P á l y á z a t f i g y e l ő
Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek – 2013/14.

Keressük a CIFÜ pályázatának nyerteseit!
Pályázók jelezték nekünk, hogy becsapottnak érzik magukat mert a CIFÜ nem küldött sem
számlát sem elismervényt a pályázat második fordulójának feltételét képező támogatás befizetéséről, és nem közölt nyerteslistát sem.
A CIFÜ pályázati kiírása: http://cifu.hu/palyazat
A szervezet nem csak itthon írt ki pályázatot:
http://mno.hu/gazdasag/szelhamossaggyanus-palyaztatas-1112434
Mit szeretnénk elérni?
Derüljön ki, hogy vannak-e nyertesek és megkapták-e a támogatást.
Kérjük, hogy ha ismer olyan szervezetet, amelyik nyert, jelezze nekünk az info@pafi.hu emailcímen, hogy megkereshessük.

A film maraton - egyfajta futás, versenyfutás az idővel, hiszen a résztvevőknek mindössze
24 óra, azaz egy nap áll rendelkezésre a filmek elkészítésére. A társadalmi célú reklámfilm
játékot, a Föld minden pontján, egyszerre, azonos időben, az időzónákból adódó eltérések
figyelembevételével valósítjuk meg. Az eseményt a kontinenseken, illetve egyes országokban
regionális producerek segítik.
A verseny célja
A film tudatformáló eszközeivel hívják fel a figyelmet a fogyasztói szokások megváltoztatásának szükségességére, a mindennapi életvitel során. Elképzelésük szerint, a játék ösztönzi a
környezettudatos gondolkodás és a felelős magatartás terjedését. Az elkészülő rövidfilmek
hagyományos, on air televíziós adásokban történő bemutatása, és video-megosztó portálokon történő elhelyezése többszázezer ember számára válik elérhetővé, tanulságossá, oktató
és nevelő hatásúvá.
A verseny hivatalos weboldala: http://shoot4earth.com/shoot4earth?lang=hu
A versenyről a Facebook-on: https://www.facebook.com/forgassafoldert?fref=ts
Pirik Fanni

Forgass a Földért!
24 órás videókészítő világverseny
lesz a környezettudatos gondolkodásért, 2013. április 20-21. Vegyél
részt a világ legnagyobb, társadalmi
célú reklámfilm játékán! Készíts
filmet 24 óra alatt, mobiltelefonnal,
digitális fényképezőgéppel, tablet
PC-vel vagy digitális video kamerával! A nemzetközi zsűri elnöke: Jiří
Menzel Oscar-díjas filmrendező, a
globális megaprodukció művészeti
igazgatója: Karl Bardosh Master
Professzor ( Tisch School of the
Arts New York University).

Már magyarul is elérhető
az Office 2013 a CivilTech-en
A jogosult szervezetek, mostantól magyar nyelven is igényelhetik az Office Standard és
Professional legújabb kiadását a CivilTech Program Microsoft Szoftver Adományozó Programján keresztül. Az Office 2013 számos új szolgáltatást és előnyt biztosít az Office 2010-es
programjával szemben, beleértve a közvetlen integrációt a SkyDrive-val, új grafikai opciókat,
PDF megnyitási és szerkesztési lehetőséget Wordben és több eszköz közötti szinkronizálást.
Bővebb információt az Office 2013 menüpont alatt olvashat.
/Forrás: NIOK/
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CSR Piac kiállítás

Adj egyet ajándékba

2013. április 18-án
harmadik alkalommal,
az Európai CSR Díjért
zajló nemzeti verseny
győzteseinek kihirdetésével egy időben
rendezi meg az Európa több országában már évek óta nagy népszerűségnek örvendő CSR Piac kiállítást
a KÖVET Egyesület.

A segítségnyújtás új formájaként indult el Magyarországon külföldi mintára az Adj egyet ajándékba! program, amelynek lényege, hogy az akcióhoz csatlakozó üzletekben bárki kifizethet saját fogyasztásán felül egy
tetszőleges terméket, amelyet az üzemeltető a hozzá betérő rászorulóknak ad oda.

Civil szervezetek kézikönyve
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által összeállított kiadvány a civil szervezetek számára kívánja megkönnyíteni azt a
jogszabályi átállást, mely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfelelést jelenti.
A 2012. július 1. napján hatályos szöveg alapján a szerzők bemutatják az egyesülési jog fogalmát, a civil szervezetek, így az
egyesületek, a civil társaságok, a pártok, a szakszervezetek, az
alapítványok, a nonprofit gazdasági társaságok létrehozására és
működtetésére vonatkozó szabályokat, a civil szervezetek nyilvántartását, az önkéntesek foglalkoztatásának rendszerét, a
közhasznúság feltételeit, a számviteli és adózási feltételeket, a
megszüntetés módját vagy az ellenőrzés rendszerét. Egy külön
egység a civil szervezetek támogatására a korábbi NCA helyett felállított Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési és támogatási rendszerét vázolja fel. Szó esik még a civil
információs centrumokról, valamint a külön törvényben szabályozott nemzeti gazdasági és
társadalmi tanácsról is. A kötetet fogalomjegyzék, valamint rendkívül hasznos iratmintatár
egészíti ki. Bővebben…
/Forrás: www.kello.hu/

