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„Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” 
 

 Pályáztató: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 Pályázhatnak: „A1” komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben 
tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók. .„A2” komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges 
köznevelési vagy szakképző intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók. „B” komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és 
legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében 
vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében, alapképzésben, osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben, 
doktori képzésben részt vevő hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményben kutatásokat folytató oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők. ”C” komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem 
rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek.  

 A program célja: A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában. 

 Támogatható tevékenységek: Az „A1”, „A2” és „C” komponens esetében az alábbi tehetségterületeken kiemelkedő fiatalok pályázhatnak: − logikai–
matematikai − természeti − nyelvészeti − testi-kinesztetikus − térbeli-vizuális − zenei − interperszonális − intraperszonális. A „B” komponens esetében az 
alábbi tudományágak közül választhatnak a Pályázók: − Agrártudományok − Bölcsészettudományok − Hittudomány − Műszaki tudományok − Művészetek − 
Orvostudományok − Társadalomtudományok − Természettudományok 

 Megpályázható összeg: A pályázaton az „A1” komponens esetében legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
igényelhető. Az „A2”, „B” és „C” komponens esetében legalább 300 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021. július 31. 

 További információk: https://emet.gov.hu/nemzet-fiatal-tehetsegeiert-osztondij-a-palyazat-kodja-ntp-nfto-21/ 
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Szövetség az oktatásért és a vállalkozásokért 
 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Erasmus+ program, ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP felhívás  

 Pályázhatnak: Felsőoktatási intézmények, Szakképzési szolgáltatók, Szakképzési szolgáltatók hálózatai, Kis- és középvállalkozások vagy nagyvállalkozások 
(ideértve a szociális vállalkozásokat is), Kutatóintézetek, Nem kormányzati szervezetek, Helyi, regionális vagy országos szintű állami szervek, Oktatásban, 
képzésben és ifjúságban aktív szervezetek, Közvetítők, amelyek oktatási, képzési vagy ifjúsági szervezeteket vagy vállalkozásokat képviselnek, Akkreditáló, 
tanúsító, elismerő vagy minősítő testületek, Kereskedelmi, ipari vagy munkaügyi kamarák, szakmunkás kamarák, Európai vagy nemzeti szociális partnerek, 
Kórházak vagy más gondozó intézmények, beleértve a tartós ápolásokat is, Regionális vagy országos szintű oktatásért, képzésért vagy foglalkoztatásért 
felelős hatóságok, Foglalkoztatási szolgáltatások, Nemzeti statisztikai hivatalok, Gazdaságfejlesztési ügynökségek, Ágazati vagy szakmai szövetségek, 
Ágazati készségtanácsok, Pályaorientációt, szakmai tanácsadást, információs szolgáltatásokat és foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek. Az Oktatási 
és Vállalkozási Szövetségeknek legalább 4 programországra ki kell terjedniük, legalább 8 teljes partner bevonásával. 

 A program célja: A „Szövetség az innovációért” felhívás célja Európa innovációs kapacitásának erősítése az innováció együttműködésen és tudás-
áramláson keresztül történő ösztönzésével a felsőoktatás és szakképzés (alap- és továbbképzés), továbbá a szélesebb társadalmi – gazdasági környezet, 
beleértve a kutatást, között. 

 Támogatható tevékenységek: A „Szövetség az oktatásért és a vállalkozásokért” pályázat összegyűjti a vállalkozásokat, valamint a felsőoktatási és 
szakképzési szolgáltatókat, hogy partnerségben működjenek együtt. Egy vagy számos különböző gazdasági szektorban tevékenykedve, megbízható, 
fenntartható kapcsolatokat kell létrehozniuk és minden szempontból demonstrálniuk ezek innovatív és transznacionális jellegét. Miközben minden 
partnerségnek magában kell foglalnia legalább egy szakképzési és egy felsőoktatási intézményt, foglalkozhatnak ezek közül mindkét vagy csak egy oktatási 
területtel. 

 Megpályázható összeg: Keretösszeg: 61 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2021.09.07. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3722 
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Partnerség a kiválóságért - Szakmai Kiválóság Központok 
 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Erasmus+ program, EERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE  felhívás  

 Pályázhatnak: Szakképzési szolgáltatók, Vállalkozások, ipar vagy ágazatot képviselő szervezetek, Nemzeti / regionális képesítési hatóságok, Kutatóintézetek, 
Innovációs ügynökségek, Regionális fejlesztési hatóságok. A partnerségnek legalább 8 teljes partnernek kell lennie legalább 4 Erasmus + program 
országából (köztük legalább 2 EU tagállamból), az alábbiak bevonásával:  a) legalább 1 vállalkozás, ipar vagy ágazatot képviselő szervezet , és b) legalább 1 
szakképzési szolgáltató (közép- és / vagy felsőfokú szinten). 

