OKTATÁS pályázati figyelő

1

yelőRÁLIS pályáza

OKTATÁS pályázati figyelő tfigyelő

Tartalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RO-EDUCATION: Előkészítő látogatások támogatása
CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra
Kisléptékű partnerségek az ifjúság területén (KA210-YOU)
Együttműködési és mobilitási projektek a szakmai és műszaki oktatás területén
Országos projektek a szakmai és műszaki oktatás területén
Projektek a közoktatás területén
Pályázati felhívás a roma származású gyermekek iskolai integrálására
Nyilas Misi Ösztöndíjprogram
Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására
fordítható összevont támogatás 2022 - Új nemzedékek jövőjéért kollégium
10. Így tanítom 7
11. Nonformális oktatás szabadtéri rendszerben
12. Talentum Hungaricum

2

OKTATÁS pályázati figyelő
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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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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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-teruleten5
ka210-you

OKTATÁS pályázati figyelő

Együttműködési és mobilitási projektek a szakmai és műszaki oktatás területén


Pályáztató: EGT pénzügyi mechanizmus: Oktatási, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói program Romániában



Pályázhatnak: Szakképzési és műszaki oktatási egységek (iskolák);



A program célja: A program általános célja a humántőke fejlesztése és a felhalmozott alapismeretek megszilárdítása - a szakoktatás és -képzés
területén, olyan projektek révén, amelyek célja a diákok tanulási minőségének javítása Romániában



Támogatható tevékenységek: Olyan tevékenységek, amelyek megerősítik az együttműködést és a hálózatépítést a romániai intézmények és a
program donorállamainak intézményei között; Innovatív gyakorlatok tesztelése és / vagy végrehajtása a munkahelyi tanulás területén; Jobb
dokumentumok és eszközök kifejlesztése, tesztelése és használata a tanulás javítása érdekében; Tevékenységek, amelyek megkönnyítik a
munkahelyi tanulás során megszerzett ismeretek, készségek és attitűdök érvényesítését és elismerését; A fogyatékkal élő / speciális igényű
tanulókat támogató tevékenységek az oktatási ciklusuk befejezése és a munkaerőpiacra való áttérés megkönnyítése érdekében; Tevékenységek,
amelyek a szakemberek jobb képzésére irányulnak az egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás elveinek megvalósítása érdekében; Tanulmányi
látogatások - Mobilitási tevékenységek (kötelező), amely során megszervezhető: TVET / VET rendszerek és stratégiák bemutatása mindkét
országból, workshopok, látogatások a donor államok vállalataihoz (kötelező), amelyek szakmai gyakorlatot szerveznek a hallgatók számára, viták
az érdekelt felekkel, „job shadowing”, dokumentumelemzés, stb.



Megpályázható összeg: Minimum 24 000 euró és legfeljebb 35 000 euró



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2022. február 1., 13 óra



További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27156/un-nou-apel-dedicat-proiectelor-din-domeniul-invatamantuluiprofesional-si-tehnic-finantari-de-pana-la-35-000-euro ; https://www.eea4edu.ro/apel_vet2019/
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Országos projektek a szakmai és műszaki oktatás területén


Pályáztató: EGT pénzügyi mechanizmus: Oktatási, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói program Romániában



Pályázhatnak: olyan állami intézmények, amelyek országos, regionális vagy megyei szinten felelősek a szakmai és műszaki oktatásért.



A program célja: A program általános célja a humántőke fejlesztése és a felhalmozott alapismeretek megszilárdítása - a szakoktatás és -képzés
területén, olyan projektek révén, amelyek célja a diákok tanulási minőségének javítása Romániában



Támogatható tevékenységek: 1-2 esemény megtervezése, szervezése és lebonyolítása, mint például: információs / képzési foglalkozások a
szakmai és műszaki oktatás területén az országos, regionális, megyei, helyi szinten felelős személyek számára, a szak-tantárgyakat oktatók, a
gazdasági egységek gyakorlati oktatói, szakoktatási intézmények, gazdasági szereplők és szociális partnerek; műhelymunkák: jobb dokumentumok
és eszközök kifejlesztése, tesztelése és használata a tanulás javítása érdekében (szakképzési szabványok, partnerségi megállapodások, tanulási
megállapodások, tantervek); módszerek és eszközök kifejlesztése, amelyek szükségesek a tanulók munkahelyi tanulás révén szerzett tudásának,
készségeinek és hozzáállásának elismeréséhez; tevékenységek, amelyek a szakemberek (a speciális tudományágakat oktató tanárok és a
szakoktatás területén oktatók) jobb képzésére irányulnak az egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás elveinek végrehajtása érdekében. Egy
esemény időtartama minimum 2, legfeljebb 3 nap lehet. Az eseményen / eseményeken elért eredmények és termékek terjesztése és
hasznosítása is támogatható tevékenység.