A programot egy nápolyi kávézó példája indította világhódító útjára. A
vendéglátóhelyen a betérők saját fogyasztásukon felül egy úgynevezett
"felfüggesztett" kávét, pékárut is kifizethettek, amelyet a személyzet
külön listán jegyzett fel. Ha egy nehéz helyzetben élő érkezett az üzletbe,
csak azt kellett kérdeznie, van-e a számára ezen a bizonyos listán kávé vagy étel, és
ha volt, azt megkaphatta annak az adakozónak a jóvoltából, aki korábban ezt kifizette.
Ez az újfajta segítségnyújtás főként azoknak lehet jó, akik nem tudnak
nagyobb összeget adni, nem akarnak az utcán pénzt adni vagy nem pénzt
akarnak adni" - fejtették ki közleményükben a program magyar kezdeményezői.
A külföldi példa "plusz egy kávéból" indult, Magyarországon azonban a
szervezők szélesebb körben is szeretnék elterjeszteni az akciót: nemcsak
vendéglátóhelyek, hanem olyan szolgáltatók (fodrászatok, játszóházak,
állateledel-boltok, egészségügyi intézmények) csatlakozását is várják,
amelyek egy önkéntes, civil kezdeményezés keretében szívesen támogatnák a rászorulókat.
Aki csatlakozni kíván, e-mailben jelezheti szándékát a szervezőknél
az adjegyetajandekba@gmail.com címen, és ki kell tennie boltjára a program logóját.
Ezen felül fel kell készítenie a személyzetet és nyilvántartást kell vezetni
az ajándékba kifizetett tételekről. A magánszemélyek pedig bárhol adhatnak, ahol
látják az üzleten a kezdeményezés logóját.
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A program az önzetlenségen és a bizalmon alapul. A rendszert önkéntesek működtetik, minden felajánlás a kezdeményezéstől az internetes
megjelenés kezeléséig, a matrica nyomtatásáig valakinek az ingyenes
segítsége" – hangsúlyozzák a szervezők.
Csatlakozott már a kezdeményezéshez több kávézó, pékség, bisztró, étterem, de
fodrászat, kutyapanzió és színház is az ország több pontjáról. A program
Facebook-oldalán már elérhető a résztvevő boltok listája
(https://www.facebook.com/notes/suspended-coffeemagyarorsz%C3%A1g/1-t%C3%A9rk%C3%A9p/509291085801522).

Megtanulhat projektet tervezni
és pályázatot írni internetes tanfolyamunkon
Az ötlet megfogalmazásától a pályázati űrlapok kitöltéséig az Ön aktuális (pályázati
vagy projekt-) ötletét fejlesztve lépésről lépésre saját ritmusában haladhat végig a
projekt kidolgozásának folyamatán!
Ajánljuk mindazoknak, akik nyitottak az új ismeretekre, kevés az idejük és kényelmesen, karosszékükben ülve szeretnék élvezni, hogy házhoz jön a tudás!
Aki tud interneten keresztül levelezni és weboldalakat böngészni, annak a tanfolyamon való részvétel nem jelent problémát.
A tanfolyam során elektronikus kapcsolatot tarthat a tanfolyam tanárával.

A képzés tanárai akik segítik Önt: Kovács Edit közösségfejlesztő, Halpern Péter, a
Budapesti Gazdasági Főiskola projektvezetés-tanára, Huszerl József, a Pályázatfigyelő (pafi.hu) főszerkesztője
Tudnivalók és jelentkezés: http://tanfolyam.pafi.hu

Megtanulhat forrásokat szerezni tervei
megvalósításához internetes tanfolyamunkon
Az ötlet megfogalmazásától a finanszírozási terv elkészítéséig és annak végrehajtásáig az Ön aktuális ötletét fejlesztve lépésről lépésre saját ritmusában haladhat végig a
forrás szerzés folyamatán!
Ajánljuk mindazoknak, akik nyitottak az új ismeretekre, kevés az idejük és kényelmesen, karosszékükben ülve szeretnék élvezni, hogy házhoz jön a tudás!
Aki tud interneten keresztül levelezni és weboldalakat böngészni, annak a tanfolyamon való részvétel nem jelent problémát.
A tanfolyam során elektronikus kapcsolatot tarthat a tanfolyam tanárával.
A képzés tanárai akik segítik Önt: Kovács Edit közösségfejlesztő, Huszerl József, a
Pályázatfigyelő (www.pafi.hu) főszerkesztője
Tudnivalók és jelentkezés: http://forrasteremtes-tanfolyam.pafi.hu
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A már megjelent még érvényes és a kiírás óta megváltozott pályázatok mutatója
A támogatás címe
Megújuló energiaforrás hasznosítására
irányuló beruházások finanszírozását
szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)
/ KEOP-2013-4.8.0
Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével
/ TIOP 2.2.6/12/1/B
Szakképző intézmények szakmai tanárai és
gyakorlati oktatói pedagógiai képzése,
továbbképzése / TÁMOP-2.2.6-13/1
Továbbtanulást erősítő kezdeményezések
támogatása / TÁMOP- 3.3.10.A-12
Továbbtanulást erősítő kezdeményezések
támogatása (KONV)
/ TÁMOP- 3.3.10.B-12
Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése; bölcsődefejlesztés
/ ÉMOP-4.2.1/B-12
Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és
foglalkoztatást támogató fejlesztés
/ TÁMOP-6.2.4/B/12/1
Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és
foglalkoztatást támogató fejlesztés
(KONV) / TÁMOP-6.2.4/B/12/2
Innováció a fogászatban / GOP-20111.3.1/F, KMOP-2011-1.1.4/F
Autista és megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásának elősegítése / TIOP-3.2.4-13/1

Beadási
határidő

Utolsó
módosítás

2013. 04. 08.

2013. 03. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/288BD2D99105EBC3C1257B140048513F

2013. 04. 15.

2013. 02. 20.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/04B33B07778E8860C1257AEF0044B348

2013. 04. 15.

