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Interreg Ifjúsági Önkéntesség kezdeményezés 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: olyan 18–30 év közötti fiatalok, akik jól tudnak kommunikálni, akik szeretnének segíteni az európai szolidaritásról és 
együttműködésről szóló információk terjesztésében. 

 A program célja: a szolidaritásról és az európai együttműködésről szóló információk terjesztése. 

 Támogatható tevékenységek: fiatal önkéntesek tevékenységeinek támogatása, akik a programkezelő hatóságok irodáiban akarnak 
dolgozni. Az Interreg Ifjúsági Önkéntesség zökkenőmentes működése érdekében az Európai Bizottság úgy döntött, hogy létrehoz 
egy irányító hatóságot, amely a Határ Menti Régiók Európai Szövetségéhez fog tartozni. 

 Megpályázható összeg: a program elsősorban az utazási költségeket, a szállást, az étkezési és a biztosítási költségeket fedezi. 

 Az önrész mértéke:  

 Benyújtási határidő: a minőségi címkére vonatkozó kérelmek folyamatosan benyújthatók. 

 További információk: https://www.interregyouth.com/ 
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Ericsson 2021 Innovációs Díjak 
 

 Pályáztató: Ericcson 

 Pályázhatnak: Olyan csapatok, amelyeknek tagjai: hallgatók, mesterképző hallgatók, doktoranduszok, a világ egyetemeiről. 

 A program célja: A világ egyre inkább a technológiára hagyatkozik, és a digitális szakadék egyre növekszik. A gazdasági és földrajzi 
tényezők, a nemek és a hozzáférés terén mutatkozó különbségek hozzájárultak a hátrányok elmélyüléséhez a világ népességének 
egyes rétegei között. A finanszírozó az Ericsson Innovation Awards (EIA) révén inspirált technológiai megoldásokat keres, amelyek 
segíthetnek a digitális kihívások megoldásában. 

 Támogatható tevékenységek: A díjazott innovációk lehetnek az egyszerű kódváltásoktól kezdve, amelyek újradefiniálhatják a jövő 
hálózatait, egészen a komplex technológiai fejlődésig, amelyek elősegítik a humanitárius erőfeszítéseket szerte a világon. A 
csatlakozni vágyó csapatokat felkérik, hogy azonosítsák a digitális szakadékot, és dolgozzanak ki megoldást annak megszüntetésére. 

 Megpályázható összeg: Fődíj: 25 000 euró; Második hely: 15 000 euró; Harmadik hely: 5000 euró; Regionális díj: 1000 euró; Social 
Media Award: 2000 euró. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 5. 

 További információk: https://www.ericsson.com/en/careers/eia 
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Formáld a világod! Szabadfogású Számítógép Verseny 
 

 Pályáztató Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 

 Pályázhatnak: A versenyen magyar anyanyelvű, de nem kizárólag Magyarország területén élő, 2021. december 31-ig 19. életévüket 
be nem töltő egyéni pályázók, illetve csapatok vehetnek részt. 

 A program célja: „Ha automata locsolórendszer ad vizet a szobanövényeidnek, a telefonos videóidból rövidfilmeket készítesz, 
hanginstallációvá alakult a szobád a karanténban vagy ha bármilyen mindennapi problémára informatikai megoldást találtál, ez a 
verseny neked való. A világ újraformálásához te is hozzájárulhatsz!” Jelentkezni lehet egyénileg vagy csapatban is. 

 Támogatható tevékenységek: Bármilyen alkotással lehet nevezni, ami digitális eszközzel készült, lehet akár animáció, rajz, zene, 
játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil applikáció, kutatás, robot, saját készítésű szoftver, hardver vagy bármilyen egyéb 
digitális megoldás. A legfontosabb az eredeti ötlet és a kreativitás! Egy versenyző több pályaművel is ingyenesen benevezhet a 
versenyre.  

 Megpályázható összeg: A verseny legjobbjait értékes ösztöndíjakkal és ajándékutalványokkal jutalmazza a zsűri, illetve 
megállapodás szerint gyakornoki projektet vagy bemutatót vezényelhetnek le a verseny partnereinél. A tervek szerint minden 
nyertes részt vehet majd egy nagyszabású kiállításon 2021 decemberében, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában. 
Ezen kívül, aki bekerül a díjazottak közé, jövőre az egyik szerencsés lehet, aki meglátogathatja a nemzetközi partnerek rendezvényeit 
és/vagy bemutathatja a nyertes alkotását a külföldi érdeklődők előtt is. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. 10. 04.  

 További információk: https://www.formaldavilagod.hu/2021/#verseny 
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VII. Nagy históriás rajzpályázat 
 

 Pályáztató: Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság 

 Pályázhatnak: Pályázhatnak magyarországi vagy határon túl élő általános és középiskolás (5.-10.évfolyam) diákok, saját készítésű, 
bármilyen technikával készített alkotásokkal.  