Megpályázható összeg: Minimum 24 000 euró és legfeljebb 35 000 euró



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2022. február 15, 13.00



További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27156/un-nou-apel-dedicat-proiectelor-din-domeniul-invatamantuluiprofesional-si-tehnic-finantari-de-pana-la-35-000-euro ; https://www.eea4edu.ro/apel_vet2019/
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Projektek a közoktatás területén


Pályáztató: EGT pénzügyi mechanizmus: Oktatási, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói program Romániában



Pályázhatnak: megyei tanfelügyelőségek (ISJ), pedagógusok házai (CCD) és megyei nevelési tanácsadó és erőforrás központok (CJRAE). Az
intézmények az oktatási szakértőik (tanfelügyelők, tanárképzők, tanácsadó tanárok) részére pályázhatnak.



A program célja: A humán tőke és tudásbázis fejlesztése Romániában.



Támogatható tevékenységek: tanulási mobilitás Románia és az adományozó államok között,az oktatási szakértők (tanfelügyelők, tanárképzők,
tanácsadó tanárok) számára. A közoktatási projektek az olyan oktatási szakértők tanulási tevékenységeiből (mobilitásaikból) állnak, akik felelősek
az iskolai oktatás minőségének javításáért. Ha a fizikai mobilitás a projekt végéig nem lesz lehetséges a Covid -19 járvány miatt, virtuális
tevékenységeket lehet végezni. Prioritások: a következőkre összpontosító tanulási tevékenységek: demokrácia, állampolgárság, emberi jogi
oktatás és társadalmi befogadás bónuszpontokat kapnak az értékelési folyamatban. A kiemelt pontok csak akkor kaphatók, ha a projekt elérte a
minimális pontszámot.



Megpályázható összeg: A minimális támogatás 1500 EUR, a maximális támogatás 27 000 EUR.



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2021.12.03., 13.00



További információk: https://www.eea4edu.ro/apel_se2019/
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Pályázati felhívás a roma származású gyermekek iskolai intergálására


Pályáztató: EGT pénzügyi mechanizmus: Oktatási, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói program Romániában



Pályázhatnak: Romániai civil szervezetek (nem kormányzati szervezetek) és közintézmények, köztük olyan akkreditált egyetemek, amelyek
rendelkeznek Erasmus Charter for University Education (ECHE) akkreditálással, és amelyek a roma gyermekek iskolai befogadása területén
tevékenykednek. Kizárólag konzorcium nevében lehet pályázni. Támogatható partnerek a konzorciumban: romániai iskolák, amelyekbe egyenként
legalább 20% roma származású gyermeket írattak be.



A program célja: Az iskolák intézményi kapacitásának növelése a roma gyermekek hatékony befogadásának biztosítása érdekében.



Támogatható tevékenységek: (1) A roma gyerekekkel dolgozó tanárok képzése olyan területeken, mint: gyermekközpontú tanítás, inkluzív oktatás
és nevelés multikulturális környezetben; (2) A befogadó és multikulturális környezethez kapcsolódó új tantervek kidolgozása; (3) Közös tanulási /
tudatosítási tevékenységek a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemről, roma és nem roma szülők számára; (4) Közös tudatosságnövelő
tevékenységek a befogadásról, roma és nem roma diákok számára. A roma gyerekek iskolai befogadásának területén a projektek csak országos
szintűek lehetnek. Ezeket egy romániai koordinátorból és 5-6 olyan iskolából álló konzorcium formájában lehet benyújtani és végrehajtani,
amelyek mindegyikébe legalább 20% roma gyermeket írattak be.



Megpályázható összeg: A minimális támogatás 60.000 EUR, a maximális támogatás 250.000 EUR.