2013. 03. 22.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A7BD0A73F1869854C1257AF70033F244

2013. 04. 22.

2013. 03. 22.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4E7B921D3916C683C1257B1E0041DE97

2013. 04. 22.

2013. 03. 22.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BB0A167643A42E68C1257B1E0043D473

2013. 04. 30.

2013. 02. 28.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B81F75B173D7E4B4C1257AC40047C987

2013. 04. 30.

2013. 02. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8F94D0C79869FA93C1257B0500403F14

2013. 04. 30.

2013. 02. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E214CC0F65CEC4A9C1257B050042ECDD

folyamatos

2013. 03. 19.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BD3E1608FB65E626C125796F0044AC39

2013. 06. 30.

2013. 04. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/341A57B0B2B0C50FC1257B2E002DF337

Link a pályázathoz a www.pafi.hu oldalon
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki örökség
megőrzéséhez igénybe vehető támogatások
Az EU 7. keretprogramba és egyéb közös
EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása / NEMZ_12
Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére / AIK-2011
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerben
/ TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerben (KMR)
/ TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1
A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban
/ TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
2011. 05. 31.,
2011. 10. 31.,
2012. 05. 31.,
2012. 10. 31.,
2013. 05. 31.,
2013. 10. 31.
folyamatos

2009. 11. 24.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FF5E526617BFCC95C12575EC005D00DF

2013. 03. 26.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/192DB797ABC1466FC1257AA6004487CF

folyamatos

2013. 01. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9354BE70923EF6B5C12578B0003F6CED

folyamatos

2012. 12. 26.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/00933EC82C9CD5AEC1257A2C00336A00

folyamatos

2012. 12. 26.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BD5BC43148482122C1257A2F003AB7AB

folyamatos

2013. 03. 05.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B5D67338B1AA4A83C1257A3100310722
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Még aktuális pályázatok a korábbi számokból
A támogatás címe
„Szakmai Szaktanácsadási Központ” cím
20. Országos Diákfilmszemle
A 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján
nyújtható egyes méhészeti támogatások / 3/2011. (I. 18.) MVH
A családbarát munkahelyeket és/vagy a
munka-magánélet egyensúlyát értékteremtő módon elősegítő legjobb kulturális szolgáltatások
/ KULT-TÚRA 2013
A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban
/ TÁMOP-2.3.6.B-12/1
A legszebb városi kert – városi konyhakertek versenye
A magyar borkultúra, borászatok, borok
népszerűsítése Magyarországon és
külföldön, marketingjének elősegítése
A magyar élelmiszerek, piaci pozíciójának
javítása, ismertségének növelése Magyarországon – publikációk, marketingkommunikáció
A Magyar Művek XII. Szemléje Uray
György emlékére – Bakelit Multi Art
Center
A műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatása és népszerűsítése, valamint az ezt oktató
pedagógusok elismerése középiskolákban

Beadási
határidő

Link a pályázathoz a www.pafi.hu oldalon

folyamatos
2013. 08. 05.
2011. 08. 03.,
2012. 08. 03.,
2013. 08. 03.
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/24B6333F9726F24BC1257B0A003B24A3
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4FC5170FC7B50A25C1257B17002DA5C0
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5BD099CC81F41C5BC125784E00322A59

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B5D67338B1AA4A83C1257A3100310722

2013. 04. 20.,
2013. 05. 20.,
2013. 06. 20.,
2013. 07. 20.
2013. 06. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6E8EB829CB4BEA2CC1257B3A0039F0BB

2013. 09. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4F78838F73F97742C1257B3D0036CA53

2013. 05. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3792BCC5B14C2B9DC1257B35004BE2B6

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F2EFEDECAE0E99DCC1257B26004A1FFE

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CE430F945CFEAF7CC1257B04004B9297

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D1667759FACEC654C1257B3D00349412
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A VERS VILÁGA – másodszor; Weöres
Sándor emlékév
A vers világa, Weöres Sándor emlékév
Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére / AIK-2011
Alkosd meg a jövőt! – mérnöki innovációs
designe-verseny
Alkotások Budapest Kerámia kiállítására
Animációs filmek gyártásának támogatása
Anna Lindh Alapítvány pályázatok – párbeszéd, sokszínűség, demokrácia és
fejlődés
Anyák napi köszöntő – irodalmi pályázat
(PIER-00028)
ART-FESZT VI. – képző és iparművészeti amatőr alkotóknak
Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013
Autista és megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásának elősegítése / TIOP-3.2.4-13/1
Az „Év vese híre”
Az egész a változásról szól!
– versíró pályázat
Az egész életen át tartó tanulás programja
(LLP) / EAC/S07/12
Az én apukám! – rajzpályázat
Az én kis falum! Az én városom! – alkotói
pályázat határon túl szórványban
élőknek
Az ÉN mesém – rajzpályázat gyermekek
számára

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9D6244A08C95FC1FC1257B1F003D3642

2013. 04. 15.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E86A670304D77F2BC1257B1100414510
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9354BE70923EF6B5C12578B0003F6CED

2013. 07. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6D1AC3525485E69FC1257B33002C8B0C

folyamatos
2013. 05. 30.,
2013. 10. 31.,
2014. 01. 30.
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/387A42BA14378755C1257B0A0042573F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A8C9AEBA8EF46857C1257B2100395A98

2013. 04. 25.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3E011E3AA703D81DC1257B390042CDCC

2013. 04. 29.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/55957C48A7FDB2CFC1257B2C003DC3D0

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/927647E940C19D84C125757E005B0A09

2013. 06. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/341A57B0B2B0C50FC1257B2E002DF337

