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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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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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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-invatamantului-
profesional-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-invatamantului-
profesional-si-tehnic-finantari-de-pana-la-35-000-euro ; https://www.eea4edu.ro/apel_vet2019/ 
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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-octombrie-
solicitantii-vor-avea-la-dispozitie-2-luni 
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Támogatási program oktatási projektek finanszírozására 
 
 
 Pályáztató: Fundația Nouă ne pasă  

 Pályázhatnak: Civil szervezetek, iskolák,  felsőoktatási intézmények 

 A program célja: A program célja, hogy ösztönözze a civil szervezeteket és az oktatási intézményeket olyan projektek kidolgozására és megvalósítására, 
amelyek hozzájárulnak az oktatási folyamat minőségének javításához. 

 Támogatható tevékenységek: A következő kritériumoknak megfelelő projektek részesülnek finanszírozásban: - Az oktatás egy konkrét kérdésével 
foglalkoznak. - A kedvezményezettek és a közösség számára megnövekedett jelentőségű igényt elégítenek ki. - A tervezett beavatkozási módszer hatékony 
a leírt és lehetőleg tesztelt problémára. -A beavatkozási módot a kedvezményezettek elfogadják. -A projekt a közösségi szereplőket mozgósítja. -A projekt 
céljai elérhetőek. -A projekt hatása objektíven mérhető. 

 Megpályázható összeg:  Egy pályázó által igénybe vehető maximális összeg 60.000 lej. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő:  Új projektfelhívások minden hónap elején, 2021. november 1. és 2022. július 1. között kerülnek kiírásra. A felhívások a maximálisan 
engedélyezett projektek számáig, azaz 50 pályázatig, vagy legfeljebb 10 napig lesznek aktívak. 

 További információk: https://www.nouanepasa.ro/granturi 
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Euro Quiz országos verseny 
 
 Pályáztató: az Európai Bizottság romániai képviselete 

 Pályázhatnak: A pályázaton minden V-VIII. osztályos diák részt vehet, a verseny két korcsoportjának egyikében (I. korcsoport - V. és VI. osztály, II. 
korcsoport - VII. és VIII. osztály). Minden csapat négy tagból állhat. A tagok ugyanannak az iskolának különböző osztályaiból is lehetnek, de nem a 
különböző verseny-korcsoportokból (pl. nem lehet az egyik diák az 5. osztályos, a másik három VII. osztályos). Minden csapatot a saját iskolájukból 
választott tanár vezet. A csapatversenyen való regisztrációjáért, az ezzel kapcsolatos kommunikációért és a csapat képviseletéért a tanár a felelős. 

 A program célja: Az Euro Quiz országos verseny az Európai Unió történetével, jelenével és jövőjével kapcsolatos kérdéseket és válaszokat tartalmazó 
országos verseny, amelyen az ország minden tájáról részt vehetnek a diákok. A versenyen keresztül az Európai Bizottság Romániai Képviselete közeledik a 
fiatal generációkhoz és a hozzájuk tartozó családokhoz. A verseny célja a csapatmunka ösztönzése, az Európáról és az Európai Unióról szóló ismeretek 
gyarapítása, valamint az  iskolások problémamegoldó képességének fejlesztése. 

 Támogatható tevékenységek: A sikeresen regisztrált csapatok online versenyen indulnak. A versenyre az országos tájékoztató kampányban közölt napon 
kerül majd sor. Az online megmérettetésen minden csapatnak egy online kérdőívre kell válaszolnia, amely maximum 50 kérdést tartalmaz az uniós 
értékekről, európai intézményekről, történelemről, földrajzról, művészetről és gasztronómiáról, korlátozott időn belül. Minden korcsoportból az első két 
helyezett csapat a döntő szakaszba kerül. A díjátadó ünnepségre Bukarestben, az Európai Bizottság Romániai Képviseletének székhelyén kerül sor. 

