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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-peregrinum-
osztondijprogram/?fbclid=IwAR3ohhtvsvr_BQakjA3Yl4I3Z7FWvqQlxAl2abkyOeIW82M_PhFl1nk4Sz0 
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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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Az Erasmus+ 2023-as pályázati felhívása 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 

 Pályázhatnak: Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. 

 A program célja: Az Erasmus+ az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén a 2021–2027 közötti időszakra létrehozott uniós program. 

 Pályázati típusok és a kitűzött határidők: 1. fő intézkedés: Egyéni tanulási célú mobilitás: Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén 2023. február 23., Egyéni mobilitás a 
szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén 2023. február 23., A személyzet mobilitása a sport terén 2023. február 23., A programhoz nem társult harmadik 
országokat érintő nemzetközi mobilitás 2023. február 23., Erasmus-akkreditációk a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén 2023. október 19., Erasmus-
akkreditáció az ifjúságügy területén 2023. október 19., Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén 2023. február 23., Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén 2023. október 
4., DiscoverEU inklúziós intézkedés 2023. október 4., Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén 2023. április 26., 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 2023. március 22., Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén 
2023. március 22., Együttműködési partnerségek a sport területén 2023. március 22., Együttműködési partnerségek az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem 
kormányzati szervezetek által benyújtottakat 2023. október 4., Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén 2023. 
március 22., Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén 2023. október 4., Kisléptékű partnerségek a sport 
területén 2023. március 22., Szakképzési kiválósági központok 2023. június 8., Erasmus Mundus intézkedések 2023. február 16., Innovációs szövetségek 2023. május 3., 
Jövőorientált projektek 2023. március 15., Kapacitásépítés a felsőoktatás terén 2023. február 16., Kapacitásépítés a szakképzés terén 2023. február 28., Kapacitásépítés az 
ifjúságügy terén 2023. március 8., Kapacitásépítés a sport terén 2023. március 22., Nonprofit európai sportrendezvények 2023. március 22., 3. fő intézkedés – A 
szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás: Együtt Európa Ifjúsága 2023. március 9., Jean Monnet tevékenységek és hálózatok 2023. február 14. 

 Megpályázható összeg: A 2023-as pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 3 393,17 millió EUR 

 Az önrész mértéke: -  

 További információk: https://erasmusplusz.hu/megerkezett-az-erasmus-2023-as-palyazati-felhivasa 
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Európai Szolidaritási Testület 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság  

 Pályázhatnak: Az Európai Szolidaritási Testület keretében bármely helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi, nonprofit vagy profitorientált köz- vagy magánjogi jogalany 
igényelhet támogatást. Emellett az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált, fiatalokból álló csapatok is pályázhatnak szolidaritási projektek finanszírozására. 

 A program célja: A program konkrét célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok – 
számára, hogy bekapcsolódjanak olyan szolidaritási tevékenységekbe, amelyek pozitív változásokat idéznek elő az Unióban és azon kívül, és egyúttal javítsa és megfelelően 
érvényesítse kompetenciáikat, továbbá megkönnyítse aktív polgári szerepvállalásukat. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázati felhívás keretében az Európai Szolidaritási Testület program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás: önkéntességi 
projektek, önkéntességi csoportok által végzett tevékenységek a prioritási területeken, szolidaritási projektek, a szolidaritási önkéntességi tevékenységek minőségi 
védjeggyel történő elismerése, a humanitárius segítségnyújtás terén vállalt önkéntes tevékenységek minőségi védjeggyel történő elismerése, önkéntes tevékenység az 
Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében.  

 Megpályázható összeg: Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 142 200 000 EUR. A megítélt támogatások összege és a projektek időtartama 
eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa, illetve a támogatható pályázók típusa. 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidők: Önkéntességi projektek: 2023. február 23., (opcionális forduló) 2023. október 4. Szolidaritási projektek: 2023. február 23., (opcionális forduló) 2023. 
május 4., 2023. október 4. Önkéntességi csoportok által végzett tevékenységek a prioritási területeken: 2023. február 8. Önkéntes tevékenység az Európai Önkéntes 
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében: 2023. május 3. A minőségi védjegyekkel kapcsolatos pályázatokat folyamatosan be lehet benyújtani. 

 További információk: https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/calls-for-proposals_hu 
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41. magyar sajtófotó pályázat 
 
 Pályáztató: Magyar Újságírók Országos Szövetsége  

 Pályázhatnak: A pályázatra elsősorban a magyarországi és határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését várják, de a megmérettetés  minden 18. életévét 
betöltött pályázó számára nyitott.  