2013. 10. 01.
2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5E21FCD8C4CEC6C1C1257B3200305E3F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EA7AF60937671FD6C1257B3D0038E122

2013. 04. 30.,
2013. 09. 17.,
2013. 10. 15.
2013. 04. 26.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C8BF57363E09A85FC1257A61002A514A

2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/633300FBAE3A2994C1257B2E0067DA1C

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/018D54D3D1D77620C1257B1F004A89DF

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/42F25699F76C0C96C1257B14003AC00A
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FA4366CF56B52C98C1257B39002F0BF3

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
Az EU 7. keretprogramba és egyéb közös
EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása / NEMZ_12
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai
Unión belüli és harmadik országbeli
területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től
nyújtandó támogatások / 161/2012.
(X. 18.)
Az Európai Unió Kutatásfejlesztési és
technológiai 7. keretprogramja (20072013) jelenleg aktuális felhívásai
(pályázati naptár)
Az Operaházban szervezett Hófehérke és
a 7 törpe című táncjátékra jegyek hátrányos helyzetű általános iskolásoknak
Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány
2013.
Az úgy volt...meseírás – X. Janikovszky
Éva meseíró pályázat
Bambuszgyerek japán mese-rajzpályázat
Budapest Ösztöndíj Program
Cetelem Zöldsuli Program – iskolai zöldfelületek fejlesztése
Csodakút Nemzetközi Természetfilmfesztivál
Csodálatos Székelyföld fotópályázat
DAAD csoportos tanulmányút Németországba külföldi hallgatóknak
/ Studienreisen für Gruppen von
ausländischen Studierenden nach
Deutschland
Deák Dénes ösztöndíj
Delfin Díj 2013 – Magyar Telekom

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/192DB797ABC1466FC1257AA6004487CF

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5D46356BC6D0E90BC1257AA70035A304

2013. 04. 16.,
2013. 09. 18.,
2013. 10. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B0A85C82A106F747C1257ABE003633FA

2013. 05. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2907F8BC83503C62C1257B3B0030EC99

2013. 05. 15.,
2013. 10. 15.,
2013. 12. 15.,
2013. 12. 31.
2013. 04. 25.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C9F83A6558682F75C1257AFD00467693

2013. 05. 01.
2013. 04. 30.
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BBF1EFE6B8B5D128C1257B1F003EA4C4
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/00A6431035D796DEC1257AFA00386C33
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E5717256A1741EF3C1257B3900303294

2013. 06. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EFB9B196D7E16774C1257B01004AE898

2013. 11. 30.
2013. 02. 01.,
2013. 05. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9DD3E8FDBC5D6E4FC1257B27003503EB
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/12DD37E5E5EABEBEC1257AC6002F5738

2013. 05. 22.
2013. 05. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CB350AF51DC742A1C1257B14003BCC1D
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F0BCBFFD5AC87B35C1257B1E00389A29

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/05BA71B280178545C1257B3A00392B21
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Design Management Díj 2013
Díj az Európai Vállalkozások
Ösztönzésére
Dryland Champions, ENSZ-kampány
az elsivatagosodás ellen
Duna Művészeti Mestere 2013
E2O – Ergonómiai ötlet-pályázat – 2013
Egész életen át tartó tanulás program –
Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak – továbbképzés szervezése
Egész életen át tartó tanulás program –
Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak
Egész életen át tartó tanulás program –
Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak
Egész életen át tartó tanulás program
– Grundtvig látogatások és cserék
Egész életen át tartó tanulás program
– Grundtvig szakmai továbbképzés
felnőttoktatóknak
Egész életen át tartó tanulás program –
Szakértői tanulmányutak
Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok – Dohányzásleszokás támogató pontok kialakítása a
tüdőgondozó intézetek bázisán /
TÁMOP-6.1.2/13/2
Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok (KONV) – Dohányzásleszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán / TÁMOP-6.1.2/13/1
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap – kis
és makroprojektek, ösztöndíjas tanulmányutak

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
2013. 04. 15.
2013. 06. 02.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/252472F882E6457AC1257B2C003957BA
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B7F2327763AA28D6C1257B1F004144D8

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AA730C92B675B470C1257B0B00467C68

2013. 05. 15.
2013. 06. 30.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1B8B47C365700E3EC1257B3A003F78B4
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8A36D2A73D33B6B0C1257B2C0035790F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A4D0BF9AA9680E96C1257B2D004577F9

2013. 04. 30.,
2013. 09. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EA13F7AF32C6A30AC1257AB80044327A

2013. 04. 30.,
2013. 09. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/17B4D1AFE927976CC1257B2D00451A6F

2013. 04. 30.,
2013. 09. 17.
2013. 04. 30.,
2013. 09. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/991DC3A79DAD57E1C1257B2D0045BECA

2013. 10. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E58C2CC8F72FA64BC1257B01004A03CC

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C239A4AB03FD389CC1257B2E002FFA3C

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/24958D7153A07C7AC1257B2E00307D63

2013. 04. 15.,
2013. 04. 29.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D5591E9AC07C61E4C1257B0F002F73F3

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/87E6F2C63D07352EC1257B2D004806F8

