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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/
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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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„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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Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram, "A komponens"











Pályáztató: Nemzeti Tehetség Központ (Magyarország)
Pályázhatnak: 17-23 éves magánszemélyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek: I. a beadás időpontjában 17. életévét betöltött, de 24. életévét még be nem töltött,
kiemelkedően tehetséges fiatalok, akik elsősorban II. középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók vagy Magyarország államilag elismert felsőoktatási
intézményeiben, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben,
mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók.
A program célja: A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja azon kiemelkedő tehetségek anyagi és szakmai támogatása, akik
képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén tanuljanak.
Támogatható tevékenységek: Az Ösztöndíj a program I. számú mellékletében felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán - elsősorban
személyes megjelenés útján - való részvétel költségeit fedezi. Egy pályázatban egy felvételi eljáráson (egy szakon) való részvétel pályázható, és egy pályázó legfeljebb
három (3) pályázatot nyújthat be.
Megpályázható összeg: A pályázaton legfeljebb 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: A pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2022. április 15-ig
További információk: https://ntk.hu/stipendium-peregrinum/
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Fotópályázat










Pályáztató: A BBTE Magyar Film és Média Intézete;
Pályázhatnak: A 2021/2022-es tanév XI. és XII. osztályos tanulói;
A program célja: A film, fotó és média iránt érdeklődő tehetséges fiatalok támogatása és jutalmazása;
Támogatható tevékenységek: Egy pályázó minimum 5 és maximum 10 fotót küldhet be, egyenként egy minimum 75 szavas magyar nyelvű leírás kíséretében. Pályázni
kizárólag olyan felvételekkel lehet, amelyeknek a pályázó egyedüli szerzője és azok szerzői jogával rendelkezik. A pályaműveket 3 tagú szakmai zsűri bírálja el a következő
kritériumok alapján: a téma jelentősége, eredetiség és kreativitás. Az érdeklődők a pályamunkákat a verseny regisztrációs űrlapjának kíséretében (aláírva és szkennelve)
2022. április 30-ig nevezhetik „BBTE-MFMI Fotópályázat” címmel az mfmi@ubbcluj.ro e-mail címre.
Megpályázható összeg: Az első két helyezett jutalomban részesül. A fotóverseny győztese kiválthatja a BBTE Film, fotográfia, média szakán meghirdetett nyári felvételi
első fordulóját (a felvételiző portfóliójának bemutatása és értékelése);
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. április 30.
További információk: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/hu/magyar-fotoversenykozepiskolasoknak/?fbclid=IwAR2bv_a4kmU4vqROAvGhYmPRxL6sAB6tGxS1s1bUIOSZ3hsOWSqu_IJT3wI
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Képregény-pályázat











Pályáztató: A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár (a továbbiakban: a szervező)
Pályázhatnak: Határon túli vagy magyarországi középiskolások.
A program célja: A pályázat célja, hogy a korcsoportban rejtőző tehetségek szakmai segítség mellett valósíthassanak meg egy kész képregényt.
Támogatható tevékenységek: A Szervezők a pályázóktól saját története(ke)t várnak. Pályázni egyetlen kidolgozott belső oldallal és a történet vázlatával kell. A kép
technikája (kézzel rajzolt, festett stb. vagy digitális) szabadon választott. A pályázó csatolhat több oldalt is, azokat akár vázlatosan, de a bírálat során a zsűri a pályázó által
megjelölt elsődleges lapot veszi figyelembe. Egy pályázó több pályaművel is nevezhet, de kizárólag olyannal, amelynek minden tulajdonjogával - kép és történet rendelkezik. A Szervezők a beérkező pályaművekből kiállítást rendeznek. A pályázó pályaműve beküldésével tevőlegesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a Szervezők úgy ítélik,
felhasználhassák: az alkotó nevének feltüntetésével kiállítsák, médiafelületeiken bemutassák.
Megpályázható összeg: A nyertes pályaművet készítő pályázó díja a szakmai - képzőművészeti és irodalmi - útmutatás, melynek segítségével megvalósíthatja képregényét.
Az első három helyezett további tárgyi nyereményeket (képregények, kreatív papírok, rajzeszközök, stb.) vehet át. Eredményhirdetés, díjátadó és kiállításmegnyitó: 2022.
június 10-én 18 órakor a 7. Battai Könyvünnep keretében
Az önrész mértéke: A pályázaton a részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy részvételi díj.
Benyújtási határidő: 2022. 04. 30.
További információk: https://pafi.hu/palyazat/kepregeny-palyazat
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Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) – Európai Vállalkozói Csereprogram












Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Egységes Piaci Program (SMP) 2021-2027, COSME komponens
Pályázhatnak: Bármely gazdasági és vállalkozástámogatási tevékenységet folytató állami vagy magánszervezet: kereskedelmi és iparkamara, kézműves egyesületek,
oktatási és képzési szervezetek, üzleti inkubátorházak, technológiai parkok, start-up központok, egyéb egyesületek, amelyek támogatják vagy szolgáltatásokat nyújtanak a
vállalkozóknak. A jelentkezők legfeljebb egy pályázatban vehetnek részt. A pályázatokat olyan partnerségeknek kell benyújtaniuk, amelyek legalább 6, de legfeljebb 10
szervezetből állnak, legalább 4 különböző részt vevő országból. Ugyanazon országból maximum 2 partnert fogadnak el.
A program célja: Az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” egy határokon átnyúló csereprogram, amely lehetőséget kínál az új vállalkozóknak vagy aspiránsoknak, hogy
tanuljanak a tapasztalt külföldi vállalkozóktól, miközben a tapasztalt vállalkozók hozzáférést kapnak innovatív ötleteikhez, új piacokhoz és partnerekhez.
Támogatható tevékenységek: A jelen pályázati felhívás azoknak a szervezeteknek szól, amelyek a helyi mobilitási programot irányító, közvetítő szervezetté kívánnak válni.
Vállalkozókat toboroznak és segítik őket a programban való részvételben, külföldi csereprogramokat szerveznek. Ezért a pályázati felhívás az új vállalkozók mobilitását
növelő és elősegítő szervezetek akcióit támogatja, és nem azoknak a vállalkozóknak szól, akik ebben a programban csereprogramban kívánnak részt venni. Az érdekelt
vállalkozóknak fel kell majd venniük a kapcsolatot a programot megvalósító kiválasztott közvetítő szervezettekkel.
Megpályázható összeg: 2 000 000 EUR – 4 000 000 EUR projektenként.
Az önrész mértéke: A projekt típusától függően változó.
Benyújtási határidő: 2022. június 8.
További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-eye_en.pdf
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DiscoverEU


Pályáztató: Európai Bizottság,

 Pályázhatnak: 18 éves európai fiatalok, akik 2003. július 1. és 2004. június 30. között születtek. 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 70 000 olyan fiatalt választ majd ki a
jelentkezők közül, akik megfelelnek a részvételi feltételeknek. Idén, az Ifjúság Európai Évében, a DiscoverEU az Erasmus+ programhoz csatlakozik, még több
fiatalnak nyílik meg az utazás lehetősége. Mindez pedig a korábbiakhoz képest még zöldebb, még digitálisabb és még inkluzívabb formában.
Támogatható tevékenységek: A sikeres pályázók utazási igazolványt kapnak, amelynek birtokában 1-30 napig utazhatnak majd, 2022. július 1. és 2023. június 30.
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 251 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: április 7. 12 óra és április 21. 12 óra között
További információk: https://europa.eu/youth/discovereu_hu
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Helyben rendben - A helyi közösségek szerepe a fiatalok fizikai és mentális egészségének megőrzésében











