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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/ 



     IFJÚSÁGI pályázati figyelő 

4 4 

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 
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„Egy európai nyilvános szféra: új online sajtóajánlat a fiatal európaiak számára” - 
kísérleti projekt  
 

 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: konzorciumok, amelyek legalább 5 médiaszervezetet tömörítenek legalább 5 uniós tagállamból 

 A program célja: A fiatalokat érintő európai témákról szóló, különböző nyelveken elérhető információk online 
elérhetősége, különböző nyelveken, vonzó formátumban és több szempontból megközelítve.  

 Támogatható tevékenységek: Együttműködés legalább 5 médiaszervezet között 5 uniós tagállamból; Napi, 
elgondolkodtató tartalmak készítése az aktuális események körül, innovatív, határokon átnyúló szerkesztési folyamatok 
révén; Egy figyelemfelkeltő terv a lehető legtöbb európai fiatal eléréséhez; Terjesztés saját csatornákon, partner 
weboldalakon, blogokon és / vagy közösségi hálózatokon keresztül; Részvétel a fiataloknak szóló megbeszéléseken és 
rendezvényeken. 

 Megpályázható összeg: 1,2 millió EUR / projekt  

 Az önrész mértéke: 30% 

 Benyújtási határidő: 2021. október 21. 

 További információk:  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/pilot-project-european-public-sphere-new-online-
media-offer-young-europeans-0 
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Kisléptékű partnerségek az ifjúság területén (KA210-YOU) 
 

 Pályáztató:  Európai Unió, Erasmus+ program 

 Pályázhatnak: Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény. 

 A program célja: A kisléptékű partnerségek pályázattípus kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít 
az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív 
előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza. A kisléptékű partnerségek hozzájárulhatnak 
nemzetközi partnerhálózatok fejlesztéséhez és a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szakpolitikák szinergiáinak támogatásához. 

 Támogatható tevékenységek: Az együttműködés keretében olyan tevékenységek valósíthatók meg, amelyek támogatják a tevékenységtípus 
céljainak elérését. A tevékenységek bármilyen, a projektben releváns formában megvalósíthatók, akár többféle résztvevő bevonásával, egyénileg 
vagy csapatban. A tevékenységek hozzájárulnak a szervezeti munka és gyakorlat minőségének javításához, és partnerség kialakulását támogatják, 
nem feltételemül a szektoron belül. A projektek szintén hozzájárulnak a résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztéséhez, reflektálnak a terület 
gyakori szükségleteire és prioritásaira, és lehetővé teszik az egyéni, szervezeti, vagy szektorális átalakulást és változást, teret adva az új 
megközelítések és fejlesztések bevezetésének. A kisléptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet 
együttműködésével valósulhatnak meg. 

 Megpályázható összeg: 30 000 EUR vagy 60 000 EUR átalány alapú a támogatás 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  2021. november 3. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint) 

 További információk:  https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/kislepteku-partnersegek-az-ifjusag-teruleten-
ka210-you 
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Kísérleti projekt: A fiatalok tájékoztatása és bevonása Európa közelmúltbeli és jövőbeli életéről szóló 
vitákba 
 

 Pályáztató:  Európai Bizottság, Kommunikációs Hálózatok, Tartalom és Technológia Főigazgatóság 

 Pályázhatnak: Legalább öt különböző (EU-tagállamokban letelepedett) szervezetből álló konzorcium, amelyek mindegyike társult szervezettel rendelkezhet. A 
konzorcium a következőket foglalhatja magában: Médiaszervezetek; Nonprofit szervezetek (beleértve az ifjúsági szervezeteket is) (magán- vagy állami). 