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
Egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatása
Életmód Díj – sajtópályázat
Élni az Életet 3. – 2013
Élő kincseink – Ne csak lásd, védd meg! –
alkotópályázat Madarak és fák napjára
Energia tanúsítvány és környezetvédelem
Épen, elevenen! Biztonságos Iskolaprogram
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma online-módon történő pályázat
Erasmus Mundus – Partnerségek alprogram; Az európai felsőoktatás népszerűsítése alprogram
Erasmus Mundus 2009-2013 cselekvési
program / EACEA/38/12
Ericsson-díj 2013
Étkezőasztal tervezés a Loft Interior
számára
EU-Japán együttműködési felhívás
Európa a polgárokért program
– Aktív európai emlékezet
Európa a polgárokért program
– Állampolgári projektek
Európa a polgárokért program
– Kísérő intézkedések
Európa a polgárokért program
– Tematikus hálózatok
Európa a polgárokért program
– Testvérvárosi találkozók
Európai audiovizuális piaci hozzáférés
Európai filmfesztiválok szervezése
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások
Európai TV-sugárzás
Év Gyógyszerésze

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0D645B154D6256CCC1257B110042DA0D

2013. 04. 30.
2013. 05. 31.
2013. 05. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/28C05EE5E35A6541C1257A7C00420F47
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9F32FBDF7430A5CCC1257B0400478455
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/66548942F5927CDBC1257B3C004089BD

2013. 07. 01.
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/644E86A9AA1914A1C1257A0F002D4D1F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1AC627041E125AB4C1257B3A003BECAC

2013. 04. 29.

http://http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/998ED112453DDBB2C1257B1E0039686C

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1B97F1E15A7B36A2C1257B010049CF3B

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E599FED829D05541C1257AFB004621D1

2013. 04. 15.
2013. 05. 06.,
2013. 07. 05.
2013. 08. 31.
2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B9EA7DF6F93ED578C1257B0800377BD5
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AAE4A2E6A55ABB79C1257B2D0031426D

2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/71B861DB88D87B81C1257ABC002F580C

2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/73B9B740B4AA9086C1257ABC002FEF01

2013. 09. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0022A49C6FBE2D5EC1257ABC00303635

2013. 06. 01.,
2013. 09. 01.
2013. 06. 03.
2013. 04. 30.
2013. 04. 15.,
2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2737D0898786E5E4C1257ABC002E8551

2013. 06. 03.
2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/63B02B7EBC596EF6C1257AD2003AED4F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A140B3786AE44C9FC1257B28003AA520

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A0AF1CD4A533A277C1257B34003C4B9F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/11B76A14A2868B78C1257ABC002F1334

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5D8A84FAE0663F85C1257AD2003BFC6B
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F429A47B3F935337C1257AD10049BC5E
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B712E2D4F54A38B7C12575EC0035550B
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Év információbiztonsági újságírója
Ex libris pályázat 2012
Felkai András Ösztöndíj – pénzügyi
Férfiak képzőművészeti kiállítása Anyák
napján – 2013
FERIKU – verskiadás
Fesd a verdát! – gyermekrajz-pályázat
Fiatal gazdálkodók a jelentkezése, akik
szívesen fogadnának a gazdaságukban
városi fiatalokat / AGRYA
Fiatalok Lendületben Program
Fogadj örökbe egy osztályt!
Fogadj szót, fiam!
Fogyatékosok a társadalomban
Forgass és ossz! És nyerj egy iPhone5-öt!
– videópályázat a digitális átállásról
Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba a 2014-2015-ös tanévre
Független európai produkciós vállalatok
segítése; i2i audiovisual
GARNIER OLIA – festők díja
Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése; bölcsődefejlesztés
/ ÉMOP-4.2.1/B-12
Habos-babos életünk avagy Nevessünk
együtt a bajomon
Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy
használati jogának elnyerése
Hagyományos magyar élelmiszerek bemutatása a Duna-Tisza közi Agrár Expón és népszerúsítése – közösségi agrármarketing / Kiskőrös, 2013. április
13-14.
Háromszakaszos nyílt beadású háromfordulós pályázati eljárás dokumentumfilmek gyártásának támogatására

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
2013. 05. 02.
2013. 04. 15.
2013. 06. 30.
2013. 04. 27.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/84023675964EE149C1257B08004A4BB6
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0BBC940F9228A8E3C1257ABB003072ED
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/13E5A750F8F30A93C1257B32003E4B32
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/41F7B0A8276B6F05C1257B2600400B01

2013. 05. 30.
2013. 05. 15.
2013. 04. 19.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E2BD9F0F0695005AC1257B110039FD5C
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/67E4611DA84CF005C1257B2B002DD6DE
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4D2051239AA68C3AC1257B35002EDB33

2013. 05. 01.,
2013. 10. 01.
2013. 04. 30.
2013. 06. 30.
2013. 06. 30.
2013. 05. 05.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BE7DE5676D5BE134C1257AFA0034A677

2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A3FFAA23BE53695CC1257B27002E5562

2013. 06. 07.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FA2EF30B79D55086C1257AD2003B3C74

2013. 04. 14.
2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5ECE6AD4F29C76CCC1257B2B00376AD8
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B81F75B173D7E4B4C1257AC40047C987

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BE48C6A655A9D825C1257B09003B9608

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CDDA8FA8CDD7F97DC1257B35002D67F1

2013. 05. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/07E2083FC8F822E6C1257B3D0037510B

2013. 05. 23.,
2013. 10. 24.,
2014. 01. 23.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EAF1FF3B6FF96081C1257B21004146CE

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4BD8FFB81D41F091C1257B16004DAF44
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/86A0604C7834B6F8C1257B0400482356
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7C13DEE4E134E175C1257B1D004D51AD
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/549113ED66D264BBC1257B3A0045FCCA

