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IFJÚSÁGI pályázati figyelő
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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Film4Energy Challenge - Légy okos, takarékoskodj az energiával!












Pályáztató: Az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága (DG ENER)
Pályázhatnak: A rövidfilmek kidolgozását, elkészítését és benyújtását 12 és 15 év közötti diákok csoportjai végezhetik el. Egy iskolában több diákcsoport is
dolgozhat rövidfilmprojektjén. Egy iskolából azonban kizárólag egy rövidfilm nyújtható be. A nevezéseket kizárólag az iskola nyújthatja be (például egy tanár
és/vagy egy igazgató), a tanulók nem.
A program célja: A verseny keretében lehetőséget nyújtanak a 12–15 éves tanulóknak egy olyan rövidfilm megosztására, amely arról szól, hogy miért is
fontos és hogyan valósítható meg az energiamegtakarítás.
Támogatható tevékenységek: A rövidfilm célja, hogy a pályázó környezetében élő embereket meggyőzze az energiamegtakarítás, valamint a fűtés, hűtés,
közlekedés, illetve a mindennapi tevékenységek egyéb területén az energiahatékony alternatívák alkalmazásának előnyeiről. A rövidfilmek hossza legfeljebb
egy perc lehet. A rövidfilmek valamennyi hivatalos uniós nyelven (az ír és a máltai kivételével) elkészíthetők és benyújthatók, feltéve hogy a benyújtott
pályamű megfelel a Versenyszabályzatnak. A rövidfilm mondanivalójának az iskola térségében élő fiatalokhoz és egyéb személyekhez kell szólnia. A
rövidfilm átfogó üzenetének pedig megismételhetőnek/átültethetőnek kell lennie valamennyi uniós tagállamban, és fontos, hogy bárki könnyen
megérthesse.
Megpályázható összeg: A díjnyertes és a válogatott iskolák: - láthatják megjelenni rövidfilmjeiket az Európai Bizottság hivatalos csatornáin, ezáltal pedig
polgárok millióit oktathatják Európa-szerte az energiamegtakarítás jelentőségéről és annak módjáról. A rövidfilmek angol feliratot kapnak; - elismerést
nyernek a rövidfilmben: az iskola neve meg fog jelenni a videóban; -az iskolához kézbesített emléktáblában részesülnek, amelyen fel lesz tüntetve a
versenyben való részvételük jelentősége és az energiahatékonyságra való figyelemfelkeltésben betöltött szerepük. - A nyertes iskolák videóit az Európai
Bizottság Európa-szerte meg fogja osztani hivatalos csatornáin, a legjobb pályaművet benyújtó intézmény pedig támogatást kap majd ahhoz, hogy
energianapot rendezzen az iskola területén.
Az önrész mértéke: 0
Benyújtási határidő: 2022. február 15.
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További információk: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
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Jövő a NEET-fiataloknak












Pályáztató: AM POCU, Humán Tőke Operatív Program 2014-2020, AP 1 / PI 8.ii / OS 1.1 & OS 1.2
Pályázhatnak: Engedéllyel rendelkező felnőttképzési szolgáltatók; akkreditált foglalkoztatást ösztönző szolgáltatók; akkreditált szociális szolgáltatók; a
formálistól eltérő módon megszerzett szakmai kompetenciák értékelésére és tanúsítására feljogosított központok; szakszervezetek; munkaadói szervezetek;
civil szervezetek; ifjúsági szervezetek; kereskedelmi és iparkamarák; SPO (beleértve a jogi személyiséggel rendelkező egységeit is); Ifjúsági és
Sportminisztérium és alárendelt intézményei; munkaadók.
A program célja: A 16-29 éves, az állami foglalkoztatási szolgálatnál regisztrált munkanélküli NEET fiatalok készségeinek javítása, beleértve a nonformális és
informális módon szerzett képességeik felmérését és tanúsítását is, a támogatható régiókban (Délnyugat, Olténia, Délkelet, Dél-Munténia, Központi és ITI
Duna-delta).
Támogatható tevékenységek: 1. Tájékoztató és promóciós kampány. 2. Képzési programok biztosítása. 3. Szakmai ismeretek felmérése és tanúsítása. 4.
Speciális szolgáltatások nyújtása a foglalkoztatás ösztönzésére. 5. Vállalkozás-támogatás, beleértve az önfoglalkoztatást. 5.1 Támogatás nyújtása a
célcsoportba tartozóknak a vállalkozás indításához. 5.2 Anyagi támogatás (mikro-támogatások) nyújtása új vállalkozások létrehozásához. 6. Kísérő
tevékenységek, pl. segítő szolgáltatások (óvoda, iskola utáni, kísérő) a NEET fiatal által gondozottak számára, a projekttevékenységekben való részvétel
idejére; az eltartott személyek gondozása a célcsoport tagjainak a projekttevékenységekben való részvételének elősegítése érdekében.
Megpályázható összeg: minimum 100 000,00 euró, maximum 1 000 000,00 euró/projekt
Az önrész mértéke: 0
Benyújtási határidő: 2021. december 31. 16.00.
További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27626/un-nou-apel-dedicat-tinerilor-neets-a-fost-lansat
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Innotech Student: vissza nem térítendő támogatások olyan hallgatók számára, akik vállalkozást
szeretnének indítani