 A program célja: A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek szakosztálya kiírja a 41. Magyar Sajtófotó Pályázatot. 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni az alábbi kategóriákban lehet: 1. Hír-, eseményfotó, 2. Képriport, 3. Mindennapi élet (egyedi), 4. Mindennapi élet (sorozat), 5. 
Emberábrázolás-portré (egyedi), 6. Emberábrázolás-portré (sorozat), 7. Művészet (egyedi), 8. Művészet (sorozat), 9. Sport (egyedi), 10. Sport (sorozat), 11. Természet és 
tudomány (egyedi), 12. Természet és tudomány (sorozat), 13. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi), 14. Társadalomábrázolás, dokumentarista 
fotográfia (sorozat). 2022. január 1. és 2022. december 31. között készült képekkel lehet pályázni a Hír-, eseményfotó és a Képriport kategóriában. Az időbeli korlátozás 
nem vonatkozik a többi "sorozat" kategóriára, ahova több éven átívelő, elemző pályaművek is beküldhetők, de ezekben is kell, hogy szerepeljen 2022-ben készült felvétel. 

 Megpályázható összeg: A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. kategóriadíjat adhat ki. A pályázatra beküldött képekből vándorkiállítás és Az év fotói címmel album 
készül. A zsűri az Ukrán menekültekről készült legjobb egyedi képet és képsorozatot is díjazza az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) támogatásával. A vidéki, 
illetve a 30 év alatti fotósok kategóriájában is osztanak különdíjakat.  

 Az önrész mértéke: A nevezési díj összege bruttó 6000 Ft.  

 Benyújtási határidő: 2023. 01. 31. 

 További információk: https://sajto-foto.hu/main 
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"Titkot rejt az erdő“ 
 
 Pályáztató: A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 

 Pályázhatnak: 2003-2017 között született gyermekek 

 A program célja: Természetvédelmi irodalmi vers- próza- és meseíró pályázat, magyarországi és határon túli általános és középiskolások számára. 

 Támogatható tevékenységek: A témaválasztás szabad, de a pályaműnek valamilyen formában mindenképpen kapcsolatban kell lennie az erdővel, a természeti 
környezettel. Korosztályok és kategóriák: - 6-9 éves korosztály (2014 és 2017 között születtek) vers/mese; - 10-14 éves korosztály (2009 és 2013 között születtek) 
vers/próza/mese; - 15-19 éves korosztály (2003 és 2008 között születtek) vers/próza/mese. 

 Megpályázható összeg: A beérkezett műveket három korcsoportban, összesen nyolc kategóriában, ismert szakemberekből álló zsűri bírálja el. Minden kategória első hat 
helyezettje értékes jutalomban részesül. A helyezett pályaműveket megjelentetjük erre az alkalomra kiadott könyvben. 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2023. 08. 20.  

 További információk: www.nagyerdoertegyesulet.hu 
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"Ez állati jó!“ - Rajzpályázat  
 
 Pályáztató: Gyermekjóléti Alapítvány, A gyermek az első! Alapítvány, Egészséges Életért Mozgalom (Magyarország) 

 Pályázhatnak: Magyarországi és határon túl élő 3.-8.osztályos diákok 

 A program célja: Országos rajzpályázat általános iskolásoknak 

 Támogatható tevékenységek: A rajzpályázat témája: A szavannák állatvilága. A rajzok mérete A4 lehet. Bármely technikával készülhetnek az alkotások (pl. tempera, akril, 
montázs, kollázs, grafit stb.). Előnyben részesítik a kreatív, újszerű technikai és tematikai alkalmazással készült alkotásokat. Beküldhető rajzok száma: 1 db/pályázó. A 
rajzokat kizárólag .jpg fájlként kérik elküldeni csatolmányként e-mailben: rajzpalyazat2015@gmail.com 

 Megpályázható összeg: 1. helyezett: Oklevél + 5000 Ft. 2. helyezett. Oklevél + 2000 Ft. 3.-4. helyezett: Oklevél. Minden beérkezett alkotást megjelentetnek a népszerű 
facebook-oldalon: https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2023. február 28. 

 További információk: https://pafi.hu/p/ez-allati-jo7 
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IX. Nagy Históriás rajzpályázat 
 
 Pályáztató: A Pro Cultura Pannoniae Alapítvány, Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom (Magyarország) 

 Pályázhatnak: Magyarországi és határon túl élő 2.-11. évfolyamos diákok 

 A program célja: Országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázat általános és középiskolás diákoknak 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni saját készítésű, egyéni látásmódot tükröző, kreatív alkotásokkal lehet. Témák / Kategóriák: 1.) Petőfi és kora, 2.) Szent Gellért 
püspök, 3.) 1415: azincourt-i csata, 4.) Kolumbusz Kristóf. Maximálisan beküldhető alkotás: 1 db/pályázó. Egy tanuló csak 1 témában (kategóriában) pályázhat. Méret: A4. 

