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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. 2021 novemberében
választották ki azt a 68 szervezetet, amelyek az egyetemisták pályáztatását megszervezik. Ez a lista a https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27718/a-fostpublicata-lista-finala-a-administratorilor-de-grant-pe-apelul-innotech-student linken érhető el, a fiatalok ezen projektek keretében pályázhatnak.
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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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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Szülőföldünk Magyarország










Pályáztató: a Pro Cultura Pannoniae Alapítvány/Országos Mécs László Irodalmi Társaság, a Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom
Pályázhatnak: Magyarországon vagy határon túl élő általános és középiskolás (1.-12. évfolyam) diákok
A program célja: Hagyományteremtő célú országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázat diákoknak. Cél: ráirányítani a figyelmet
Magyarországra, hazánkra, szülőföldünkre.
Támogatható tevékenységek: Saját készítésű alkotásokkal lehet pályázni. Téma: Szülőföldünk, Magyarország. Maximálisan beküldhető alkotás: 1
db/pályázó. Méret: A4. Az alkotás bal/jobb alsó sarkában jól olvasható legyen (gépírással, nyomtatottan és az alkotásra ragasztva): az alkotó neve és
osztálya, iskola neve, címe. Kizárólag jpg fájlformátumban várják, e-mailben (csatolmányként, nem Google Driveon) az alkotásokat. Érvénytelen a pályázat,
ha az alkotás nem jpg fájlformátumú, vagy a pályázó egynél több alkotást küld.
Megpályázható összeg: I. helyezett: Oklevél + 10 000 Ft, II. helyezett: Oklevél + 6000 Ft, III. helyezett: Oklevél + 5000 Ft, IV.- VI. helyezett: Oklevél
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. november 15.
További információk: https://pafi.hu/p/szulofoldunk-magyarorszag
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Verselemzés 2022










Pályáztató: A Pro Cultura Pannoniae Alapítvány/Országos Mécs László Irodalmi Társaság
Pályázhatnak: Magyarországon és határon túl élő 7.-12. osztályos diákok, magyar nyelven írt pályázatokkal.
A program célja: Ráirányítani a figyelmet a magyar kultúrára, a magyar költőkre; versenylehetőség biztosítása a diákoknak; tehetségazonosítás,
tehetségfejlesztés.
Támogatható tevékenységek: A pályázóktól verselemzéseket várnak az alábbi négy témakör egyikét feldolgozva: 1. MÉCS LÁSZLÓ: A gyermek játszani akart,
2. PETŐFI SÁNDOR: Szeptember végén. 3. VAJDA JÁNOS: Húsz év múlva c. verse. 4. SAJÓ SÁNDOR: Muzsikaszó c. verse. Formai követelmények: A
pályamunka formai előírása: 12-es betűpont, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz. Minden irodalmat (forrást) a következő formában kérik megadni:
a szerző teljes neve, a kiadvány pontos címe, a kiadó megnevezése, a kiadás helye, a kiadás dátuma, internetes forrás esetén a pontos URL cím megjelölése
és a letöltés dátuma. A pályamunka kizárólag a pályázó önálló munkája lehet.
Megpályázható összeg: 1. helyezett: oklevél + 10 000 Ft (alkotói támogatás), 2. helyezett: oklevél + 6000 Ft, 3. helyezett: oklevél + 5000 Ft, 4., 5. helyezett:
oklevél.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. október 31.
További információk: https://pafi.hu/p/verselemzes-2022
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Alapvető sportprogramok és infrastrukturális innováció












