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1. Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj  
 

 Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021. évi  Nemzetpolitikai célú támogatások  

 Pályázhatnak: a pályázat benyújtására jogosult az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, 
Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a világ más országában élő, magát magyarnak valló természetes 
személy, aki a 2021/2022-es tanévben nappali tagozaton, magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, 
illetve osztatlan jogász képzésben vesz részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi 
félévet igazolni tud 

 A program célja: támogatás nyújtása a 2021/2022-es tanévben, nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben 
résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére 

 Támogatható tevékenységek: támogatás nyújtása a 2021/2022-es tanévben, nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási 
jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, ezzel 
megteremtve a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködés lehetőségét 

 Megpályázható összeg: a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 36 000 000 Ft 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30., 12  óra (közép-európai idő szerint) 

 További információk: https://bgazrt.hu/ 
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2.  A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása   
 

 Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021. évi  Nemzetpolitikai célú támogatások  

 Pályázhatnak: magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények; magyar nyelvű oktatást végző szervezetek, ezek közül 
kiemelten nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, művészetoktatási intézmény, 
kollégium, líceum); gyógypedagógiai módszertani intézmény; korai fejlesztő és gondozó központ; logopédiai intézet; konduktív 
pedagógiai intézmény; továbbá minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási tevékenység 

 A program célja: a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató 
szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni  

 Támogatható tevékenységek: működési kiadások támogatása oktatási tevékenységhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, 
eszközbeszerzés támogatása; fogyatékkal élők vagy sajátos nevelést igénylők oktatásához szükséges infrastrukturális fejlesztés, 
eszközbeszerzés támogatása; képzőművészeti alkotások létrehozásának támogatása; a magyar közösség oktatási törekvéseit szolgáló 
ingatlan-beruházások támogatása; magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása; szakmai kiadványok támogatása; 
honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása 

 Megpályázható összeg: az igényelhető támogatás mértéke 300 000 Ft – 5 000 000 Ft 

 Az önrész mértéke: a támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási 
kötelezettséggel történik 

  Benyújtási határidő: a pályázat benyújtásának kezdőnapja: április 15., a pályázat benyújtásának határideje: május 14., 12 óra (közép-
európai idő szerint) 

További információk: https://bgazrt.hu/ 
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3. Pályázati felhívás roma kisebbséghez tartozó gyerekek iskolai befogadására 
 

 Pályáztató: EGT és Norvég Alap 2014-2021 és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: romániai civil szervezetek vagy romániai közintézmények, amelyek a roma gyermekek iskolai integrációjának 
területén tevékenykednek. Csak konzorcium nevében jelentkezhetnek. Támogatható partnerek a konzorciumban: azok a román 
iskolák, ahol minimum 20% beiratott roma gyerek van. 

 A program célja: a program átfogó célja a humántőke növelése és a tudásbázis megerősítése – nemzeti projektek megvalósulása 
révén a roma gyermekek  iskolába való felvétele területén  

 Támogatható tevékenységek:  azon tanárok szakképzése, akik roma gyerekekkel foglalkoznak, az inkluzív környezettel és a 
multikultúrával kapcsolatos új tantervek és / vagy tananyagok kidolgozása, tanórán kívüli tevékenységek roma és nem roma szülők 
számára, tanórán kívüli tevékenységek roma és nem roma diákok számára 

 Megpályázható összeg: 60 000 és 200 000 euró között / projektenként 

 Az önrész mértéke: változó 

  Benyújtási határidő: 2021.  június 4., 13 óra 

További információk: https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/12/CALL_RCIS_2020_RO.pdf 
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4. Oktatás, ösztöndíjak, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói tevékenység pályázati program 
 
 Pályáztató: EGT és Norvég Alap 2014-2021 és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: megyei nevelési tanácsadó és erőforrás központok, megyei tanfelügyelőség, oktatói házak, bevonva a oktatási 
szakértőiket, iskolafelügyelőiket, tanáraikat és tanácsadóikat  

 A program célja: az intézményi együttműködés, a kapacitásépítés, valamint a befogadó oktatás; a demokrácia és az állampolgári 
ismeretek oktatására, és az azokhoz kapcsolódó témákra irányul 

 Támogatható tevékenységek:  programok, speciális oktatási módszerek és oktatási/tanácsadó anyagok kidolgozása, a 
hallgatóközpontú tanítási megközelítés, a tanárképzés jobb előkészítése és végrehajtása; innovatív gyakorlatok tesztelése és/vagy 
megvalósítása; együttműködés más hasonló projektek kedvezményezettjeivel az oktatási eredmények minőségének javítása 
érdekében; tevékenységek, amelyek megkönnyítik a tanulási mobilitás révén megszerzett ismeretek, készségek és attitűdök 
elismerését és érvényesítését 

 Megpályázható összeg: a program minimális támogatható értéke 1 500 euró és maximálisan támogatható értéke 27 000 euró 

 Az önrész mértéke:  

 Benyújtási határidő: 2021. június 4., 13 óra 

További információk: https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Guide_SE_EN_2020.pdf 