 Megpályázható összeg: I. helyezett - oklevél + 10 000 Ft. II. helyezett - oklevél + 6000 Ft. III. helyezett - oklevél + 4000 Ft. IV., V. helyezett oklevél 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2023. május 31. 

 További információk: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1812490795794010&set=a.119626748413765 
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X. Savaria Filmszemle 
 
 Pályáztató: Savaria Filmakadémia Egyesület  

 Pályázhatnak: Magyar alkotók a Kárpát-medencéből és a szórványból, akik a magyarságról, magyar kulturális értékekről, jelenségekről, jeles, ma is élő, vagy történelmi 
személyiségekről, csoportokról, együttesekről, alkotó közösségekről készítették pályaművüket. A szemlére pályázhatnak továbbá egyetemek hallgatói vizsga-, illetve 
diplomafilmes alkotásaikkal. 

 A program célja: A Savaria Filmakadémia Egyesület meghirdeti a 2023-ban 10. alkalommal megrendezésre kerülő Savaria Filmszemlét. A szemle és konferencia célja 
továbbra is az, hogy évről-évre felkutassa, összegyűjtse és Szombathelyre hívja a Kárpát-medence és a szórvány magyarság kulturális értékeit bemutató filmeket és 
alkotóikat. 

 Támogatható tevékenységek: A 2023-as kiírás tematikája, kategóriái: 1. Képzőművészet, 2. Néprajz, 3. Zene (nem videoklip). A kategóriákba elsősorban rövid és egész 
estés dokumentumfilmeket, ismeretterjesztő kisjátékfilmeket, valamint filmetűdöket várunk. Tartalmukat tekintve a kiírt témakörökhöz köthető kiemelkedő 
művészeti/kulturális személyiségeket bemutató portrék, művészeti/kulturális közösségeket, művészeti irányzatokat, kulturális/népművészeti jellegzetességeket bemutató 
filmek egyaránt bekerülhetnek a szelekcióba. Fontos szempont, hogy az érték- és hagyományőrzés mellett a jelenleg is zajló kulturális/művészeti változások és irányzatok 
is helyet kaphassanak, éppen ezért várják a fiatal alkotókat, hogy itt mutassák be első alkotásaikat. 

 Megpályázható összeg: Kategóriánként az első három helyezett filmalkotás pénzdíjban részesül. A diákfilmeket külön is értékeli a szakmai zűri, valamint kiosztanak 
különdíjakat is. 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2023. február 15. 23:59 

 További információk: https://savariafilmszemle.hu/ 
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Az Erasmus+ 2023-as pályázati felhívása 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 

 Pályázhatnak: Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. 

 A program célja: Az Erasmus+ az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén a 2021–2027 közötti időszakra létrehozott uniós program. 

 Pályázati típusok és a kitűzött határidők: 1. fő intézkedés: Egyéni tanulási célú mobilitás: Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén 2023. február 23., Egyéni mobilitás a 
szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén 2023. február 23., A személyzet mobilitása a sport terén 2023. február 23., A programhoz nem társult harmadik 
országokat érintő nemzetközi mobilitás 2023. február 23., Erasmus-akkreditációk a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén 2023. október 19., Erasmus-
akkreditáció az ifjúságügy területén 2023. október 19., Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén 2023. február 23., Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén 2023. október 
4., DiscoverEU inklúziós intézkedés 2023. október 4., Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén 2023. április 26., 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 2023. március 22., Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén 
2023. március 22., Együttműködési partnerségek a sport területén 2023. március 22., Együttműködési partnerségek az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem 
kormányzati szervezetek által benyújtottakat 2023. október 4., Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén 2023. 
március 22., Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén 2023. október 4., Kisléptékű partnerségek a sport 
területén 2023. március 22., Szakképzési kiválósági központok 2023. június 8., Erasmus Mundus intézkedések 2023. február 16., Innovációs szövetségek 2023. május 3., 
Jövőorientált projektek 2023. március 15., Kapacitásépítés a felsőoktatás terén 2023. február 16., Kapacitásépítés a szakképzés terén 2023. február 28., Kapacitásépítés az 
ifjúságügy terén 2023. március 8., Kapacitásépítés a sport terén 2023. március 22., Nonprofit európai sportrendezvények 2023. március 22., 3. fő intézkedés – A 
szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás: Együtt Európa Ifjúsága 2023. március 9., Jean Monnet tevékenységek és hálózatok 2023. február 14. 

 Megpályázható összeg: A 2023-as pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 3 393,17 millió EUR 

 Az önrész mértéke: -  

 További információk: https://erasmusplusz.hu/megerkezett-az-erasmus-2023-as-palyazati-felhivasa 