Pályáztató: Az Európai Bizottság a brüsszeli Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül
Pályázhatnak: Jogi személyiségű sportegyesületek, szervezetek vagy klubok, amelyek rendszeresen szerveznek európai dimenziójú vagy európai hatású
sportversenyeket vagy tevékenységeket. Egyetlen szervezet nyújthatja be a pályázatot, partnerség nem elfogadott.
A program célja: Innovatív ötletek azonosítása és tesztelése azáltal, hogy a sportszervezeteknek lehetőséget ad a sportolás és a testmozgás új formáinak
kifejlesztésére és népszerűsítésére, az ezekről a tevékenységekről és ezek előnyeiről szóló kommunikációra, valamint a könnyű sportlétesítmények
fejlesztésére.
Támogatható tevékenységek: A pályázat által támogatott tevékenységek elősegítik a sportolás új formáit, mint például: a meglévő infrastruktúra kiigazítása
és könnyű sportlétesítmények fejlesztése, amelyek közvetlenül kiegészítik a várt eredményeket; a fizikai tevékenységek új formáinak megszervezését és a
hagyományos tevékenységekkel való integrációt a sporttevékenységek népszerűsítése érdekében; a képzési programok innovatív megközelítéseit; a
generációk közötti tevékenységek szervezését azért, hogy a fiatalokat minél inkább sportolásra buzdítsa; a digitális technológia és a közösségi média
használatát. A projektek időtartama 12 -18 hónap lehet.
Megpályázható összeg: Maximum 400.000 EUR
Az önrész mértéke: 20%
Benyújtási határidő: 2022. október 12.
További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2022/call-fiche_pppa-sport-2022grassroots-innovation_en.pdf
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Sport az emberekért és a bolygóért – a fenntarthatóság új megközelítése a sporton keresztül Európában












Pályáztató: Az Európai Bizottság a brüsszeli Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül
Pályázhatnak: Olyan, a sport területén aktív szervezetek (például sportszövetségek vagy klubok), amelyek rendelkeznek jogi személyiséggel (állami vagy
magán), és amelyek rendszeresen szerveznek európai dimenziójú vagy európai hatású sporttevékenységeket és versenyeket. Egyetlen szervezet nyújthatja
be a pályázatot, partnerség nem elfogadott.
A program célja: Az európai társadalom figyelmének felkeltése, gondolkodásának és viselkedésének irányitása arra, hogy a sport miként képes lehetővé
tenni és felgyorsítani a társadalmi és környezeti átalakulást; az uniós polgárok bevonása a fenntartható intézkedésekben való aktív részvételbe, felhasználva
a sport kommunikációs erejét, a főbb eseményeket és a vezető példaképeket.
Támogatható tevékenységek: A projekteknek hozzá kell járulniuk a sportnak a megnövekedett és aktív szerepéhez a fenntarthatóságban és a környezet
átalakításában. A tevékenységeknek meg kell tervezniük és megvalósítaniuk azokat a módszereket, amelyek célja, hogy a sport a környezeti átalakulás
példaképe legyen, különösen a fiatal generációk számára. A tevékenységeknek az inspiráló magatartás és gyakorlatok példáira kell összpontosítania,
amelyek megsokszorozhatók, valamint olyan módszerekre, amelyek bevonják a polgárokat és a sportban érdekelt feleket a fenntartható sportgyakorlatok
közös létrehozására és együttműködésére. A projekt keretében támogatott tevékenységek hozzájárulnak az Új Európai Bauhaus kezdeményezés
megvalósításához. A projektek időtartama 12 -18 hónap lehet.
Megpályázható összeg: Maximum EUR 400 000
Az önrész mértéke: 20%
Benyújtási határidő: 2022. október 12.
További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2022/call-fiche_pppa-sport-2022-peopleplanet_en.pdf
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DiscoverEU












Pályáztató: Európai Bizottság
Pályázhatnak: Kizárólag azok a fiatalok, akik 2023. január 1-jén 18 évesek, azaz akik 2004. január 1. és 2004. december 31. között születtek (e két dátumot
is beleértve);
A program célja: A DiscoverEU az Erasmus+ program egyik pályázattípusa. Célja, hogy elősegítse a 18 éves fiatalok utazását Európában. Olyan utazási
élményt hivatott kínálni nekik, amely erősíti a fiatalokban az Európai Unióhoz tartozás érzését, lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék Európa
sokszínűségét, kulturális örökségét és történelmét, kapcsolatot létesítsenek különböző hátterű, kultúrájú és nyelvű emberekkel a kontinens minden
szegletéből, és végső soron felfedezzék önmagukat.
Támogatható tevékenységek: A kiválasztott jelentkezők utazási igazolványt kapnak, amellyel elérhetik választott úti céljukat, valamint egy DiscoverEUkártyát, amely bizonyos kedvezményekre jogosítja fel őket az utazás során. Az utazási igazolvánnyal kizárólag másodosztályon vagy turistaosztályon lehet
utazni.
Megpályázható összeg: Minden kiválasztott jelentkező legfeljebb 251 euró értékű utazási igazolványra jogosult.
Az önrész mértéke: A szállás, az ellátás, a biztosítás és az esetleges felárak költségeit, továbbá az utazással kapcsolatban felmerülő minden egyéb kiadást
saját maguknak kell állniuk.
Benyújtási határidő: 2022. október 11., kedd, közép-európai idő szerint déli 12 órától 2022. október 25., kedd, közép-európai idő szerint déli 12 óráig
További információk: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_hu
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Felhívás tevékenységszervezők számára












