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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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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 
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Start ONG 
 

 Pályáztató: A Kaufland Románia és az Act for Tomorrow Egyesület 

 Pályázhatnak: Civil szervezetek és alapítványok; Közintézmények az alábbi területeken: oktatás (óvodák, iskolák, középiskolák), gyermek/idős központok, állami szociális 
étkezdék; Informális/kezdeményező csoportok. 

 A program célja: A program fő célja, hogy a civil szervezeteket, informális/kezdeményező csoportokat, intézményeket ösztönözze az olyan társadalmi felelősségvállalási 
projektek kidolgozására és megvalósítására, amelyek a közösségeik fejlődéséhez vezetnek. 

 Támogatható tevékenységek: Fő témakörök: Oktatás: Digitalizált iskolák a jövőért, Biztonságos és felszerelt iskolák a jövőért,: Az iskola udvarának újradíszítése, Az iskolai 
lemorzsolódás megelőzése, Hozzáférés az oktatáshoz minden gyermek számára, Az iskolai tananyag gazdagítása, Tanári készségek, Nemformális oktatás; a területhez 
tartozó egyéb projekttípusok. Szociális: Start a fogyatékkal élőknek, Start a vidékieknek, Start a kisebbségieknek, Start az időseknek, Start a hajléktalanoknak, Start a 
családon belüli erőszak áldozatai nőknek és gyermekeknek, Start a HIV-vel élőknek, a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Egészség: Health Equipment; Kezdje el az 
egészségmegelőzést!; Érzelmi egészség; Egészséges és tájékozott nőkért; Sport mindenkinek!;  Egészséges életmód; Higiéniát mindenkinek!; Innováció az egészségügyben; 
a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Környezet: Ökológiai nevelés; A környezet védelme; Alternatív közlekedés; Zöld Start zóna; A természeti katasztrófák elleni 
küzdelem; Műanyag nélkül, Környezvédelmi tájékoztatás; Biodiverzitást; Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem; Innováció a környezetben; a területhez tartozó egyéb 
projekttípusok. Kulturális: Kultúra mindenkinek; Románia színesben, Innováció a kultúrában; a területhez tartozó egyéb projekttípusok. 

 Megpályázható összeg: I. küszöbérték, legfeljebb 1000 euró értékben; II. küszöbérték, 1000 és 5000 euró közötti értékkel; küszöb III, 5000 és 10000 euró közötti értékkel. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő:  2022 decemberéig, minden hónap 1. napján 9:00-tól kezdődően. A projekt értékelése havonta, a benyújtás sorrendjében történik. 

 További információk: https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-
2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE 
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Tanulási helyszínek átalakítása 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Az oktatásban, képzésben, informális tanulásban vagy ifjúsági projekt(ek)ben részt vevő egyének vagy szervezetek Európából és Európán kívül egyaránt.  

 A program célja: Ezzel a felhívással olyan, tanulási helyek átalakítására irányuló projekteket keresnek, amelyek egy konkrét helyet kapcsolnak össze innovatív pedagógiai 
módszerekkel vagy a tudásteremtés új módjaival és a helyi közösséggel. Gondoljunk például egy közösségi kertre, ahol az idősek és az iskolás gyerekek együtt dolgoznak 
fenntartható gazdálkodási módszerekkel. Egy olyan egyetemi épületre, ahol a különböző karok együttműködnek a transzdiszciplináris társadalmi kérdésekben a helyi 
polgárokkal. Vagy egy olyan digitális platformra, amely összekapcsolja a szomszédokat egy olyan konkrét fenntarthatósági kérdésben, amelynek megoldásához új 
készségek szükségesek. A projektek lehetnek kis vagy nagy léptékűek, rövidek vagy hosszúak, helyi vagy nemzeti szinten kezdeményezettek, amennyiben az átalakulási 
folyamatban egy fizikai helyet kötnek össze a tanulás módjaival és tartalmával, valamint a helyi környezettel.  

 Támogatható tevékenységek: A projekteknek tükrözniük kell az új európai Bauhaus alapvető értékeit: szép, fenntartható és inkluzív környezet kialakítása, az emberek 
középpontba helyezése, az életkor és az ismeretek típusai közötti különbségtétel nélkül. Olyan, az új európai Bauhaus értékeit tükröző, folyamatban lévő (legfeljebb két 
évvel ezelőtt indított) vagy új, átalakító erejű projekteket keresnek az oktatás, a képzés, az ifjúság és a tudás területén, amelyek az alábbiak terén kívánnak változást hozni: 
• az oktatás és tudás fizikai helyszíne; • a tanulás vagy a tudásszerzés módjai és/vagy az oktatás és a tudás előtérbe helyezése; • a helyi közösséghez fűződő kapcsolat. Bár 
a cél az átalakulás e három dimenziójának ötvözése, azokat a projekteket is szívesen fogadjuk, amelyek a fentiek közül két dimenzióra összpontosítanak. 