Pályáztató: Humán Tőke Operatív Program
Pályázhatnak: Egyetemi hallgatók (az alapképzés 2. évétől a doktoranduszokig) Közép-, Délkelet-, Dél-Munténia, Észak-Kelet, Észak-Nyugat, Nyugat-,
Délnyugat Olténia régióból
A program célja: Megkezdődött a projektek jelentkezése az Innotech Student finanszírozási programba, amelyen keresztül a Romániában vállalkozást
indítani kívánó egyetemi hallgatók és doktoranduszok akár 100 000 eurós európai uniós támogatást nyerhetnek.
Támogatható tevékenységek: A finanszírozási rendszer adminisztrátora által szervezett vállalkozói tanfolyam elvégzése. Üzleti terv elkészítése és
benyújtása; A cégalapítás és a finanszírozási szerződés aláírása. Projekt megvalósítás (maximum 12 hónap). Fenntarthatóság: 6 hónap
Megpályázható összeg: Maximum 100 000 euró vissza nem térítendő támogatás
Az önrész mértéke: 0
Benyújtási határidő: folyamatos benyújtás, 30 hónapig
További információk: https://www.finantare.ro/innotech-student-granturi-nerambursabile-pentru-studentii-care-vor-sa-isi-dezvolte-o-afacere.html
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Ösztöndíj és szakmai támogatás doktoranduszok és posztdoktori kutatók számára












Pályáztató: Beruházások és Európai Projektek Minisztériuma, Humán Tőke Operatív Program, 6.12
Pályázhatnak: Akkreditált állami és magánegyetemek, akkreditált kutatóintézetek/központok, munkaadók, szakmai szövetségek, kereskedelmi és
iparkamarák, Román Akadémia
A program célja: A Beruházások és Európai Projektek Minisztériuma pályázatot írt ki a doktoranduszok és posztdoktori kutatók ösztöndí-támogatására,
valamint az egyetemek, kutatóintézetek és a magánszektor közötti együttműködések erősítésére.
Támogatható tevékenységek: A doktoranduszok / posztdoktori hallgatók által választott kutatási témákhoz kapcsolódó, applikatív komponensű kutatási
tevékenységek kaphatnak támogatást. A finanszírozott projekteken belül havi folyósításra kerül sor: - a doktoranduszi ösztöndíj max. 400 euró / hó
(maximum 12 hónap, a doktori képzés utolsó éve); - a posztdoktori kutatási ösztöndíj max. 600 euró/hó, posztdoktori tanulmányok alatt (maximum 12
hónap). A belföldi/nemzetközi mobilitásra elkülönített összeg, a konferenciák részvételi díja, a nemzetközi adatbázisokban indexelt folyóiratokban
megjelentetett cikkek díja az ösztöndíjak teljes összegének maximum 45%-át teheti ki.
Megpályázható összeg: Egy projekt értéke legfeljebb 1,15 millió euró lehet, és legalább 80 doktorandusz és 20 posztdoktori kutató támogatását kell
biztosítania. A felhívás keretében megvalósuló projekteken keresztül összesen legalább 1440 doktorandusz és 360 posztdoktori kutató részesül
támogatásban.
Az önrész mértéke: A projekt megvalósítása során a pályázó által vállalt, a projekt megvalósításához szükséges, de a benyújtott pályázatban nem szereplő
kiadások őt terhelik.
Benyújtási határidő: 2021. december 31. 16.00
További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27664/burse-si-sprijin-profesional-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat-vor-fisprijinite-minimum-1-800-de-persoane
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„Erdők ölelése, vizek csobogása”