Pályáztató: Európai Parlament
Pályázhatnak: Fiatalokból álló szervezőcsoportok, minimum 10, maximum 20 fővel. A rendezvény időpontjáig (2023. június 9-10.) a csoport tagjainak 16-30
év közöttinek kell lenniük, kivéve a csoportvezetőt, aki lehet 30 évnél idősebb, de legalább 18 éves.
A program célja: 2023. június 9 - 10 között kerül sor az Európai Ifjúsági Eseményre (EYE2023) Strasburgban, ahol mintegy 10.000 16 és 30 év közötti fiatal
gyűl össze. Az esemény egy egyedülálló lehetőség a fiatalok számára, hogy interakcióba léphessenek, inspirálják egymást, és véleményt cseréljenek
szakértőkkel, aktivistákkal, befolyásolókkal és döntéshozókkal, az európai demokrácia szívében. Jelen felhívásban az EYE2023 program fiatal résztvevőket
keres interaktív workshopok szervezésére, amelyekre az EYE2023 esemény megrendezése alatt kerül sor, Strasbourgban
Támogatható tevékenységek: - Interaktív workshopok szervezése angol, francia vagy német nyelven, amelyekre az EYE2023 esemény alatt, Strasbourgban
kerül sor. Egy workshop sokféle formát ölthet, pl. a korábbi EYE programokban szerepeltek szimulációs játékok, együtténeklő kórus workshopok, inkluzív
kommunikációval foglalkozó workshopok, aktivista bootcampek. -A szervező csoportnak le kell írnia kommunikációs tervét is, amellyel a workshopukat az
EYE-n népszerűsítik.
Megpályázható összeg: A kiválasztott pályázatok pénzügyi hozzájárulásban részesülnek az Európai Parlamenttől az utazási, szállás- és tartózkodási
költségeinek egy részének fedezésére. A termeket a szükséges felszerelésekkel az Európai Parlament biztosítja
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022 november 10.
További információk: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EYE2023-Act-organiser
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Formáld a világod!<19 Szabadfogású Számítógép verseny












Pályáztató: C3 Alapítvány (Magyarország)
Pályázhatnak: Magyar anyanyelvű, de nem kizárólag Magyarország területén élő, 2022. december 31-ig 19. életévüket be nem töltő egyéni pályázók, illetve
csapatok
A program célja: „LED-eket forrasztasz a szabadidődben? Történeteid legszívesebben animációban meséled el? A nyári szünetet szoftverfejlesztéssel
töltöd? Akár a honlapok, a mesterséges intelligencia vagy a robotok a te asztalod, ha mindennapi problémákra keresel informatikai megoldásokat és ha19
éves vagy fiatalabb vagy, itt a helyed! Nevezz a <19 Formáld a világod! versenyre!”
Támogatható tevékenységek: Bármilyen digitális alkotással be lehet nevezni a versenyre, legyen az animáció, rajz, zene, játék, honlap, portál, kiegészítő
alkalmazás, mobil applikáció, kutatás, robot, saját készítésű szoftver, hardver vagy bármilyen egyéb informatikai megoldás. A legfontosabb, hogy kreatív
ötlet legyen! Egy versenyző több pályaművel is ingyenesen benevezhet a versenyre.
Megpályázható összeg: A zsűri által kiválasztott nyertesek értékes díjakat nyerhetnek és részt vehetnek a legjobb pályamunkákat bemutató kiállításon (link
a kiállítás menüponthoz) Budapesten. Emellett akár külföldi partnerversenyekre, Németországba és Ausztriába is lehetőségük lehet kilátogatni!
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. 10. 24.
További információk: https://verseny.c3.hu/2022/#verseny
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MCC ösztöndíjprogram középiskolásoknak