 Megpályázható összeg:  Az utolsó szakaszban a győztes csapatok minden tagja, beleértve a tanárt is, jutalomban részesül.  Mindkét korcsoport esetében 
egy-egy nyertes csapatot hirdetnek. A 10 nyeremény összértéke 2000 euró. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő:  Az országos Euro Quiz verseny 2022 tavaszán kerül megrendezésre. A 2021. október-november időszak a szükséges információk, 
anyagok, információk továbbításának, elsajátításának periódusa, valamint az Euro Quiz verseny szimulációja. További regisztrációs részletek az Euro Quiz 
linken (europa.eu)  oldalon lesznek elérhetőek. 

 További információk: https://romania.representation.ec.europa.eu/euro-quiz_ro 
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Finanszírozási program kis összegű támogatások odaítélésére, a 2022-es pénzügyi évre 
 
 Pályáztató: az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége 

 Pályázhatnak: Bejegyzett non-profit szervezetek, ideértve az agytrösztöket és a programozási tapasztalattal rendelkező civil/nem kormányzati 
szervezeteket; Nonprofit vagy állami oktatási intézmények; Kormányzati intézmények. 

 A program célja: Várják az Egyesült Államok és Románia közötti kulturális kapcsolatok erősítését célzó projektjavaslatokat, amelyek kiemelik a közös 
értékeket és elősegítik a kétoldalú együttműködést. Az Amerikai Egyesült Államok politikáinak és jövőképének jobb megértése érdekében minden 
projektnek tartalmaznia kell egy amerikai kulturális elemet, vagy kapcsolódnia kell bizonyos területek amerikai szakértőihez, szervezeteihez vagy  
intézményeihez. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázatok hozzá kell járuljanak az Egyesült Államok és Románia közötti kulturális kapcsolatok erősítéséhez oktatási 
csereprogramok és kulturális programok révén. A kiemelt területek közé tartozik a regionális és nemzetközi béke és biztonság előmozdítása, a 
demokrácia euro-atlanti normáinak, a jogállamiságnak és a kisebbségek befogadásának előmozdítása, valamint a transzatlanti gazdaság megerősítése a 
vállalkozói szellem ösztönzésével. 

 Megpályázható összeg:  A támogatások összege minimum 5000 dollártól maximum 15 000 dollárig terjedhet. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő:  2022. március 31 

 További információk: https://ro.usembassy.gov/ro/education-culture-ro/nofo/ 



    OKTATÁS pályázati figyelő 

11 11 

Virtuális csereprogramok a világ más meghatározott régióival 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, Erasmus+ program 

 Pályázhatnak: A pályázatokat legalább 4 pályázóból (kedvezményezettek; nem kapcsolt jogalanyok) álló konzorciumnak kell benyújtania, amely megfelel 
az alábbi feltételeknek: Csak az Erasmus+ programországokból származó pályázók tölthetik be a koordinátor szerepét. A konzorciumnak legalább 2 
felsőoktatási intézménnyel vagy 2 ifjúsági szervezettel kell rendelkeznie két programországból és 2 felsőoktatási intézményből vagy 2 ifjúsági szervezetből 
2 jogosult partnerországból ugyanazon a régión belül. A programországokból származó szervezetek száma nem haladhatja meg a partnerországok 
szervezeteinek számát. 

 A program célja: A kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése a programban nem társult harmadik országokkal, valamint a tolerancia növelése az emberek 
közötti online interakciók révén, a digitális, ifjúságbarát technológiákra építve. 

 Támogatható tevékenységek: Különböző típusú virtuális (online) csereprogramok az Erasmus+ fizikai mobilitás kiegészítéseként, lehetővé téve, hogy 
több fiatal részesüljön interkulturális és nemzetközi tapasztalatokból. Az Erasmus+ virtuális csereprogram felhívásban a részt vevő szervezetek szabadon 
választhatják meg azokat a témákat, amelyekre összpontosítanak, de a pályázatoknak meggyőzően kell igazolniuk a megjelölt célkitűzések közül egy vagy 
több cél várható hatásait az alábbi régiókra vonatkoztatva: a keleti partnerség országai, a Dél-mediterrán országok, az Orosz Föderáció és a Szubszaharai 
Afrika. 