 A program célja: A kísérleti projekt célja, hogy kapcsolatba lépjen európai fiatalokkal, szervezett online terek létrehozása révén, amelyek elgondolkodtató 
tartalmakat gyűjtenek össze az EU szintjén megvitatott témákról. Ezeknek a tereknek lehetővé kell tenniük számukra, hogy összehasonlítsák Európa-szerte a 
nézőpontokat, és képessé tegyék őket arra, hogy megvitassák és felfedezzék a kapcsolatot az érdekeik és a más országokban élő fiatalok érdekei, valamint a 
vonatkozó uniós kezdeményezések között. A javaslatoknak tartalmazniuk kell az új tartalmak kiválasztását és előállítását, annak érdekében, hogy tájékoztassák 
és bevonják a fiatal közönséget Európa közelmúltbeli és jövőbeli életről folytatott nyílt és építő vitába. 

 Támogatható tevékenységek: Menedzsment (az összes elszámolható közvetlen költségek legfeljebb 15%-a); Újságírói produkció; Fiataloknak szóló 
rendezvények szervezése; Webhelyek és platformok létrehozása és karbantartása (a teljes támogatható közvetlen költségek legfeljebb 15%-a); Online 
hirdetések (a teljes támogatható közvetlen költség legfeljebb 10%-a); Egyéb promóciós és terjesztési intézkedések; Hálózatok létrehozását és fejlesztését célzó 
intézkedések, a jó gyakorlatok cseréje az ifjúsági riporterek között; Felfogások elemzése és feltérképezése a fiatalok körében; Pénzügyi támogatás harmadik 
felek számára (pl. Verseny fiatal újságírók számára). 

 Megpályázható összeg: Maximum 1,2 millió euró / projekt. 2 projekt finanszírozása várható. 

 Az önrész mértéke: 30% 

 Benyújtási határidő:  2021. október 21., 00:00 CET 

 További információk:  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans-0 
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DiscoverEU 
 

 Pályáztató:  Európai Bizottság  

 Pályázhatnak: a 18 éves európai fiatalok. Ebben a pályázati fordulóban – kivételesen – azok a fiatalok is jelentkezhetnek, akik a szabályok értelmében 2020-
ban pályázhattak volna, de erre nem volt lehetőségük, mert a koronavírus-világjárvány miatt 2020-ban mindkét pályázati fordulót törölték.  Jelentkezni 
egyénileg vagy maximum 5 fős csoportokban lehet. 

 A program célja: A DiscoverEU az Európai Unió kezdeményezése, mely lehetőséget kínál az európai fiataloknak, hogy beutazzák Európát, és az utazás során új 
ismeretekkel és életre szóló élményekkel gazdagodjanak. A kezdeményezés keretében az Európai Bizottság legalább 60 000 olyan fiatalt választ majd ki a 
jelentkezők közül, akik megfelelnek a részvételi feltételeknek. 

 Támogatható tevékenységek: A sikeres pályázók utazási igazolványt kapnak, amelynek birtokában 1-30 napig utazhatnak majd, 2022. március 1. és 2023. 
február 28. között. Elsősorban vasúton utazva fedezhetik fel Európa változatos tájait és érdekesebbnél érdekesebb településeit (de kivételes esetekben, pl. ha 
szigeten vagy távoli területen élnek, más közlekedési eszközt is igénybe vehetnek).  

 Megpályázható összeg: Az EU összesen 258 euróval járul hozzá az utazáshoz (kivételes esetekben ennél magasabb lehet). 

 Az önrész mértéke: A kiválasztott jelentkezőknek saját maguknak kell állniuk a szállás, az ellátás, a biztosítás és az esetleges felárak költségeit, továbbá az 
utazással kapcsolatban felmerülő minden egyéb kiadást.  