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
Háromszakaszos nyílt beadású pályázati
eljárás kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására
Használd a teret! – Pályázat kulturális
projektek támogatására
Határtalan természet – rajzpályázat
Héber fordításpályázat – Izrael állam
megalakulásának 65. évfordulója
alkalmából
HelyiTipp – Mutasd meg, hogy vidéken a
fű is zöldebb! – diákmédia
Henkel Art.Award. 2013 –
képzóművészeti alkotások
Honlapok kés/alatt – honlapok nyitóoldalának átalakítása
Hotelstars – szállodák minősítésére védjegy használat
Hungarikum tanúsító védjegy grafikájának
kidolgozása
Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése / TÁMOP 2.1.2/12-12012-0001 képzési projekt
Ígéretek 9 – vers- és novellapályázat
Immigropoly Nyári Egyetem – Készülj fel
életed egyik legnagyobb kalandjára!
Innováció a fogászatban / GOP-20111.3.1/F, KMOP-2011-1.1.4/F
Innovatív kezdő vállalkozások
mentorálása
Ismeretterjesztő filmek gyártása
Ismételt pályázat az Európai Visszatérési
Alap 2012. évi programjának keretében / BM/5135-1/2013.
IX. Göcsej Filmszemle
Jezsuita hivatás ma? – filmpályázat

2014. 06. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CB0D7A961D3C4FD3C1257B210044C91D

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8A91B0281AF19FC7C1257A44004CE46F

2013. 04. 22.
2013. 04. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E394074711CF12C5C1257B330032E951
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/56C351D08AFEF9E2C1257B3A004740A1

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/570C2CED1A70D1E8C1257B3C004224CD

2013. 06. 07.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D622DD490555EB32C1257B35004AB125

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/58FF99BEC65C4AF9C1257B3C0040E59F

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/30080102857EAF0DC1257B2C004F65B5

2013. 05. 02.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8D22DD6E45963964C1257B21002CEB8D

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CCA06487BBDB3433C1257ADB0034F206

2013. 04. 15.
2013. 05. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9ECF35B0ECCFD085C1257B02004A499B
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9F3EE0477FED0B3AC1257B32004CDDC1

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BD3E1608FB65E626C125796F0044AC39

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FE0F28D2D9EED251C1257B1500400194

2013. 05. 16.,
2013. 10. 10.,
2014. 01. 16.
2013. 05. 03.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3D2A0E3C0854E842C1257B210034D3E9

2013. 04. 15.
2013. 09. 06.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4888F4757A06315EC1257B2D0049F82B
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BE89571C4A7FCCD2C1257B250033F143

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3A92A5047ABDF3A1C1257B35004F2335

13

14
Jó gyakorlatok bemutatása az Európa Nap
keretében – Polgárok Európai Éve
Juh és kecske állatállomány elektronikus
jelölése kapcsán nyújtandó támogatás
K+F Versenyképességi és Kiválósági
Szerződések / VKSZ_12
Kalandhajó elnevezésű mobil játszóház
térítésmentes használata
/ 2013/GH-1
Kárpát-medence természeti kincsei –
országos képzőművészeti alkotáspályázat
Kedvezmény Tisza-tavi osztálykirándulás/nyári tábor/erdei iskola szervezésére
Kedvezményes erdei iskola és nyári táborozás
Kedvezményes táboroztatás általános
iskolás diákok részére
Képregény – és animációs filmpályázat,
István a szent király
KÉPversek – a Corvin Galéria képeire a
Magyar Költészet Napja alkalmából
Képzőművészeti alkotások a Mátrai
Művészeti Napokra
Két- vagy többoldalú Tudományos és
Technológiai Együttműködés, MAGYAR – SZLOVÁK / TÉT_12_SK
Ki vagyok én? – fotó- és videópályázat
Kiegészítő ösztöndíjak – Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram
Kína-EU Együttműködési Program 2013

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BF6F5DF026AEF0DFC1257B28002EAA67

2013. 08. 31.,
2014. 02. 28.,
2014. 08. 31.
2013. 04. 15.,
2013. 10. 15.,
2013. 12. 31.
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CDA1DC7FFC04F823C1257A53002A5D0F

2013. 04. 29.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/24359A488D3F00F5C1257B3600354AEB

2013. 05. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/39333D609410F88DC1257B24003AAD4C

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/53059E497223AF8FC12577C200308D56

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/977BA080AB8489FAC1257B11003F76BF

2013. 05. 17.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1DC884D6763F68EEC1257B2400465F02

2013. 04. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F0A5D9B01FF65A1CC1257B3A0046EFFD

2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C2FC0031CCC3BCEDC1257AFB003B21EF

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8C99123ACDDA7259C1257B3400450B74

2013. 04. 22.
2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8A876B9DFAFE50A9C1257B330034CB15
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D1FBB56DD75F3058C1257B27003011AB

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/320FA62F750610CDC1257B34003CA8DC

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/23882061130EFAE2C1257AF5003A0407
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9B8587EB5485D292C1257B390043610A

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
Kínai állami mester és doktorandusz ösztöndíjak – Chinese Government
Special Scholarship-University
Postgraduate Study Program (CGSUPSP) 2013
Kis- és középvállalkozások, valamint civil
szervezetek Interneten való megjelenése, arculatváltása
Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
/ TÁMOP 5.2.8-12-1
Kochmeister- díj 2012-2013
Kortárs irodalmi alkotások pályázata 2013
Kortárs magyar képzőművészeti kiállítás
tervezése és megvalósítása az amaTáR
kiállítóterében
Kortárs női hangok- vers-, prózaírás
Költészet napi versillusztrációk
Könyvadomány határon túlra
Könyvkiadás Kollégiuma pályázata
Kör csata – fotópályázat
Környezetvédelmi célú informatikai
fejlesztések a közigazgatásban
(E-környezetvédelem)
/ KEOP – 6.3.0/09-11
Közép-európai iskolai hálózatok létrehozása – ACES (Academy of Central
European Schools)
Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázata levéltárak, könyvtárak, múzeumok a kultúra terjesztésében vállalt
feladataik támogatására
Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázata online-módon történő pályázat
benyújtására