 Megpályázható összeg:  maximum 500.000 EUR /projekt 

 Az önrész mértéke:  5% 

 Benyújtási határidő:  2022.02.22. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/4468 
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Virtuális csereprogramok a Nyugat-Balkánnal 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, Erasmus+ program 

 Pályázhatnak: A konzorciumnak legalább 2 felsőoktatási intézménnyel vagy 2 ifjúsági szervezettel kell rendelkeznie két programországból és 2 
felsőoktatási intézményből vagy 2 ifjúsági szervezetből 2 jogosult partnerországból ugyanazon a régión belül. Csak az Erasmus+ programországokból 
származó pályázók tölthetik be a koordinátor szerepét.  

 A program célja: A pályázatban közzétett felhívás konkrét céljai a következők a Nyugat-Balkán régióval kapcsolatosan: - a kultúrák közötti párbeszéd 
ösztönzése a programban nem társult harmadik országokkal, valamint a tolerancia növelése az emberek közötti online interakciók révén, a digitális, 
ifjúságbarát technológiákra építve; - a különböző típusú virtuális csereprogramok előmozdítása az Erasmus+ fizikai mobilitás kiegészítéseként, lehetővé 
téve, hogy több fiatal részesüljön interkulturális és nemzetközi tapasztalatokból; - a kritikai gondolkodás és a médiaműveltség javítása, különösen az 
internet és a közösségi média használatában, például a diszkrimináció, az indoktrináció, a polarizáció és az erőszakos radikalizálódás elleni küzdelem 
területén; - a diákok, a fiatalok és az ifjúságsegítők digitális és kommunikációs készségeinek fejlesztésének előmozdítása, beleértve az idegen nyelvek 
gyakorlását és a csapatmunkát, különösen a foglalkoztathatóság javítása érdekében; - az állampolgárság és a szabadság, a tolerancia és a 
megkülönböztetés-mentesség közös értékeinek előmozdítása az oktatáson keresztül; - az ifjúsági dimenzió erősítése az EU harmadik országokkal 
fenntartott kapcsolataiban. 

 Támogatható tevékenységek: A különböző projektek tevékenységei és eredményei a felhívás céljaihoz képest pozitív hatás elérésére törekednek, amely a 
projekt sajátosságaitól függően változhat, de szorosan kapcsolódnia kell a virtuális csereprogramok tanulási dimenziójához. Minden projektjavaslatnak 
tartalmaznia kell a várható hatásra vonatkozó információkat. 

 Megpályázható összeg:  maximum 500.000 EUR /projekt 

 Az önrész mértéke:  5% 

 Benyújtási határidő:  2022.02.22. 

 További információk: LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ipa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Az Erasmus+ program 2022-es pályázati felhívása 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 

 Pályázhatnak: Bármely olyan köz- vagy magánszervezet/-intézmény, amelynek valamelyik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban van 
a székhelye. A pályázóknak megfelelő működési és szakmai kapacitással kell rendelkezniük az előirányzott Erasmus-terv megvalósításához. 

 A program célja: Az Erasmus+ az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén a 2021–2027 közötti időszakra létrehozott uniós program 

 Támogatható tevékenységek és benyújtási határidő: 1. fő intézkedés – Egyéni tanulási célú mobilitás: Felsőoktatási mobilitási projektek, intézményi pályázat 
(KA131): február 23; Egyéni mobilitás a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén: február 23; Nemzetközi kreditmobilitási projektek, intézményi 
pályázat (KA171): február 23; Erasmus-akkreditációk a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén: október 19; Erasmus-akkreditáció az ifjúságügy 
területén: október 19; Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén: február 23; Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén: október 4; DiscoverEU inklúziós intézkedés: 
október 4; Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén: szeptember 20; 2. fő intézkedés – Szervezetek és intézmények közötti 
együttműködés: Együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által 
benyújtottakat: március 23; Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy 
területén: március 23; Együttműködési partnerségek a sport területén: március 23; Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és 
az ifjúságügy területén: március 23; Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén: október 4; Kisléptékű 
partnerségek a sport területén: március 23; Szakképzési kiválósági központok: szeptember 7; Erasmus+ tanárképző akadémiák: szeptember 7; Erasmus Mundus 
intézkedések: február 16; Innovációs szövetségek: szeptember 15; Jövőorientált projektek: március 15; Kapacitásépítés a felsőoktatás terén: február 17; 
Kapacitásépítés a szakképzés terén: március 31; Kapacitásépítés az ifjúságügy terén: április 7; Kapacitásépítés a sport terén: április 7; Nonprofit európai 
sportrendezvények: március 23; 3. fő intézkedés – A szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás: Együtt Európa Ifjúsága: március 22; 
Jean Monnet tevékenységek és hálózatok: március 1;  