 A program célja: Ez az intézkedés támogatja a Szakmai Kiválósági Központok európai platformjainak fokozatos létrehozását és fejlesztését, hozzájárulva a 
regionális fejlesztési, innovációs és intelligens szakosodási stratégiákhoz, valamint a nemzetközi együttműködési platformokhoz. 

 Támogatható tevékenységek: A „Szakmai Kiválóság Központok” kezdeményezés egy alulról felfelé építkező megközelítést határoz meg a kiválóságra, 
amelyben a szakképzési oktatási és képzési intézmények képesek a készségfejlesztésnek a kialakuló gazdasági és társadalmi igényekhez való gyors 
hozzáigazítására. A céljuk, hogy támogassák a transznacionális együttműködési platformokat, ami nehéz feladat lenne az elszigetelt tagállamoknak az EU 
ösztönzők, a technikai támogatás és a közös tanulási lehetőségek hiányában. A szakmai kiválóság javasolt koncepcióját egy tanuló központú, holisztikus 
megközelítés jellemzi. 

 Megpályázható összeg: maximum 4  000 000 EUR / projekt 

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2021.09.07. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3720 
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Erasmus+ Oktatói Akadémiák 
 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Erasmus+ program, ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA  felhívás  

 Pályázhatnak: Tanárképző intézmények, Az iskolai oktatáspolitikáért felelős minisztériumok vagy hasonló állami szervek; Állami (helyi, regionális vagy 
országos) és magánszervek, amelyek felelősek a politikák és ajánlatok kidolgozásáért a tanárképzésért, valamint meghatározzák a tanárok képesítésének 
normáit; Tanáregyesületek vagy más, országosan elismert tanárképzés és folyamatos szakmai fejlődés szolgáltatói; A tanárok oktatásáért és képzéséért, 
valamint folyamatos szakmai fejlődésük és képesítésük felügyeletéért felelős hatóságok; A tanárképzés szolgáltatóival együttműködő iskolák a gyakorlati 
képzés lehetővé tétele érdekében a tanárképzés részeként; A projekt szempontjából releváns más iskolák vagy más szervezetek (pl. civil szervezetek, 
tanáregyesületek). Konzorciumi előírás: legalább 3 teljes partner minimum 3 programországból. 

 A program célja: Az intézkedés átfogó célja a tanári oktatást és képzést szolgáltatók európai partnerségeinek létrehozása annak érdekében, hogy felállítsák 
az „Erasmus+ Oktatói Akadémiákat”, amelyek a tanárképzésben európai és nemzetközi távlatokat teremtenek. Ezek az akadémiák a többnyelvűséget és a 
kulturális sokszínűséget kell, hogy felkarolják, az EU oktatásra vonatkozó prioritásaival összhangban kidolgozzák a tanárképzést, és hozzájáruljanak az 
Európai Oktatási Térség céljainak eléréséhez. 

 Támogatható tevékenységek: Az Erasmus+ tanárképző akadémiák kiegészítik az oktatási térség megvalósítása érdekében végzett egyéb munkát, és 
segítenek abban, hogy az eredményeket nemzeti és regionális szakpolitikai döntéshozatallá, végeredményben pedig tanárképzéssé és az iskolák 
támogatásává lehessen alakítani. Ezek az innovációkra, valamint a nemzeti tanárképzésen és az európai együttműködésen belül meglévő eredményes 
gyakorlatokra építenek, és továbbfejlesztik azokat. Különös figyelmet fordítanak az eredményes gyakorlatok terjesztésére és hasznosítására a különböző 
országok és tanárképzést nyújtó szolgáltatók körében, valamint a visszajelzések és a hatások szakpolitikai szintű biztosításában. 

 Megpályázható összeg:  maximum 1,500 000 EUR / projekt 

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2021.09.07. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3721 
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Szövetségek a készségekkel foglalkozó ágazati együttműködésért 
 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Erasmus+ program, ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT  felhívás  