 A program célja: országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázat általános iskolás diákoknak 

 Támogatható tevékenységek: Az alkotások mérete: A4. Előnyben részesítik a kreatív megoldásokat. Az alkotás bal/jobb alsó 
sarkában jól olvasható legyen (gépírással, nyomtatottan és az alkotásra ragasztva): az alkotó neve és osztálya, iskola neve, címe, 
felkészítő pedagógus neve. Téma/Kategória: 1. Buda visszavétele, 1686/1849. 2. Magyar feltalálók. 3. A Balaton. Maximálisan 
beküldhető alkotás: 1 alkotás/pályázó. Kizárólag jpg fájlformátumban várják, e-mailben (csatolmányként): 
rajzpalyazat2015@gmail.com. Az email tárgyához írandó: VII. Nagy Históriás rajzpályázat. Valamennyi beérkezett alkotást 
megjelentetik a népszerű Facebook-oldalon: https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag 

 Megpályázható összeg: 1. helyezett Oklevél + 7000 Ft-os vásárlási utalvány. 2. helyezett Oklevél + 5000 Ft-os vásárlási utalvány. 3. 
helyezett Oklevél + 4000 Ft-os vásárlási utalvány. 4.-5. helyezett Oklevél + 2000 Ft-os vásárlási utalvány  

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 30. 

 További információk: https://pafi.hu/p/vii-nagy-historias-rajzpalyazat 
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Nemzeti Újrakezdés Program II. 
 
 

 Pályáztató: A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 Pályázhatnak: •magyar nyelven (is) oktató intézmény, háttérintézmény; • magyar nyelvű oktatást végző szervezet, kiemelten nevelési-oktatási 
intézmények; • gyógypedagógiai módszertani intézmény; • korai fejlesztő és gondozó központ; • logopédiai intézet; • konduktív pedagógiai 
intézmény; • kulturális tevékenységet végző intézmény és szervezet, ideértve a könyvtárakat,  levéltárakat, múzeumokat, színházakat, 
szórakoztató intézményeket, azon  intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget  biztosítanak; • egyházak, belső 
egyházi jogi személyek, intézmények; • sporttevékenységet végző intézmény, szervezet, amely létesítő okiratában szerepel  sporttal kapcsolatos 
tevékenység; • ifjúsági, illetve cserkészszervezet; • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási, kulturális,  illetve 
cserkész tevékenység; • közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló intézmény, szervezet. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely alól 
kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram. 

 A program célja: A Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából 
meghatározó tevékenységet folytató szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző 
igényes, minőségi pályázatok támogatásával. 

 Támogatható tevékenységek: Támogatást a következő 6 alprogram keretében lehet igényelni: I. Oktatási alprogram, II. Kulturális alprogram, III. 
Egyházi alprogram, IV. Sport alprogram ,V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram, VI. Diaszpóra alprogram. 

 Megpályázható összeg:  300.000,- Ft – 1.000.000,- Ft 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2021. július 30. 14:00 óra (közép-európai idő szerint). 

 További információk:  https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/kulhoni_tamogatasok/2021/NUP_II_palyazati_kiiras_2021.pdf 
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Juvenes Translatores online fordítási verseny 
 
 

 Pályáztató: Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága 

 Pályázhatnak: A versenyben csak középiskolák vehetnek részt.  Az iskolák 2–5  olyan tanulót nevezhetnek a versenybe, akik 2004-ben születtek; 

 A program célja: Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága 2021-ben is megrendezi a Juvenes Translatores online fordítási versenyt az Európai Unióban 
működő középiskolák számára. 

 Támogatható tevékenységek: Minden részt vevő tanuló szabadon választhatja meg, hogy a versenyen az Európai Unió hivatalos nyelvei közül melyikről 
melyikre fordít. Az iskoláknak minden résztvevő nyelvpárosítását meg kell adniuk, azaz meg kell nevezniük, hogy tanulóik a verseny során melyik nyelvről 
melyik nyelvre kívánnak fordítani. Az Európai Unió hivatalos nyelvei a következők: angol (EN), bolgár (BG), cseh (CS), dán (DA), észt (ET), finn (FI), francia (FR), 
görög (EL), holland (NL), horvát (HR), ír (GA), lengyel (PL), lett (LV), litván (LT), magyar (HU), máltai (MT), német (DE), olasz (IT), portugál (PT), román (RO), 
spanyol (ES), svéd (SV), szlovák (SK) és szlovén (SL). A bírálóbizottság a következő szempontrendszert fogja alkalmazni, a fordított szövegek kiértékelésére: • a 
fordítás pontossága, • helyes megfogalmazás (nyelvtan, kifejezések megválasztása), • gördülékeny stílus és • kreatív megoldások 

 Megpályázható összeg: A Fordítási Főigazgatóság kiértékeli az összes fordítást, és országonként kiválaszt 1 nyertes fordítást. A nyertesek meghívást kapnak a 
2022 tavaszán Brüsszelben megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre. A nyertes diákok és az őket kísérő személyek – országonként egy diák, egy felnőtt 
kísérő és egy tanár – utazását és szállását a Fordítási Főigazgatóság fizeti. 

 Az önrész mértéke: Az iskoláknak gondoskodniuk kell arról, hogy az informatikai környezet megfelelően működjön. 

 Benyújtási határidő: Azoknak az iskoláknak, amelyek részt kívánnak venni a megmérettetésben, regisztrálniuk kell magukat a versenyplatformon 2021. 
szeptember 2., (közép-európai idő szerint) déli 12 óra és október 20., (közép-európai idő szerint) déli 12 óra között. A versenyt 2021. november 25-én délelőtt, 
(közép-európai idő szerint) 10:00 és 12:00 óra között kell lebonyolítani. 

 További információk:  https://ec.europa.eu/info/education/juvenes-translatores_hu 