 Megpályázható összeg:  A 2022-ős felhívás teljes költségvetése: 3.179 millió EUR 

 Az önrész mértéke:  - 

 További információk: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2700 



    OKTATÁS pályázati figyelő 

14 14 

Az én Pannoniám - Kárpát-medencei középiskolai vers- és prózamondó találkozó 
 
 Pályáztató: Szekszárdi Garay János Gimnázium 

 Pályázhatnak: 14. életévüket betöltött középiskolás vers- és prózamondók  (iskolánként max. 3 fő) 

 A program célja: - 

 Támogatható tevékenységek: Nevezni lehet (három szöveget kérnek a versenyzőktől): 1. Egy Tolna megyéhez kötődő író vagy költő (pl. Illyés Gyula, Pákolitz 
István; Lázár Ervin, Garay János, Babits Mihály, Baka István, Csengey Dénes, Parti Nagy Lajos, Gacsályi József, Kis Pál István, a Pad folyóirat költői stb.) 
alkotásával. 2. Egy 2021/22-ben kerek évfordulós író/költő (pl. Heltai Jenő, Karinthy Ferenc, Mészöly Miklós, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes stb. 
https://pim.hu/hu/dia/evfordulok) alkotásával. 3. Egy a magyar irodalomból választott verssel vagy prózával. A választott művek előadásának időtartama nem 
haladhatja meg az 5-5 percet. A versenyzők előadásáról készített videofelvétellel lehet jelentkezni. A verseny háromfordulós, az első fordulót a nevezni 
szándékozó iskolák rendezik meg 2021. december végéig. Az iskolák a legjobban szereplő 3 diákot nevezhetik a Kárpát-medencei verseny 2. fordulójába 2022. 
január 16-ig. 

 Megpályázható összeg: A döntőben részt vevők mindannyian ajándékkönyveket és emléklapokat kapnak. A legjobb előadókat a zsűri arany, ezüst és bronz 
fokozattal minősíti. Ezen kívül kiosztásra kerül egy Fődíj, egy Nívódíj, egy Tálentumdíj, valamint egy Külön- és egy Közönségdíj is. A felkészítők szintén oklevélben 
és könyvajándékban részesülnek. A díjazottak 2022-ben A Versünnep Alapítvány által szervezett nemzetközi seregszemlén vehetnek részt a Pesti Vigadó 
Sinkovits Imre Kamara színpadán, ahol jutalmakban részesülnek, valamint a zsűri döntése alapján szakmai továbbképző táborba várják őket. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: 2022. 01. 16.  

 További információk: https://pafi.hu/palyazat/az-en-pannoniam 
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Dalolni hívunk! - Kárpát-medencei ifjúsági népdalverseny 
 
 Pályáztató: Fiatalok a Nemzetért Alapítvány (Magyarország) 

 Pályázhatnak: kárpát-medencei általános- és középiskolások 

 A program célja: A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány ifjúsági népdalversenyt hirdet az egész Kárpát-medencére kiterjedően. Azt vallják, hogy kulturális 
örökségünket védenünk kell és tovább kell örökítenünk; ez az alapgondolat vezényelte a kezdeményezés elindításakor. Szeretnék a kultúránk ezen ágát minél 
szélesebb körben megismertetni, illetve a fiatalokat bátorítani az éneklésre. 

 Támogatható tevékenységek: Minden nevezőnek egy három népdalból álló dalcsokrot kell küldenie, maximum 2-3 perces, jó minőségű videófelvételen. 
Nevezési korcsoportok: 1. általános iskola alsó tagozat, 2. általános iskola felső tagozat, 3. középiskola. A nevezés módja: az induló vagy 
hozzátartozója/zenetanára/az intézmény képviselője kitölti a http://www.fiatalokanemzetert.hu/nepdalverseny honlapon található jelentkezési űrlapot, majd az 
ott megadott e-mail címre elküldi az éneklésről készült 2-3 perces, jó minőségű videót.  