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2021.12.03., 13.00



További információk: https://www.eea4edu.ro/apel_roma2019/
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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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Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és
működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022 - Új nemzedékek jövőjéért kollégium


Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.



Pályázhatnak: Alapítványok, illetve egyesületek, ideértve a szövetséget. Határon túli civil szervezetek önállóan nyújthatnak be pályázatot.



A program célja: 1. A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való
hozzájárulás által. 2. A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása.



Támogatható tevékenységek: 1. A támogatás a nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek
biztosítására fordítható. 2. Civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon
túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása; 3. Nemzetközi civil kapcsolatokban magyarországi
civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz
támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; 5. Civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység
és nyilvántartási feladatok támogatása; 6. Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és
akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; 7. Civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó
támogatása; 8. Civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.



Megpályázható összeg: A rendelkezésre álló forrás összege 1 223 088 048 Ft.



Az önrész mértéke: A pályázónak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2000 Ft



Benyújtási határidő: 2021. 11. 03.



További információk: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/
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OKTATÁS pályázati figyelő
Így tanítom 7


Pályáztató: Barankovics István Alapítvány



Pályázhatnak: Anyaországi és határon túli aktív általános és középiskolai pedagógusok.



A program célja: A kreatív módszertani megoldások ösztönzése az iskolanevelő, felnőtt életre felkészítő munkájában, valamint a jó gyakorlatok bemutatása
és terjesztése.



Támogatható tevékenységek: Pályázni lehet: A fenti célokat szolgáló óratervekkel, megvalósított, folyamatban lévő, vagy tervezett projektekkel, a témához
kapcsolódó iskolai programokkal, vagy az alábbi javasolt témák valamelyikével: - a társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek
tudatosítása, a szegénység feldolgozása az iskolában; - az emberi méltóság tiszteletére nevelés; - az erkölcsi értékekre nevelés, a fiatalok életében releváns
erkölcsi kérdések feldolgozása; - az állampolgári mentalitáskultúra formálása, résztvevő állampolgári viselkedésminták megalapozása; - századi totális
diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek megismertetése; - a környezetért érzett felelősség, a környezettudatos magatartás
fejlesztése; - más kultúrák megismerése és elfogadása, a fiatalok interkulturális találkozásokra való felkészítése; - kisebbségi csoportok integrációjának
elősegítése az iskolákban; - az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése. A pályázat terjedelme minimum
10 maximum 15 oldal.



Megpályázható összeg: 1. díj: 100 000 Ft. 2. díj: 75 000 Ft. 3. díj: 50 000 Ft. Slachta Margit különdíj: 100 000 Ft



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021. november 21. (vasárnap 24.00)



További információk: https://barankovics.hu/igy-tanitom-7-palyazati-felhivas/
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OKTATÁS pályázati figyelő
Nonformális oktatás szabadtéri rendszerben