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E027E5481A9798D1C1257B34003B19C4

2013. 05. 24.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4230CFF758740E50C1257B3900462F58

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D3C366E97C816B73C1257AD3004573CD

2013. 05. 03.
folyamatos
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B96A35F783AC3020C1257AD00037EAF1
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/84945F4010320CA1C1257B0C0030676B
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/275504B7F8E613EFC1257B24004E19B7

2013. 05. 30.
2013. 04. 11.
2013. 09. 30.
2013. 04. 18.
2013. 04. 21.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AC8BB577F84BA026C1257B15003F0C46
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/67877292C76A6A4DC1257B3A0047F17E
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/228FC7B32E6C4269C1257AF4003256C9
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CA4CC8DA544D600CC1257B2E00666DA2
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/45E73CBB57972158C1257B1E0038EFB3
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/264FF573186ACED1C1257834005650E5

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/675C2A8799CC6263C1257B2D00421AD4

2013. 04. 11.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/99B5DAD0CA8EE209C1257B250041FB25

2013. 04. 11.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5D0E8D9DA8DFAFAEC1257B28002D97ED

15

16
Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
/ KözOP-2013-4.1
Közösségi ifjúsági ének, Don Bosco
Közösségi közlekedésben üzemeltetett
gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzése / ÚSZT-ZBR-CNG-2013 –
Zöld Beruházási Rendszer
Kultúrtörténeti vetélkedő középiskolásoknak, Batsányi és kora
Különleges gyerek – meseíró pályázat
LÁJK SULI – ötletverseny a tökéletes
iskoláról
Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása (KMR)
/ TÁMOP 5.5.4-13/1
Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása
/ TÁMOP 5.5.4-13/2
Lászlóffy Woldemár pályázat 2013
– hidrológiai diplomamunka
Legjobb önkormányzati gyakorlatok
LIFE+Program – Természet és
Biodiverzitás; Környezetvédelmi
Politika és Irányítás
Logó tervezés – József Attila Színház
arculatterve
Magyar Formatervezési Díj 2013
Magyar Kézműves Remek cím elnyerése
Magyar Termék Nagydíj 2013
Magyar vonatkozású események azonnali,
helyszíni forgatási munkálatainak támogatása
Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj
Alap
Magyarország legszebb konyhakertje

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CFC5C924B56208A1C1257B35003054D0

2013. 05. 24.
2013. 09. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2A6575AE2ACBBA26C1257B0A0035829F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B00852F13385493DC1257B2500378E38

2013. 05. 11.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/858F18529B120E92C1257B0A004B80B5

2013. 04. 15.
2013. 04. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/905037B333FD06D6C1257B2D004CF168
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5311E68AB1CDEA22C1257B3900457AF0

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4B40AE55DA9AABD1C1257B130040DFFD

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4079B19B300362F5C1257B1400302B3C

2013. 07. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E5E4EAC5A12A822BC1257B0A0042BEBE

2013. 04. 15.
2013. 06. 25.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/436C3B85D7C4D1CCC1257B3C00365AC2
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7286BB0F19AC6D8FC1257B2E0034B720

2013. 04. 11.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F0D8C0459E083F59C1257B3D0039E2F4

2013. 05. 06.
2013. 05. 31.
2013. 05. 17.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/68D750586FDF8C20C1257B2C003E6B85
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6257BF452430511BC1257B2C004D9B92
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1F337A049ABD56C3C1257B20004906C5
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/016368E1EB474E21C1257AF000340BC5

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8CD50B14C4BC75ECC125795E003370B5

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/260BFA41370FAF36C1257AB500410A7E

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
Magyarságismereti ösztöndíj a 2013/2014es tanévre
Marie Claire KITELJESEDÉS
– Kampány A Nőkért 2013
Media Gyártás-előkészítés – csomagtervek
Media gyártás-előkészítés
– egyedi projektek
Media gyártás-előkészítés – európai interaktív alkotások
Médiapályázat az endometriózisról
Megújuló energia alapú térségfejlesztés
/ KEOP-2011-4.3.0
Mi a magyar? – szalmából
Migránsok Európában” multimédiadiákalkotások
Milyen kérdést intéznék a miniszterekhez,
ha képviselő lennék? – Gyermekek
Világnapja
Mit jelent magyar unitáriusnak lenni? –
esszépályázat
Műfordító képzés külföldi állampolgároknak a 2013/2014-es tanévre
Műterem pályázat képzőművészeknek
Művészek az Iskolában 2013 – művészek
és iskolák együttműködése
Nagy Ferenc-díj
Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások
Nem vagyunk egyedül – antológia
Nemzetközi konferenciaszervezés támogatása a Magyar Tudományos Akadémia
kutatóhelyei részére
Népi Játékok Fesztiválja az Óvodában
/ Iskolában / 2013 – JF
Népi játszótér rendezvények – népi és
történelmi játékok / 2013 – KJ

2013. 05. 06.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E803FFFEFC02E6BDC1257B3D003A3375

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3309AAB2779F8B4BC1257B35004CF035

2013. 04. 12.
2013. 04. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A6B98581C3119304C1257AD2003A45E9
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6F99FBBA7E7293E5C1257AD1004A0598

2013. 04. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AF012BA390671817C1257AD2003AB3A3