 Megpályázható összeg: A korcsoportonkénti díjazottaknál a csomagok értékes tárgynyereményeket (pl. könyvek, társasjátékok, népművészeti ajándékok stb.) 
tartalmaznak 15, 12 és 9 ezer forint értékben. A közönségdíjasok szintén hasonló értékben kapnak ajándékcsomagot. 

 Az önrész mértéke:  - 

 benyújtási határidő: 2022. 01. 09.  

 További információk: https://pafi.hu/palyazat/dalolni-hivunk-karpat-medencei-ifjusagi-nepdalverseny 
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Mindszenty-verseny 
 
 Pályáztató: A magyarországi Mindszenty Alapítvány; Fiatalok a Nemzetért Alapítvány 

 Pályázhatnak: Valamennyi Kárpát-medencei középiskola 9-12. osztályos nappali tagozatos tanulója jelentkezhet egy esszé megírásával és beküldésével 

 A program célja: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek születésének 130. évfordulójához közeledve a Mindszenty Alapítvány és a Fiatalok 
a Nemzetért Alapítvány tanulmányi versenyt hirdet 9-12. évfolyamon tanuló, a Kárpát-medencében élő magyar középiskolásoknak. 

 Támogatható tevékenységek: Az első fordulóban a versenyre nevezni kívánó diákoknak egy minimum 20 000, maximum 30 000 karakter hosszú (szóközökkel) 
esszét kell megírniuk, amelynek címe: "Mindszenty József, mint példakép". Az esszéket elektronikus, gépelt formában kell eljuttatni az 
info@fiatalokanemzetert.hu e-mail címre. A Versenybizottság pontozza a beérkezett esszéket, kiemelt figyelmet fordítva azok egyediségére, arra, hogy milyen 
mértékben tartalmazzák a szerző saját gondolatait. Az első forduló részletes leírása a http://www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny oldalon, a Gyakran 
Ismételt kérdések szakaszban olvasható. A második, döntő fordulóban az a 10 tanuló vehet részt, akiket a versenybizottság az első forduló eredménye alapján a 
döntőre behív. Itt a háromtagú zsűri előtt szóban kell bemutatniuk Mindszenty bíboros élete kapcsán a tudásukat, ezúttal is kiemelten értékeljük majd az egyéni 
gondolatokat. 

 Megpályázható összeg: Díjazás: 1. helyezett: 70 000 Ft értékű tablet és 30 000 Ft értékű könyvutalvány és könyvjutalom. 2. helyezett: 50 000 Ft értékű tablet és 
10 000 Ft értékű könyvutalvány és könyvjutalom. 3. helyezett: 40 000 Ft értékű könyvutalvány és könyvjutalom. A 4-10. helyezettek részére könyvjutalom és 
könyvutalvány, versenyzőnként összesen 10 000 Ft értékben. Minden nevező emléklapot kap.  

 Az önrész mértéke:  - 

 benyújtási határidő: 2022. február 28. 

 További információk: http://www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny 

http://www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny
http://www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny
http://www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny
http://www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny
http://www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny
http://www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny
http://www.fiatalokanemzetert.hu/mindszentyverseny
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30 000 euró összértékű ösztöndíj-verseny 
 
 Pályáztató: A Transilvania Executive Education a Banca Transilvania-val és az Evergent Investments-szel közösen 

 Pályázhatnak: A pályázóknak legalább három éves posztgraduális szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük vezetői beosztásban, és felsőfokú angol 
nyelvtudással kell rendelkezniük. 

 A program célja: A Transilvania Executive Education a Banca Transilvania-val és az Evergent Investments-szel közösen egy  pályázat keretében támogatja a 
romániai vezetők oktatását, ennek keretében 3 ösztöndíjat ajánlanak fel összesen 30 000 euró értékben a nagybritanniai Buckingham által akkreditált TEE 
Executive MBA programra. Britannia. Az ösztöndíj-verseny a Republica.ro platformon, a kezdeményezés médiapartnerénél zajlik. 

