZI PÁLYÁZATÁNAK NYERTESEI
Nyertes pályázó neve

Támogatási cél

Megítélt
támogatás

Békéscsabai Turisztikai
Egyesület

„Békéscsaba - Kultúra és hagyomány 2015”
című kiadvány elkészítése.

200.000 Ft

Csaba Kulturális
Egyesület a
Táncművészetért

"Mindenki Néptánciskolája" program
keretében havonta rendezett táncház sorozat
lebonyolítása.

340.000 Ft

Dél-Alföldi Régió
Vállalkozóinak
Fejlődéséért Alapítvány

A Békéscsabán és környékén hagyományos és
biotermékeket előállító gazdálkodók és
vállalkozók eredményes működésének
segítése adatbázis létrehozásával, közösségi
oldal szervezésével, kiadvány szerkesztésével,
konferencia és biopiac-nap szervezésével.

500.000 Ft

Fényes és Térsége
Egyesület

Családok és gyermekek számára szervezett
kulturális és művészeti rendezvények
lebonyolítása.

250.000 Ft

Jamina Szövetség

JamiNap elnevezésű program lebonyolítása,
melynek keretében az elmúlt időszakok és
napjaink mesterségeit, kultúráját, életét
mutatják be.

500.000 Ft

KLIK Békéscsabai
Tankerület, Békéscsabai
Kemény Gábor
Logisztikai és
Közlekedési
Szakközépiskola

Az iskola által működtetett Kemény Gitárklub
10. születésnapi rendezvénysorozata, valamint
egy, a jövő évben külső fél által megrendezett
gitártáboron való részvétel.

200.000 Ft

Lencsési Óvoda

Kultúra-folyam – kulturális, szabadidős,
közösségi projektek - szervezése a lakótelepi
családokkal közösen.

500.000 Ft

Mentálhigiénés Egyesület

Az „Impulzus Tanuló Gazda Program"
keretében a már meglévő, a kertészethez
kapcsolódó kompetenciafejlesztő képzések
mellett gazdálkodási ismeretek oktatása.

500.000 Ft

Meseházi Alapítvány

„Tündérkert házhoz jön” interaktív
gyermekszínházi előadássorozat lebonyolítása
három hátrányos helyzetű általános iskolában.

250.000 Ft

MUS-E Magyarországi
Közhasznú Egyesület

„Fogadj örökbe egy osztályt!" című országos
kampány a halmozottan hátrányos helyzetű,
veszélyeztetett sorsú általános iskolás korú
gyermekek megsegítésére.

300.000 Ft

„Nyitott Szemmel”
Közhasznú Egyesület

Munkácsy reload - élőképek címmel a
békéscsabai általános iskolák 5-7. évfolyamos
diákjai számára iskolák közötti kulturális
verseny, illetve a Munkácsy- élőképek
fotóiból kiállítás szervezése.

200.000 Ft

Nyújtsd Segítő Kezed
Alapítvány

„Az Angyalok újra szárnyalnak" program
keretében gálaest szervezése a Békéscsabai
Jókai Színházban, amelyen ismert művészek
fogyatékkal élő gyermekekkel és fiatalokkal
lépnek fel.

500.000 Ft

Pro Senior Talentum
Alapítvány

A SZIE GAEK Gazdasági Campuson az
intézmény alapítása óta (1986) a térségben
született, náluk végzett hallgatók és a jelenleg
is Békéscsabán és vonzáskörzetében dolgozó
fiatalok karrierútjának feltérképezése.

140.000 Ft

SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az üzleti modellezés új módszerének
(Business Model Canvas) megismertetése és
gyakorlati bevezetése helyi vállalkozók
bevonásával.

300.000 Ft

Százlábú Egyesület

Békéscsaba Reflektorfényben; a Körösök
Völgye Fesztivál május 24. délutáni és esti
kulturális programjának megvalósítása.

300.000 Ft

Tabán Néptánc Egyesület

Két részből álló folklór és táncdráma
néptáncest szervezése, „Viharsarki
Néptáncest" címmel.

400.000 Ft

Tűz-Kör Közhasznú
Kulturális Egyesület

„Barangolások a magyar népművészetben”
ingyenes programsorozat lebonyolítása
Mezőmegyeren helyi népi iparművészek
segítségével.

300.000 Ft

ZERGE Ifjúsági
Túrasport Közhasznú
Egyesület

A térségi vállalkozások részére szakmai
előadások, tréningek szervezése.

320.000 Ft