Pályáztató: A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Pályázhatnak: Általános- és középiskolások
A program célja: A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület "Erdők ölelése, vizek csobogása" címmel pályázatot hirdet irodalmi
(vers-, próza-, meseíró) és természetfotós kategóriában magyarországi és határon túli általános- és középiskolások számára.
Támogatható tevékenységek: A témaválasztás szabad, de a pályaműnek valamilyen formában mindenképpen kapcsolatban kell lennie az erdővel, a
vizekkel, a természetes környezettel. A pályázat korcsoportjai mindkét kategóriában: 6-9 éves korosztály (2013 és 2016 között születtek), 10-14 éves
korosztály (2008 és 2012 között születtek), 15-19 éves korosztály (2002 és 2007 között születtek). Irodalmi alkotások: - minden pályázó kategóriánként egyegy művel pályázhat, és minden pályaműnek csak egy szerzője lehet. - a maximális terjedelem: vers esetében legfeljebb (versciklus esetében versenként) 48
verssor, próza és mese esetében legfeljebb 3 oldal (Times New Roman, 12 pontos betűnagyság, szimpla sorköz, 2 cm-es margók), - a pályaművek nem
tartalmazhatnak rajzokat, fotókat. Természetfotók: - az alábbi témakörökben lehetnek: állatvilág, növényvilág, tájak, az ember és a természet kapcsolata. minden pályázó maximum 3 képet küldhet be, - a pályázatra digitális fotókat vagy hagyományos eljárással készült képek (papír, dia), digitális (szkennelt)
változatát várják, – a kép a lehető legjobb minőségű legyen, de a mérete nem haladhatja meg a 2MB-ot.
Megpályázható összeg: Minden kategória első hat helyezettje értékes jutalomban részesül. A helyezett pályaműveket megjelentetik az ez alkalomra kiadott
könyvben.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022.06.28.
További információk: https://www.nagyerdoertegyesulet.hu/uj-palyazat-2021-hegyek-hatan-volgyek-olen-jelentkezesi-lap
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A fiatalok igazságos átmenettel kapcsolatos tevékenységekben való részvételének előmozdítása












Pályáztató: Az Európai Bizottság
Pályázhatnak: Nonprofit szervezetek (magán vagy állami); hatóságok (országos, regionális, helyi); nemzetközi szervezetek; egyetemek; oktatási
intézmények; kutatóközpontok.
A program célja: A felhívás keretében kiválasztott pályázatnak egy olyan életképes és hatékony rendszer kiépítésére kell irányulnia, amelynek célja, hogy
pénzügyi támogatást biztosítson a fiataloknak, és a zöld átálláshoz való hozzájárulás tekintetében a kohéziós politika közvetlen szereplőivé tegye őket. Egy
ilyen rendszer kiegészítené a helyi, regionális és/vagy nemzeti szinten rendelkezésre álló meglévő rendszereket. A kedvezményezett feladata lesz, hogy
széles körben ismertté tegye és lebonyolítsa a felhívásban meghatározott fiataloknak meghirdetett projektpályázati eljárást, és értékelje annak
eredményeit.
Támogatható tevékenységek: A projektpályázati felhívás elkészítése, valamint a projektpályázati eljárás megszervezése és széles körben való
megismertetése; a felhívás kezelése (meghirdetés, a pályázatok fogadása, a pályázatok értékelése, a finanszírozás odaítélése, a projektek végrehajtásának
nyomon követése, a kifizetések folyósítása, lezárás); nyílt forráskódú technológián alapuló, angol nyelvű projektinformációs portál létrehozása és
fenntartása a fiatalok projektjeinek egy NUTS 3 szintű térképen történő megjelenítése, a fiatalokkal való kapcsolattartás és az összes adatkészlet nyílt és
géppel olvasható formátumban való rendelkezésre bocsátása céljából; kommunikációs tevékenység folytatása a fiatalok projektjeiről és általában a
kezdeményezésről a projektinformációs portálon és a közösségi médián keresztül; a tevékenység értékelése, valamint az eredményeinek és tanulságainak
összefoglalása és a Bizottság számára történő bejelentése; ajánlások megfogalmazása jövőbeli tevékenységekre vonatkozóan; harmadik feleknek nyújtott
pénzügyi támogatás; elemzések; tudatosságnövelő és terjesztési tevékenységek.
Megpályázható összeg: Az előirányzott teljes költségvetés becsült összege 1 000 000 EUR. A Bizottság egy pályázat finanszírozását tervezi.
Az önrész mértéke: 5%
Benyújtási határidő: 2022. 01. 31
További információk: https://uncjr.ro/web/propunere-de-finantare-privind-euteens4green-promovarea-participarii-tinerilor-la-tranzitia-justa-ftj/
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