 Támogatható tevékenységek: Az Executive MBA ösztöndíjas pályázaton azok vehetnek részt, akik a 100%-ban brit MBA program keretében szeretnének 
Kolozsváron tanulni, nemzetközi és román professzorok és szakértők oktatásával. A diplomát a Buckingham Egyetem ajánlja fel. A hallgatók egy olyan alumni-
közösség részei lesznek, amelynek tagja több mint 200 vezető vállalkozó és felsővezető, több mint 50 romániai és külföldi vállalkozás részéről. A pályázóknak 
angol nyelvtudással és legalább három éves posztgraduális szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, vezetői pozícióban. Az Executive MBA - General 
Management programra 2022. február 9-től Kolozsváron kerül sor 12 modult formájában, 6 hetente, 18 hónapon keresztül. 

 Megpályázható összeg: A BT Roberto Marzanati ösztöndíj (15 000 euró) teljes mértékben fedezi a tanulmányi programot. Az Evergent Investments által 
felajánlott 2, egyenként 7500 eurós ösztöndíj fedezi a program költségeinek felét. 

 Az önrész mértéke:  - 

 benyújtási határidő: 2021. december 27. 

 További információk: https://teecluj.ro/ro/executive-mba/burse-executive-mba.html 
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Doktoranduszok és posztdoktori kutatók támogatása 
 
 Pályáztató: Európai Unió és Románia kormánya, POCU program 6.13 

 Pályázhatnak: Akkreditált állami és magán felsőoktatási intézmények; Akkreditált kutatóintézetek / központok, beleértve a Román Akadémia kutatóintézeteit; 
Munkaadók; Szakmai egyesületek; Kereskedelmi és Iparkamarák; a Román Akadémia. 

 A program célja: a felsőoktatásban (ISCED 8) részt vevők – köztük a posztdoktori kutatók – részére az oktatásból a munka világába való átmenet javítása. 

 Támogatható tevékenységek: Az egyetemek és a kutatás és innováció területén tevékenykedő szereplők közötti partnerségek erősítésének támogatása új 
doktori és posztdoktori programok kidolgozásának ösztönzése érdekében; • Kutatási és hálózatépítési tevékenységek PhD hallgatók/fiatal kutatók számára a 
potenciális gazdasági ágazatokkal és az intelligens specializáció területeivel való komplementaritás biztosítása érdekében, a felsőoktatás nemzetközivé válásának 
támogatása érdekében; • Összehangolt információs rendszer kialakítása mindkét irányban: a vállalatoktól/magánszektortól a felsőoktatási intézményekig 
képzési szükségleteikről, valamint az oktatási intézményektől a vállalkozásokig az igények kielégítésére. 

 Megpályázható összeg: A maximális összeg 1 150 000 euró 

 Az önrész mértéke:  - 

 benyújtási határidő: 2021. december 31. 16:00. 

 További információk: https://mfe.gov.ro/pocu-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat/ 
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Marie Skłodowska-Curie-cselekvések: regionális, országos és nemzetközi programok társfinanszírozása 
(COFUND) 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, Horizont Európa Program 

 Pályázhatnak: A részt vevő szervezetek lehetnek kutatók doktori vagy posztdoktori programjait finanszírozó vagy irányító jogi személyek, amelyek kutatókat 
toboroznak, felügyelnek, fogadnak vagy képeznek. A részt vevő szervezetek (kedvezményezett és mindkét végrehajtó partner) működhetnek az akadémiai vagy a 
nem akadémiai szektorban is. 

 A program célja: A program társfinanszírozási mechanizmusokon keresztül támogatja a képzést és a karrierfejlesztést, valamint elősegíti a kutatók kiváló 
munkakörülményeit, a fenntartható képzést, valamint a nemzetközi, interdiszciplináris és ágazatok közötti mobilitást. Az MSCA személyzeti cseréi a kutatásban 
és innovációban részt vevő munkatársak rövid távú nemzetközi és ágazatok közötti cseréjét támogatják. A cél a fenntartható együttműködési projektek 
kidolgozása különböző akadémiai és nem akadémiai szervezetek (különösen a kkv-k) között Európában és azon túl.. 

