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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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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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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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A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2023-as pályázatai











Pályáztató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Pályázhatnak: Pályázatot nyújthatnak azok a civil szervezetek – alapítványok vagy egyesületek –, amelyeket 2021. december 31-éig nyilvántartásba vettek. Határon túli
civil szervezet ha még nem adott le formailag érvényes pályázatot a NEA-ban, akkor társpályázóval együtt adhat be pályázatot; ha már korábban volt legalább 1 NEA
pályázati tapasztalata akkor önállóan is pályázhat.
A program célja: A civil szervezetek magyarországi állami támogatásának egy sajátos módja a NEA, amelyre bizonyos feltételek mellett határon túli civil szervezetek is
pályázhatnak.
Támogatható tevékenységek: Szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához
közvetlenül kapcsolódó kiadások. Témakörök: Közösségi környezet kollégium: A közművelődés, a tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika,
elektronikus hírközlés, szakképzés és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil
szervezetek, társadalmi párbeszéd,a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium:
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport
területén működő civil szervezetek támogatása. Nemzeti összetartozás kollégium: A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok
védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek támogatása. Társadalmi felelősségvállalás
kollégium: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és
gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és
környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek támogatása. Új nemzedékek jövőjéért kollégium: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer
megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása. ! A határon túli civil szervezetek működési célú támogatásoknak nem lehetnek kedvezményezettjei.
Megpályázható összeg: Pályázati kategóriától függően 200 ezertől 4,5 millió forintig
Az önrész mértéke: A pályázóknak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell befizetniük, melynek összege 2.000,- Ft.
Benyújtási határidő: Pályázati kategóriától függően 2022. november 2. 14.00 vagy november 16. 14.00.
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Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram 2022
 Pályáztató: Nemzeti Tehetség Központ (Magyarország)
 Pályázhatnak: 17. életévét betöltött, de 24. életévét még be nem töltött, kiemelkedően tehetséges fiatalok
 A program célja: A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram 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 komponense" lehetővé teszi a legrangosabb külföldi felsőoktatási intézmények felvételi eljárásában való
részvételt. A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani a http://ntk.hu/ online pályázatkezelő felületén található elektronikus űrlap kitöltésével és a
szükséges mellékletek feltöltésével.
 Megpályázható összeg: A tervezhető napidíjak összege: - Európai Unió tagállamai: 15.000, - Ft / nap. Nem európai uniós európai államok: 20.000, - Ft / nap.
Észak-Amerika: 20.000, - Ft / nap. Ázsia és a csendes-óceáni térség: 25.000, - Ft / nap.
 Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: A pályázat első körös benyújtásának határideje közép-európai téli időszámítás szerint: 2022. november 14. (hétfő) 23:59 óra. Utána
folyamatosan a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. április 17. (hétfő) 23:59 óráig.
 További információk: https://ntk.hu/projektjeink/stipendium-peregrinumosztondijprogram/?fbclid=IwAR3ohhtvsvr_BQakjA3Yl4I3Z7FWvqQlxAl2abkyOeIW82M_PhFl1nk4Sz0
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Ceepus freemover hallgatói és oktatói ösztöndíjak 2022/2023










Pályáztató: Central European Exchange Program for University Studies
Pályázhatnak: Felsőoktatási intézményben aktív státuszú hallgatók és oktatók
A program célja: Hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra
Támogatható tevékenységek: A pályázatokat a www.ceepus.info központi pályázati felületen kell benyújtani, a jelentkezés kizárólag online zajlik. A pályázat
beadása és a megpályázott időszak kezdete között legalább másfél hónapnak kell lennie. A 2022/2023-as tanév őszi félévére az alábbi CEEPUS országokba
nyújtható be freemover pályázat: Albánia, Bosznia-Hercegovina (csak kivételes esetekben), Csehország (csak kivételes esetekben), Észak-Macedónia,
Horvátország, Moldova, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia (csak hallgatók).
Megpályázható összeg: Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: november 30.
További információk: https://www.ceepus.info/content/apply
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32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia
 Pályáztató: Magyar Innovációs Szövetség
 Pályázhatnak: A versenybe egyénileg vagy két fős csapatba szerveződve jelentkezhetnek a 2002. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között születtetek, ha
még nem kezdték meg felsőoktatási tanulmányaikat.
 A program célja: Felhívás ifjú feltalálók és tudósjelöltek számára.
 Támogatható tevékenységek: Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen
innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével, akár a határon túlról is. A kidolgozandó vagy megoldandó
feladat, ötlet max. 2 oldalas tervét a www.otio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2022. november 28-án, éjfélig. A terv tartalmazza a kiválasztott tudományos
kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatokat, az elérendő célt és annak a konkrét megvalósítási módját. Az 1. fordulóban elfogadott és
részletesen kidolgozott pályázatok leírását 2023. április 3-án, éjfélig kell feltölteni a www.otio.hu/beadas oldalra.
 Megpályázható összeg: Az első 3 helyezett (összesen 10 pályázó) 200 000-500 000 Ft, míg a további 10-15 kiemelt dicséretes pályázó 100 000 Ft jutalomra lesz
jogosult. Az Olimpián legeredményesebben szereplő 8-10 iskola 800 000-1 millió Ft támogatásban, a legeredményesebb tanárok 600-800 ezer Ft egyszeri
elismerésben részesülnek. A pályázat kidolgozásának indokolt költségeit, számlák alapján max. bruttó 50 000 Ft értékben utólagosan megtérítik.
 Az önrész mértéke:  Benyújtási határidő: 2022. november 28. (első forduló), 2023. április 3. (második forduló)
 További információk: https://tka.hu/hir/16673/32-orszagos-tudomanyos-es-innovacios-olimpia-2022-2023-as-tanev
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