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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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Örökség serleg - elismerés ifjúsági közösségeknek










Pályáztató: a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetség
Pályázhatnak: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és önkormányzatok
A program célja: A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben Örökség serleg elismerést alapított,
melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas elismerése.
Támogatható tevékenységek: Az elismerést évente egy alkalommal, maximum öt arra érdemes közösség veheti át. A pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet
az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség. Az elismerések átadása a
XXVII. Magyar Kultúra Napja Gálán (2023. január 22-én) lesz.
Megpályázható összeg: Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. november 1.
További információk: https://pafi.hu/palyazat/orokseg-serleg-1
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17. Országos Középiskolai Filmszemle










Pályáztató: Káldor Miklós Kollégium
Pályázhatnak: Magyarországi és határon túli középiskolák diákjai.
A program célja: A Káldor Miklós Kollégium pályázatot hirdet középiskolások számára rövidfilmek készítésére.
Támogatható tevékenységek: Maximum 15 perces rövidfilmeket lehet nevezni, melynek műfaja lehet: - játékfilm, dokumentumfilm, animációs film.
Témameghatározás nincs. Egy alkotó vagy alkotócsoport több filmmel is pályázhat.
Megpályázható összeg: 1. helyezés: 150 000 Ft, 2. helyezés: 70 000 Ft, 3. helyezés: 30 000 Ft
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. 09. 05.
További információk: https://pafi.hu/p/17-orszagos-kozepiskolai-filmszemle
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Színpompás tavasz, napfényes nyár - rajzpályázat










Pályáztató: Pro Cultura Pannoniae Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság
Pályázhatnak: Magyarországon vagy határon túl élő általános iskolás diákok (1-5.évfolyam)
A program célja: Országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázat általános iskolás diákoknak.
Támogatható tevékenységek: A rajzok témája: Tavasz, Nyár (a rajz lehet egy szép virág, egyéb természeti kép, nyaralási kép stb.). Méret: A4. A beküldött
alkotás egyéni látásmódot tükrözzön, kreatív legyen. Az alkotásokat a rajzpalyazat2015@gmail.com címre várják. Érvénytelen a pályázat, ha az alkotást nem
jpg fájlformátumban küldik be, vagy a pályázó egynél több alkotást küld.
Megpályázható összeg: Díjazás: I. helyezett: Oklevél + 12 000 Ft értékben vásárlási utalvány, II. helyezett: Oklevél + 8000 Ft értékben vásárlási utalvány, III.
helyezett: Oklevél + 5000 Ft értékben vásárlási utalvány, IV., V. helyezett: Oklevél + ajándéktárgy.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. október 7.
További információk: https://palyazat.ligetmuhely.com/
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