 Támogatható tevékenységek: 1. A COFUND által támogatott doktori programok kutatási képzési tevékenységet biztosítanak a doktorjelöltek számára készségeik 
és kompetenciáik fejlesztésére és bővítésére. 2. A COFUND által támogatott posztdoktori programok egyéni továbbképzési ösztöndíjakat finanszíroznak a haladó 
kutatás és karrierfejlesztés területén posztdoktori kutatók számára. A programoknak képzést kell nyújtaniuk a minden területen közös kulcsfontosságú, átadható 
készségek és kompetenciák fejlesztésére, az innováció és a vállalkozói szellem ösztönzésére, valamint a nyílt tudományos gyakorlatok előmozdítására és (adott 
esetben) jutalmazására (nyílt hozzáférés a publikációkhoz és kutatási adatokhoz, FAIR adatkezelés, nyilvánosság és állampolgárok bevonása) stb. A kötelező 
nemzetközi mobilitáson túlmenően a jelentkezőket arra ösztönzik, hogy programjaikba beépítsék az ágazatok közötti mobilitás és az interdiszciplinaritás 
elemeit. 

 Megpályázható összeg: Egy kedvezményezett legfeljebb 10 millió eurós hozzájárulásban részesülhet 

 Az önrész mértéke:  nincs meghatározva 

 benyújtási határidő: 2022. február 10. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/551/actiunile-marie-sklodowska-curie-cofinantarea-de-programe-regionale-nationale-
si-internationale-cofund 
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Partnerségek a Kiválóságért – Európai Egyetemek 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, Erasmus+ program, referenciaszám: ERASMUS-EDU2022-EUR-UNIV 

 Pályázhatnak: Érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézmények és a hozzájuk kapcsolódó szervezetek. Bármely más, 
előzően említett felsőoktatási intézményekből álló szervezet, amelyet kifejezetten mély intézményi transznacionális együttműködés megvalósítására hoztak 
létre, beleértve a közös oktatási tevékenységeket. Konzorciumi elvárás: legalább 3 felsőoktatási intézmény 3 különböző jogosult országból. 

 A program célja: A közös európai értékek és a megerősített európai identitás előmozdítása az új generációk összehozásával, akik képesek együttműködni és 
dolgozni különböző európai és globális kultúrákban, különböző nyelveken és nyelveken. határokon, ágazatokon és tudományágakon átnyúlóan. Jelentős ugrás a 
minőségben, a teljesítményben, a vonzerőben és nemzetközi versenyképességben, lehetővé téve az érintett európai felsőoktatási intézmények mélyreható 
intézményi átalakulását, és hozzájárulva az európai tudásgazdasághoz, a jobb foglalkoztatáshoz, a kreativitáshoz, a kultúrához és a jóléthez az innovatív 
pedagógiák legjobb kihasználásával és a tudástér megvalósítására való törekvéssel. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázati felhívás két témakörre vonatkozik: 1. témakör: ez a felhívás témája támogatást nyújt a már meglévő, mélyreható 
intézményi transznacionális együttműködési szövetségek számára, beleértve – de nem kizárólagosan – a 2019-es Erasmus+ pályázati felhívás keretében 
kiválasztott európai egyetemi szövetségeket. A cél az, hogy az eddig elért intézményi együttműködésre építsenek, és tovább mélyítsék, erősítsék és bővítsék e 
meglévő együttműködés hatékonyságát annak érdekében, hogy előmozdítsák a felsőoktatási átalakulási folyamatot a teljes értékű „európai egyetemek” felé.   
2. témakör: ez a felhívás témája azoknak a pályázóknak nyújt támogatást, akik új, mély intézményi transznacionális együttműködést kívánnak létrehozni egy új 
„Európai Egyetemek” szövetség keretében. 

 Megpályázható összeg: 3,4 – 14,4 millió EUR, a partnerek számától függően 

 Az önrész mértéke:  20% 

 benyújtási határidő: 2022. március 22.  

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/call-fiche_erasmus-edu-2022-eur-
univ_en.pdf 