 Pályázhatnak: Felsőoktatási intézmények, Szakképzési szolgáltatók, Szakképzési szolgáltatók hálózatai, KKV-k vagy nagyvállalkozások, Kutatóintézetek, civil 
szervezetek, Helyi, regionális vagy országos szintű állami szervek, Oktatásban, képzésben és ifjúságban aktív szervezetek, Akkreditáló, tanúsító, elismerő 
vagy minősítő testületek, Kereskedelmi, ipari vagy munkaügyi kamarák, szakmunkás kamarák, Európai vagy nemzeti szociális partnerek, Kórházak vagy más 
gondozó intézmények, Regionális vagy országos szintű oktatásért, képzésért vagy foglalkoztatásért felelős hatóságok,  statisztikai hivatalok, 
Gazdaságfejlesztési ügynökségek, Ágazati vagy szakmai szövetségek, Ágazati készségtanácsok, Pályaorientációt, szakmai tanácsadást, információs 
szolgáltatásokat és foglalkoztatási szolgáltatást nyújtó szervek. A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés szövetségeinek (programterv) legalább 8 
programországot kell lefednie, és legalább 12 teljes jogú partnert kell bevonniuk. 

 A program célja: A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés tervét végrehajtó szövetségek célja, hogy új stratégiai megközelítéseket és 
együttműködést alakítsanak ki konkrét készségfejlesztési megoldásokra vonatkozóan – rövid és középtávon egyaránt – adott gazdasági ágazatokban, illetve 
a fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára irányuló európai készségfejlesztési program, a készségfejlesztési paktum 
egyik fő fellépését végrehajtó területeken.  

 Támogatható tevékenységek: A partnerségek koherens és átfogó ágazati vagy ágazatközi tevékenységeket valósítanak meg, amelyeknek alkalmazkodniuk 
kell az EU egész területén a jövőbeni tudásfejlődéshez. Az innováció fellendítése érdekében a hangsúly a digitális készségekre fog összpontosítani, mivel 
ezek egyre fontosabbak az egész munkaerőpiac minden munkakörében. Emellett a körkörös és zöldebb gazdaságra való átállást a képesítések, valamint a 
nemzeti oktatási és képzési tantervek változtatásainak alá kell támasztaniuk, hogy megfeleljenek a zöld készségek és a fenntartható fejlődés felmerülő 
szakmai igényeinek. 

 Megpályázható összeg:  maximum 4 millió euró 

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2021.09.07. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3744 
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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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mailto:rajzpalyazat2015@gmail.com
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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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„Szülőföldön magyarul” 
 

 Pályáztató:  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

 Pályázhatnak: a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2020/2021-es tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű 
nevelésben vesznek részt, b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2002. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában 
működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven  
folytatják, vagy fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, vagy olyan kiskorú személyek, akik 
sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt, c) azok a középiskolai 
tanulók, akik a 2020/2021-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi 
időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek. d) nappali tagozatos hallgatók, aki Romániában működő felsőoktatási 
intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatják. 

 A program célja: nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás 

 Támogatható tevékenységek: A támogatás a 2020/2021-es tanévre egy alkalommal igényelhető. Adatlapot, válaszborítékot és az Útmutatót 
tartalmazó igénylési csomagokat át lehet venni: - a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában), - a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (a továbbiakban: RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve  

letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról. A támogatási kérelmet a jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon 
lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban. 

 Megpályázható összeg:  A. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás – 22.400 forintnak megfelelő RON. B. Hallgatói 
támogatás – 22.400 forintnak megfelelő RON 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 30. 

 További információk:  https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/szulofoldon_magyarul/2021/felhivas_erdely_ONT_2021.pdf 
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RO-EDUCATION: Előkészítő látogatások támogatása 
 

 Pályáztató:  EGT-alapok 

 Pályázhatnak: akkreditált romániai felsőoktatási intézmények (egyetemek), megyei tanfelügyelőségek, tanárképző központok, megyei nevelési 
erőforrásközpontok, szakképző iskolák, bármely magán- vagy közjogi intézmény, amely releváns szervezet az oktatás, ifjúság és képzés terén, a 
kkv-k és a munka világának más szervezetei partnerként vehetnek részt a felsőoktatás és a szakképzés területén folytatott együttműködési 
projektekben 

 A program célja: A humántőke és a tudásbázis fejlesztése Romániában, - Az oktatás és képzés minőségének és relevanciájának javítása 
Romániában az oktatás minden szintjén - A felsőoktatási hallgatók tanulási mobilitása, valamint a donor és a kedvezményezett országok közötti 
mobilitás és partnerségek az oktatás és a munka világa között - A tanárok szakmai fejlődése - A roma lakosság befogadásának javítása 

 Támogatható tevékenységek: Olyan projektek kezdeményezésére irányuló látogatások, amelyek az alábbiakban felsorolt prioritások 
valamelyikével foglalkoznak: - Társadalmi befogadás - Oktatás a demokráciáért és az állampolgárságért - A roma lakosság befogadásának javítása 
– A következő területekkel szinergiákat biztosító projektek: kutatás, vállalkozásfejlesztés, innováció és kkv-k, megújuló energia, 
energiahatékonyság, energiabiztonság. 