 Megpályázható összeg: A pályázati felhívásban való részvétellel és a projekt bemutatásával: • a projektje láthatóbbá és az új európai Bauhaus kezdeményezés részévé 
válik; • Ön csatlakozik a hasonló szellemiségű projektek európai és Európán kívüli potenciális partnereinek transznacionális hálózatához; • olyan találkozókon és 
rendezvényeken vehet részt, amelyeken témába vágó módszereket és tapasztalatokat ismerhet meg, amelyek támogatják az Ön munkáját; • Önt felkészítik arra, hogy 
projektjét benyújtsa az Új Európai Bauhaus-díjak 2023-as fordulójára, amelynek kiemelt témája az oktatás.  

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: A regisztráció 2022 decemberéig lehetséges. 

 További információk: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_hu 
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ERA-NET Cofund Quantum Technologies 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, a Horizont 2020 keretprogram ERA-NET rendszere  

 Pályázhatnak: Vállalatok (kkv-k, nagyvállalatok), kutatóintézetek, egyetemek stb. 

  A program célja: Együttműködések, amelyek a fejlett multidiszciplináris tudományt és/vagy a legkorszerűbb mérnöki technikákat kutatják, amelyek képesek 
elindítani/előmozdítani a kvantumtechnológiák új vonalait, és támogatni Európát e technológiai területek élvonalában. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás az alábbi kutatási területek közül egy vagy több együttműködésen alapuló kutatási projektekre szól: Kvantumkommunikáció; 
Kvantum szimuláció; Kvantumszámítás; Kvantuminformációs tudományok; Detektív metrológia és kvantumképalkotás. A projektek legfeljebb 3 éves időtartamra szóló 
támogatást nyerhetnek. 

 Megpályázható összeg: Maximum 250 000 EUR, ha Románia a transznacionális projekt koordinátora; maximum 200 000 EUR, amennyiben Románia partner a 
transznacionális projektben.  

 Az önrész mértéke: Változó. 

 Benyújtási határidő: 2025. február 18. 

 További információk: LINK 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-86637?&wtok=49ac00896d57311a8ef5609a63a4b9c9787b90cf&wtkps=XY7RDoIwDEX/pc9mrhtjs/yDMfELoBtmEcUwkAfjv8swxuhTm+ac21uTpUciQzCP5y5BFQnRSXS2SqQJUvSQN0XgMJi6KZmt3oXW6SZ4RsW2YW6NRp05JIh5LnhZwDuC/Sc2A5bA+9v1cNxqK5VTThq3Gov6vWwKqVFKK0uzxprV2v85KAl+weXvHD6FL72fuiD64SSm0MbEPop7DLOohzFy30H1fAE=&wchk=406f6c6538a707e887647afe20f8605aee3a94ff
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Mobilitási projektek a felsőoktatásban 
 

 Pályáztató: EGT és norvég támogatások 

 Pályázhatnak: Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) rendelkező akkreditált romániai felsőoktatási intézmények (egyetemek); természetes személyek csak jogosult 
intézményen keresztül pályázhatnak támogatásra. 

 A program célja: A felsőoktatási mobilitási projektek fő célja a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és alkalmazottak készségeinek fejlesztése, a hallgatók és alkalmazottak 
mobilitásának növelése révén Románia és az adományozó államok között. 

 Támogatható tevékenységek: A mobilitási projekt időtartama 15 hónap, pontosabban 2023.02.01 - 2024.04.30. Elszámolható költségek: egyéni támogatás (megélhetés); 
Szállítás; mobilitási projektek szervezési támogatása. 

 Megpályázható összeg: 1500-500 000 euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. november 25. 13 óra. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29576/granturile-see-si-norvegiene-apel-dedicat-mobilitatii-in-invatamantul-universitar 
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Európai vezető 2022 
 

 Pályáztató: az Európai Bizottság romániai képviselete 

 Pályázhatnak: IX - XII. osztályos középiskolásokból álló négytagú csapatok. Minden csapatot a saját középiskolájukból választott tanárnak kell koordinálnia. 

 A program célja: A verseny célja az Európai Unió szellemiségének népszerűsítése a fiatalok körében, azzal a küldetéssel, hogy fejlessze az új generációk potenciális vezetői 
képességeit, de egyben a csapatmunka és a problémamegoldó készség fejlesztését is. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázat keretében megvalósuló projekteknek az alábbi, a helyi közösséget célzó területek valamelyikébe kell tartozniuk: Oktatás. 
Társadalmi. Környezet. Kulturális. Üzleti/ gazdasági. Néhány példa, de nem kizárólagosan: oktatási kezdeményezések, idősek segítése, anyag-újrahasznosítás, egészségügyi, 
szociális segítségnyújtás, kulturális integrációs rendezvények, vállalkozói kezdeményezések stb. 

 Megpályázható összeg: A csapattagoknak és az őket kísérő tanároknak szállást biztosítanak, a bukaresti döntő idejére, az útiköltséget is a szervezők állják. Díjak: 700 euró 
az 1. helyért; 500 euró a második helyért; 300 euró a harmadik helyért; 100 euró mind az 5 dicséretes helyezésért. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: Szeptember 30-ig lehet jelentkezni az online tájékoztatókra és képzésekre. A versenyen résztvevő csapatok regisztrációja 2022. október 16. éjfélig 

 További információk: https://romania.representation.ec.europa.eu/lider-european_ro 
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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 