Pályáztató: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Pályázhatnak: Bármely középiskolás diák, aki Kárpát-medence-szerte, magyar nyelven végzi tanulmányait, és valamely területen kiemelkedő tevékenységet (pl.
tanulmányi, sport, művészeti versenyeken való részvétel, cserkészet, regnum, diákönkormányzat, iskolarádió, iskolaújság, egyéb.) végez, amelyet igazolni is tud.
A program célja: Az Ösztöndíjprogram célja, a kiemelkedő tanulmányi, sport, művészeti, közösségépítő és közéleti tevékenységet végző és példás szorgalommal
rendelkező középiskolás diákok támogatása Kárpát-medence szinten, egy önálló projektmunka elkészítésében. Az Ösztöndíjprogram további célja a szakmai ismeretek
bővítése és elmélyítése, valamint a középiskolás diákok egyéb készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, ezzel is segítve őket kutatási témájuk megvalósításában vagy
kreatív és innovatív ötleteik megvalósításában. Ezenkívül a program kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre, a kapcsolatok értékteremtő szerepére a különféle
személyes találkozók alkalmával.
Támogatható tevékenységek: Az Ösztöndíjprogram keretén belül a diákok egy problémaközpontú egyéni projekten dolgoznak egy kijelölt mentortanár segítségével, aki
szakmailag támogatja a tanuló ötleteit és célkitűzéseit, biztosítva ezzel a munka szakmai minőségét. A pályázó az ösztöndíjas időszakban havi folyósítású ösztöndíjban
részesül, annak felhasználásáról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania.
Megpályázható összeg: 30 000 Forint/hó/fő a 2022. november 15.-2023. szeptember 15. időszakban (10 hónap)
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. október 9.
További információk: https://mcc.hu/kp-osztondijak
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Pályázati felhívás a fiatalok által irányított akciók támogatására, a zöld átmenet előmozdítása érdekében











Pályáztató: Európai Bizottság, EUTEENS4GREEN program
Pályázhatnak: 15-24 éves fiatalok (magánszemélyek, ifjúsági csoportok vagy ifjúsági egyesületek)
A program célja: Az EUTeens4Green átfogó célja, hogy a fiatalokat mozgósítsa a zöld átmenet érdekében való cselekvésre, olyan intézkedések végrehajtásával, amelyek
pénzügyi támogatásban részesülnek az Európai Bizottság előzetes elemzésében relevánsnak minősített régiókban, az Európai Unió Igazságos Átmeneti támogatásai
szempontjából.
Támogatható tevékenységek: Tudatosságnövelő/kommunikációs tevékenységek, Kapacitásnövelő tevékenységek (oktatás, képzés, mentorálás, rendezvények), Kampányés érdekképviseleti tevékenységek, Részvételi folyamatok, amelyek célja az emberek különböző csoportjainak bevonása, Innovatív megoldások vagy kísérleti
tevékenységek az innovatív megoldások tesztelésére, A bevált gyakorlatok cseréje, Kutatás, A felhívásnak megfelelő egyéb tevékenységek.
Megpályázható összeg: Maximum 10 000 euró
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. november 3.
További információk: https://participate.euteens4green.org/pages/call-for-proposals
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Szülőföldön magyarul











Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázhatnak: Azok a gyermekek, akik a 2021/2022-es tanévben Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vettek részt; általános- és
középiskolás tanulók, akik alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatták; fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban
részesülő tanulók; sajátos nevelési igényű, sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik magyar nyelvű tanulmányokat folytattak vagy egyéb
magyar nyelvű nevelésben részesültek; azok a nappali tagozatos hallgatók, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányaikat
egészben vagy részben magyar nyelven folytatták a 2021/2022-es tanévben.
A program célja: Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás.
Támogatható tevékenységek: A hallgatói támogatásra, valamint a nevelési, oktatási, illetve tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek: - megfelelően
kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően); - csatolt kötelező mellékletek. Amennyiben a támogatási
kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy
mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Megpályázható összeg: 22.400 forintnak megfelelő RON / tanév
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. október 20.
További információk: https://bgazrt.hu/szulofoldon-magyarul-2022-felhivas/
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