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OKTATÁS pályázati figyelő
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-in2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
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OKTATÁS pályázati figyelő
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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OKTATÁS pályázati figyelő

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
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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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Nyolc regionális pályaorientációs központból álló országos hálózat létrehozása és támogatása









Pályáztató: Kutatási, Innovációs és Digitalizálási Minisztérium (PNRR)
Pályázhatnak: Állami felsőoktatási intézmények.
A program célja: Nyolc regionális kutatási pályaorientációs központ létrehozása és működtetése, amelyek pályaorientációs szolgáltatásokat nyújtanak kutatóknak,
népszerűsítik a kutatói hivatást a kutatói pálya kialakítása iránt érdeklődő fiatalok körében.
Támogatható tevékenységek: A projektjavaslatok a következő típusú kötelező tevékenységek megvalósítását vehetik figyelembe: Kutatói pályaorientációs tevékenységek;
Kutatásösztönző tevékenységek és a fiatalok bevonása a kutatói pályákba; Hálózati tevékenységek; Projektmenedzsment tevékenységek.
Megpályázható összeg: 750 000 euró támogatás a 36 hónapos projektekre, Románia mind a 8 fejlesztési régiójában létrehozott pályaorientációs központokra.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022.11.16
További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29660/pnrr-lansare-apel-pentru-infiintarea-si-sustinerea-financiara-a-unei-retele-nationale-de-opt-centreregionale-de-orientare-in-cariera-ca-parte-a-era-talent-platform
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Fenomén - ösztöndíj pályázat hátrányos körülmények között élő tehetséges gyerekek számára









Pályáztató: Juventutti Alapítvány, Csíkszereda
Pályázhatnak: 0-12 osztályos tehetséges gyerekek, a családban az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a 800 lejt.
A program célja: A Fenomén egy olyan pályázati program, amely 0-12 osztályos tehetséges gyerekeknek kíván anyagi lehetőséget biztosítani az álmaik megvalósításához,
hogy a csillogásuk szüntelenül ragyoghasson tovább.
Támogatható tevékenységek: A pályázható témakörök nincsenek leszögezve, így a művészetektől a tudományokig, a zenén és a sporton át, gyakorlatilag bármilyen
témakörben benyújtható pályázat.
Megpályázható összeg: Egy pályázó által a maximálisan igényelhető összeg 2.000 lej.
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. november 11.
További információk: https://juventutti.ro/fenomen/?fbclid=IwAR0C74zsX6c0bHvzitmYGHtGCbppnz0hDR58yob3ksJLH071cFkiK2xlDYI
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Nemzetközi konferenciaszervezés támogatása











Pályáztató: Magyar Tudományos Akadémia
Pályázhatnak: Pályázatot nyújthatnak be az "MTA Kiváló Kutatóhely" minősítéssel rendelkező kutatóhely által szervezett konferenciák esetében az "MTA Kiváló
Kutatóhely" kutató foglalkoztatottjai, valamint a felhívás 1. számú mellékletében felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos
szervezetek által szervezett konferenciák esetében a szervezetükhöz tartozó tagok és foglalkoztatottak.
A program célja: A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a magyar tudomány nemzetközi elismertsége és kapcsolatainak fejlesztése érdekében
Magyarországon vagy a határon túli magyar tudományos szervezetek országaiban nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására.
Támogatható tevékenységek: Elszámolható költségek: a) meghívott előadók, résztvevők szállás- és útiköltsége, b) vendéglátás (előadók és résztvevők részére), c)
rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó egyéb költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap
készítés), d) online vagy hibrid formában megszervezett rendezvények esetén weblap, podcast, e-book/online konferenciakiadvány szerkesztése, online konferenciaplatform, konferencia népszerűsítése online folyóiratokban és egyéb, közvetlenül a konferenciaszervezéssel kapcsolatban felmerülő, indokolt költségek.
Megpályázható összeg: A rendezvény jellegétől és létszámától függően 500 000 Ft és 2 500 000 Ft között.
Az önrész mértéke: A rendezvény teljes költségvetésétől függően 0 – 90%.
Benyújtási határidő: 2023. 02. 10.
További információk: https://pafi.hu/p/nemzetkozi-konferencziaszervezes-tamogatasa
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OKTATÁS pályázati figyelő
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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További információk: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-6/

OKTATÁS pályázati figyelő
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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OKTATÁS pályázati figyelő
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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OKTATÁS pályázati figyelő
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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