Pályáztató: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázhatnak: 1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek 2. Határon túli közösségek vagy szervezetek: önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és
jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyházi szervezetek (kivéve pártok,
pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), amelyek (kivéve: egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint: - gyermek és ifjúsági
célokat valósítanak meg; vagy - gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy - gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy - a
gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel. Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A program célja: Összefogni a fiatalokat, közösséget teremteni számukra, értelmes elfoglaltságot kínálni és programokat szervezni részükre a lelki egészségük védelme
szempontjából.
Támogatható tevékenységek: Az idei évben a fiatalok fizikai és mentális egészségének védelmét szem előtt tartva a következő tevékenységekre lehet pályázni: - a pályázó
szervezet fiatalokra fókuszáló lelki egészségvédelmi tevékenységének, terveinek bemutatása (kisfilmek, tanulmányok, kiadványok készítése, kutatás megszervezése); - a
fiatalok megszólítását, bevonását, közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását összességében elősegítő, értékteremtő online - vagy a
világjárvány okozta helyzet függvényében személyes jelenlétű - rendezvények, képzések szervezése; - kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető
magyarországi vagy határon túli magyar ifjúsági szervezettel, és vele együttműködésben közös tevékenység megvalósítása.
Megpályázható összeg: Minimum 500 000 Ft, maximum 2 000 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Az önrész mértéke: 5%
Benyújtási határidő: 2022. 04. 17., 23:59 perc
További információk: https://pafi.hu/palyazat/helyben-rendben-ifj-gy-22-a
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Inkubációs és mentorprogram szociális vállalkozási ötletek számára











Pályáztató: Social Impact Award Románia
Pályázhatnak: 14 és 30 év közötti fiatalok, akik innovatív megoldásokat szeretnének hozni aktuális társadalmi problémákra.
A program célja: A programon belül a résztvevők hozzáférhetnek a szociális vállalkozók nemzetközi közösségéhez, összesen 10 000 eurós nyereményekhez, 3 hónapos
inkubációs programhoz és mentoráláshoz a tapasztalt román szociális vállalkozók részéről.
Támogatható tevékenységek: Az inkubáció hozzáférést biztosít: - egyéni mentori foglalkozásokhoz, a szociális vállalkozásra jellemző módszerekhez és eszközökhöz; - a
fiatal szociális vállalkozók nemzeti és globális közösségéhez; - támogatás a prioritások megértésében és az irányuk szerinti cselekvésben; - 3 db egyenként 3000 eurós
nyeremény és 1000 eurós közönségdíj; - Ösztöndíjak a novemberi SIA Nemzetközi Csúcstalálkozóra, amely idén Bécsben lesz.
Megpályázható összeg: Nyeremények összesen 10 000 € értékben
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. május 10.
További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28621/premii-in-valoare-de-10-000-euro-un-program-de-incubare-si-mentorat-pentru-idei-de-afacerisociale-in-cadrul-social-impact-award
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IFJÚSÁGI pályázati figyelő

A 2022-ős „Democracy Here. Democracy Now” kampányhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása











Pályáztató: Európai Ifjúsági Alapítvány (EYF)
Pályázhatnak: Ifjúsági szervezetek. Csak az EYF-nél regisztrált szervezetek jelentkezhetnek.
A program célja: Az Európa Tanácshoz tartozó Európai Ifjúsági Alapítvány olyan ifjúsági szervezeteket kíván támogatni, amelyek a 2022-es „Democracy Here. Democracy
Now” című ifjúsági kampány keretében tevékenységet szerveznek.
Támogatható tevékenységek: • A helyi és országos ifjúsági szervezetek által a kampány részeként megvalósítandó kísérleti (pilot) tevékenységek. • 2022-ben nemzetközi
ifjúsági szervezetek vagy nemzeti ifjúsági szervezetek által más kampánypartnerekkel közösen megvalósítandó nemzetközi tevékenységek. Az EYF finanszírozásra való
jogosultsághoz a pályázatnak olyan tevékenységekre kell vonatkoznia, amelyek: - a 2022-es ifjúsági kampány részeként kerülnek megszervezésre; - az Európa Tanács
valamely tagállamában zajlanak; - egyértelmű kapcsolattal kell rendelkezniük a kampány egy vagy több kulcsfontosságú témájához: a demokrácia újraélesztése, a fiatalok
értelmes részvétele és a digitalizáció; - 2022 októbere előtt kezdődnek, legfeljebb hat hónapos végrehajtási időszakkal.
Megpályázható összeg: A támogatás a résztvevők utazási, szállás- és étkezési költségeit, az oktatói/szakértői díjakat, az anyagok elkészítését, valamint helyiségek és
felszerelések bérlését fedezi.
Az önrész mértéke: 0%
Benyújtási határidő: 2022. május 16.
További információk: https://uncjr.ro/web/apel-special-pentru-candidaturi-pentru-sprijinirea-proiectelor-in-cadrul-campaniei-pentru-tineret-2022-a-consiliului-europeidemocratie-aici-democratie-acum/
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