 Benyújtási határidő:  2021. október 12-26. (közép-európai nyári időszámítás szerint) déli 12 óráig  

 További információk:  https://europa.eu/youth/discovereu_hu 
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PILINSZKY 100 
 

 Pályáztató: Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola 

 Pályázhatnak: magyarorországi és határon túli középiskolás (9-13. évfolyamon tanuló) diákok 

 A program célja: Idén 100 éve született Pilinszky János a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője. A Kárpát-medencei 
Művészeti Népfőiskola ezért a Pilinszky-emlékév keretében alkotói pályázatot hirdet. 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni négy kategóriában lehet: 1. bármely Pilinszky-mű és/vagy a költő életében fontos 
helyszín(ek), épület(ek) által ihletett, annak tartalmához vagy hangulatához kapcsolódó fotóval vagy fotósorozattal (2-6 kép, a 
sorozat képeinek egy vershez kell kapcsolódniuk); 2. bármely Pilinszky-mű és/vagy a költő életében fontos helyszín(ek), épület(ek) 
által ihletett, annak tartalmához vagy hangulatához kapcsolódó, illetve az emlékévet népszerűsítő plakáttervvel;  3. bármely 
Pilinszky-alkotás által ihletett, annak tartalmához, hangulatához illeszkedő videoklippel, kisfilmmel, és/vagy a költő életében fontos 
helyszín(ek), épület(ek) bemutatásával; 4. Pilinszky János 2 vagy 3 dimenziós portréjának elkészítésével, a pályamű szabadon 
választott technikával készülhet, színes és monokróm alkotásokat is várnak. 

 Megpályázható összeg: A legjobb alkotásokat nyilvános gálaműsor keretében mutathatják be az alkotók, a kiemelkedő fotókból és 
portrékból kiállítás készül. 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2021. november 27. 

 További információk: http://www.muveszetinepfoiskola.hu/ 
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Nyilas Misi Ösztöndíjprogram 
 

 Pályáztató: Magyar Református Szeretetszolgálat 

 Pályázhatnak: Magyarorországi és határon túli, magyar nyelvű oktatásban résztvevő 5-12. évfolyamos diákok jelentkezhettek, akik 
valamely művészeti ágban, sportban vagy természettudományban, bölcsésztudományban kiemelkedően tehetségesek, 
mindemellett szociálisan hátrányos helyzetűek 

 A program célja: A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is 50 fiatal tehetséget kíván támogatni, hogy szociálisan hátrányos 
helyzetük ellenére legyen lehetőségük tehetségük kibontakoztatására. 

 Támogatható tevékenységek: Az anyagi támogatás mellett mentorok is segítik a programban résztvevő diákokat a Nyilas Misi 
Újratöltve-program keretében, és többek között a tudatos pénzügyi gazdálkodás, az önmenedzsment és a karrierépítés mikéntjeit is 
közösen átgondolják az ösztöndíjasokkal.  

 Megpályázható összeg: A megpályázható ösztöndíj támogatás összege 10.000 Ft/fő/hónap vagy 33 EUR/fő/hónap a tanévre (10 
hónap).  

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2021. október 31. 

 További információk: https://legyenfolytatas.jobbadni.hu/hirek 
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31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny 
 

 Pályáztató: Magyar Innovációs Szövetség 

 Pályázhatnak: Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 2001. október 1. és 2008. augusztus 31. között született fiatal, aki még 
nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az EU-döntőre azok juthatnak ki, akik kettős állampolgárok 
vagy magyarországi iskolába járnak.  

 A program célja: Tehetséges fiatalok innovatív alkotásainak, találmányainak, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munkájának támogatása. 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen 
innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ 
nevű termékének újszerű, sehol máshol nem alkalmazott, használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét 
gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. 

 Megpályázható összeg: I. díj: (max. három) egy évig havi 30 000 Ft-os ösztöndíj. II. díj: (max. három) egy évig havi 20 000 Ft-os ösztöndíj. III. díj: (max. 
négy) egy évig havi 10 000 Ft-os ösztöndíj. A legjobb határon túli díjazott pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját 
is megkapja. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei 100 többletpontot kapnak a felvételi eljárás folyamán. A 
legjobb három pályázat lehetőséget kap a 2022 szeptemberében, Brüsszelben, az Európai Unió által, 40 ország részvételével rendezendő európai döntőn 
való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat (3500-7000 euró) lehet nyerni. 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2021. 11. 25.  

 További információk: http://www.innovacio.hu/3a_hu_31_felhivas.php 