 Megpályázható összeg:  Egy projektre a minimális támogatása 425 euró,  a maximális támogatása pedig 3860 euró lehet. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  A kérelmeknek benyújtása folyamatos (legkésőbb 2022.06.30-ig); de legalább 4 héttel a látogatás időpontja előtt szükséges 
beküldeni. 

 További információk:  http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/Applicants-Guide-2017_EN.pdf 
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C1.2.PFE-CDI.2021 verseny - Intézményfejlesztési projektek - A KFI-ben nyújtott kiválóság 
finanszírozására irányuló projektek 
 

 Pályáztató:  a romániai Kutatási, Innovációs és Digitalizációs Minisztérium 

 Pályázhatnak: Az országos kutatási és fejlesztési rendszerben található közjogi szervezetek és intézmények, az alábbi kategóriákból: Tanúsított 
kutatási és fejlesztési intézetek; Akkreditált állami felsőoktatási intézmények 

 A program célja: A program célja az intézményi fejlesztési projektek támogatása az akkreditált állami felsőoktatási intézmények és tanúsított 
kutatóintézetek számára Romániában, az intézményi kapacitás és teljesítmény növelése, a kutatásba fektetett legnagyobb ár-érték arány elérése 
érdekében, az erőforrások állami kutatási szervezetekre történő összpontosításával. 

 Támogatható tevékenységek: A támogatható kutatási területek a 2014–2020 közötti országos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiában 
(SNCDI 2020) meghatározottak: bioökonómia; információs és kommunikációs technológia, űr és biztonság; energia, környezet és éghajlatváltozás; 
ökonanotechnológiák és fejlett anyagok; egészség; örökség és kulturális identitás; új és feltörekvő technológiák; 

 Megpályázható összeg:  Legfeljebb 8.000.000 lej / projekt 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  2021. augusztus 20 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26710/competitie-adresata-institutiilor-de-invatamant-superior-de-stat-si-
institutelor-de-cercetare-dezvoltare-in-vederea-cresterii-capacitatii-si-performantei-institutionale 
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CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra 
 

 Pályáztató:  Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) 

 Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók a CEEPUS országokból (Albánia, Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, a 
Cseh Köztársaság, Magyarország, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia) 

 A program célja: A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek 
részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos 
tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek 
tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék hallgatói körében hirdetik meg.  

 Támogatható tevékenységek: A mobilitás típusai: 1. Féléváthallgatás (Student mobility). Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók. 
Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap. Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat. 2. Rövid távú hallgatói mobilitás 
(Short Term Student mobility). Pályázhatnak: diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók. Időtartam: 1-2 hónap. 
Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat. 3. Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (Short Term Excursion). Pályázhatnak: alap, 
mesterképzéses diákok és PhD hallgatók. Időtartam: 3-5 nap. Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat. 

 Megpályázható összeg:  Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről 
bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes országzászlókra kattintva. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  A hallgatói mobilitási pályázatok beadásának határideje minden évben az alábbi időpontokban: hálózati mobilitás az őszi 
szemeszterre: június 15. Hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31. Freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a 
felhívásban szereplő információk szerint. Freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30. 

 További információk:  http://www.ceepus.info/; https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa 
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Oktatási projektek támogatása 
 

 Pályáztató:  Raiffeisen Comunități 

 Pályázhatnak: legalább 2 éve működő civil szervezetek és közoktatási intézmények 

 A program célja: A Raiffeisen Bank pályázatot hirdetett a civil szervezetek és oktatási intézmények által végzett oktatási projektek támogatására. 
Tíz olyan oktatási projektet finanszíroznak, amelyek megváltoztathatják a közösségek jövőjét. 

 Támogatható tevékenységek: A projekteknek a 4 kategória egyikébe kell tartozniuk: - Pénzügyi oktatás. - Vállalkozói oktatás. - Állampolgári 
nevelés. - Szakmai oktatás. Olyan nem formális oktatási projekteket fognak finanszírozni, amelyek kiegészítik a hagyományos oktatást és segítik a 
kedvezményezetteket új készségek és képességek elsajátításában. A projekteknek rugalmas tanulási módokat kell javasolniuk, amelyek a  
különböző kontextusokhoz könnyen adaptálhatók, ugyanakkor jól strukturáltak és világos célokkal rendelkeznek. 

 Megpályázható összeg:  maximum 50.000 lej 

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő:  2021. július 29., 17:00. 

 További információk:  https://granturi.raiffeisencomunitati.ro/ 