Pályáztató: A 2014–2020 -as Humán Tőke Operatív program irányító hatósága
Pályázhatnak: Megyei tanfelügyelőségek; akkreditált oktatási intézmények (ISCED 1-3) az állami és magán, az országos iskolahálózatból; a Tanügyminisztériumnak
alárendelt ügynökségek / egyéb testületek és más, a szakoktatás és szakképzés területén felelős állami szervek, ideértve az egyetemi előkészítő oktatás
minőségbiztosítását is; tanácsadói, útmutatói, iskolai mediátor és alternatív szolgáltatásokat nyújtó állami vagy magán szervezetek; egyházi intézmények és vallási
egyesületek; az ANP és az alárendelt intézményei; kormányzati intézmények/ügynökségek, amelyek a társadalmi befogadás területéért felelősek; helyi hatóságok
amelyek hatáskörrel rendelkeznek az egyetem előtti oktatás területén; civil szervezetek.
A program célja: Nonformális vagy szabadtéri oktatási programok, aktív-részvételi, interaktív, gyermekközpontú tevékenységek finanszírozása; az iskolai lemorzsolódás
megelőzése vagy csökkentése.
Támogatható tevékenységek: Nonformális vagy szabadtéri oktatási programok, aktív-részvételi, interaktív, gyermekközpontú tevékenységek; Társadalmi-oktatási
programok a kognitív fejlődés érdekében; A kompetenciák fejlesztésére/elsajátítására irányuló oktatási tevékenységek; klubok/műhelyek/körök érdeklődési területei
szerinti tevékenységek; Aktív részvételen alapuló programok és tevékenységek a nyelvhasználat és a szociális készségek fejlesztésére, ami a logikai és érvelési készségek
fejlesztéséhez vezet; Workshopok az alapvető kognitív és gyakorlati készségek fejlesztésére, amelyek a releváns információk felhasználásához szükségesek a feladatok
elvégzésére és a rutinproblémák megoldására; Az újonnan megszerzett ismeretek megfigyelésének/ felfedezésének gyakorlati tevékenységei a formális oktatásban;
Interdiszciplináris tevékenységek a funkcionális analfabetizmus megelőzésére / kezelésére, a formális oktatásban felhalmozott fogalmak racionális és feltételezett
megértése / feldolgozása / használata tekintetében; Felkészítő / oktatási / orientációs tevékenységek olyan gyermekek számára, akik egy másik iskolai ciklusba lépnek;
Programok vagy tevékenységek a korai iskolaelhagyás megelőzésére sport, művészet, szabadtéri oktatás és egyéb olyan tevékenységek révén, amelyek fejlesztik a
gyermekek tehetségét, csapatszellemét, kreativitását, vezetői készségeit stb.; Egészségügyi, higiéniai és egészséges táplálkozási programok vagy tevékenységek; Az
iskolai deszegregációt, az önbecsülés növelését, az interkulturális oktatást célzó programok vagy tevékenységek; stb
Megpályázható összeg: Egy projekt összértéke minimum 101 000 euró és legfeljebb 350 000 euró lehet.
Az önrész mértéke: 0
Benyújtási határidő: 2021. október 27. 16:00 - 2021. december 27. 16:00.
További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27553/se-pot-depune-cereri-pe-apelul-educatie-nonformala-in-sistem-outdoor-din-27-octombrie13
solicitantii-vor-avea-la-dispozitie-2-luni

OKTATÁS pályázati figyelő

Talentum Hungaricum












Pályáztató: Nemzeti Tehetség Központ (Magyarország)
Pályázhatnak: Olyan kiemelkedően tehetséges 15-35 év közötti fiatalok, akik korábban elnyerték a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat. Társas
jelentkezés esetén a produkcióban legalább egy korábbi NFTÖ ösztöndíjasnak kell szerepelnie
A program célja: A pályázat célja zenei területen – vagy a zenéhez kapcsolódó társművészetekben – kiemelkedő tehetségek szakmai támogatása annak
érdekében, hogy mind hazai, mind nemzetközi környezetben is lehetőségük nyíljon kapcsolatok építésére, tapasztalatszerzésre, illetve az NFTÖ ösztöndíjban
részesült tehetséges fiatalok tudásából nemzetközi porondon is sikeres zenei produkciók összeállítása, szakemberek közreműködésével, „mentorház”
működtetésével.
Támogatható tevékenységek: Pályázati kategóriák: - pályakezdő művész; - fiatal tehetség. Jelentkezni egy maximum 10 perces bemutatkozó zenei videóval
lehet (MP4 formátumban), amelyet a következő dokumentumok kísérnek: rövid bemutatkozó levél, amely tartalmazza, hogy miért jelentkezett a pályázatra,
amennyiben társas produkció nyújt be pályázatot, akkor a produkcióban részt vevők rövid bemutatására is szükséges kitérni, illetve megnevezni a korábbi
NFTÖ-s pályázat nyertesét/nyerteseit (1. számú melléklet); - sajtófelhasználásra alkalmas fotó; - megfelelően kitöltött nyilatkozatok (a felhivás 2-3. számú
mellékletei); - aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat. A pályázatokat We Transfer segítségével kell eljuttatni a talentum@ntk.hu e-mail-címre.
Megpályázható összeg: Minden nyertes résztvevőnek/produkciónak havonta legalább 1 alkalommal mentorálást biztosítanak. A nyertesek számára
legalább 1 alkalommal fellépési lehetőséget nyújtanak, valamint 3 napos zenei táborban való részvételt biztosítanak elismert művészek szakmai
közreműködésével.
Az önrész mértéke: 0
Benyújtási határidő: 2021. november 8. (hétfő) 11 óra (romániai idő szerint).
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További információk: https://ntk.hu/ujra-meghirdetjuk-a-talentum-hungaricum-palyazatot/