2013. 05. 31.
folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6259D4B2E311F6E5C1257B2D0051128A
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D56F15BF8D8DD3C8C1257834003C5395

2013. 08. 01.
2013. 06. 21.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8563A8AD45C0FCFEC1257AFD0049D514
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4C6BD7250049AC84C1257B1F004AEBED

2013. 06. 03.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BDE0A150D4FF0123C1257B3B00313A19

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3A0DF4BD2DCB6FD3C1257B05003C5C9D

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/89C92030FA50751EC1257B25003CA924

2013. 09. 30.
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/ACF82B18BD1E0B29C1257B140031F6EA
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/426B01AAFC589F64C1257B3C0045B876

2013. 05. 31.
2013. 07. 02.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/612DFA4C8CF2CA8BC1257AFB004720AD
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B6C25A1B7A6025E1C1257B160036F6AF

2013. 04. 20.
2013. 12. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B96A2C57540646C3C1257B140032D02C
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/CEE939EA48194402C1257B360036854F

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/191AD7C1E263586FC1257AF400504F96

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/591CF2647BBCDA84C1257AF5002D1626
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Népi játszótér rendezvényekre – népi,
történelmi és logikai játékok+ kézműves játszóház+ íjászat / 2013 – NJ
Nokia Siemens hallgatói és kutatói ösztöndíj pályázat 2013
Novellaírás, Előhívás – utóirat
Női szobor és emlékpark kialakítása –
műalkotások
Nyaralás, osztálykirándulás Hajdúszoboszlón!
Nyerj helyet a projektednek! – közösségi
projekt
Nyílt beadású pályázati eljárás magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési költségeinek támogatása
Nyílt beadású pályázati eljárás televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs
filmek forgatókönyveinek támogatása
Ottlik 101 – rövidfilmek és filmetűdök
készítése
Óvd és tedd jobbá a környezeted!- kreatív
pályázat
Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím
elnyerése
Önkéntesség – cikkírás gyerekfolyóiratba
Önkéntesség Fővárosa Európában
Örökké tartó pillanatok
Őszi kirándulás – Táborozás iskolai csoportok számára
Öveges József hallgatói ösztöndíj
Öveges József PhD ösztöndíj

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/046E1AA5D38F6683C1257AF5002D78BA

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F8CB797E833DA341C1257B3300344207

2013. 04. 30.
2013. 05. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/92A79D7C59F336C3C1257B1E0051168C
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/48FFEAD5091C5E7DC1257B15003EC3B5

2013. 04. 12.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7191CB8FCE18D67BC1257B180051A93D

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F3BF755B48EDDB10C1257B14003263D5

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A5EB3463D03F2FA3C1257AF00035EFB4

2013. 04. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C22244D60EBD0017C1257B360037989B

2013. 04. 25.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9176F767CBC012F8C1257B1F0049B192

2013. 05. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B49C7EAB8924F788C1257B3D00336446

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/9FC640B50E374B52C1257B15003DDD7A

2013. 05. 10.
2013. 10. 01.
2013. 05. 31.
2013. 08. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/81166AED6DE127ABC1257B2C00346F72
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1A8C231DC2BCC439C1257B14003F73D3
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F63F430CC2F45F23C1257B13002BB916
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/884A7702282B81A8C1257AF40034334B

2013. 04. 15.
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1EBD37B05573CCE3C1257B330033E591
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E7A254E5F4F9662CC1257B33003369F1

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
Pályázat az EUROSTARS programban
való magyar részvétel támogatására
/ EUROSTARS_HU_07
Pályázat professzionális weboldalak ingyenes elkészítésére telepítéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással, rejtett költségek nélkül
Pestalozzi program tanár-továbbképzési
szemináriumai
Pethes-Agárdi díj – fiatal színészházaspárok külföldi nyaralástámogatása
PLURAL+ Ifjúsági Videó Fesztivál
Posztgraduális hallgatói ösztöndíjak
/ Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram
Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány pályázata
Provident pályázat a civil szervezetek 1%os TV-hirdetéseinek támogatása
Rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató
magazin, valamint tematikus magazin
készítésének támogatása
Rajzolj 100 éves kisvasutat
Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány
pályázata – gyógyszerkutatási eredmények publikálása, továbbképzés
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerben (KMR)
/ TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerben
/ TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2
Senior Ki Mit Tud Fesztivál 2013
SKIP Magazin pályázata – Legyél Te is
címlap sztori!

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E72EB75C5AD14341C125795E0042ADB5

2013. 05. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/927A50B7C4BF234CC1257B24003A4517

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C155F08059828964C1257B2D003EF213

2013. 05. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/80160C19A031DB0EC1257B15003D6C26

2013. 06. 30.
2013. 05. 13.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E10DB2EE6998548BC1257B05003BB0F7
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E19F748863B35CCEC1257B27002EDA40

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D95746F2EF7905B1C1257B140033E0C2

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/21C5A9D4150E0FEEC1257B3A00387C1B

2013. 06. 06.,
2013. 09. 11.,
2014. 01. 08.
2013. 06. 30.
2013. 08. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/23656BD25DB0D5D5C1257B2400444F72

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BD5BC43148482122C1257A2F003AB7AB

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/00933EC82C9CD5AEC1257A2C00336A00

2013. 04. 30.
2013. 04. 29.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E7813CF0795D986BC1257B140036D95C
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6C18616D25D361CBC1257B390047429D

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2AAB42E4C4C08516C1257B3900414FD7
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/52F0033D6A2A90E1C1257B2000384A70
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Stockholmi Ifjúsági Víz Díj – magyarországi verseny
Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével
/ TIOP 2.2.6/12/1/B
Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és
foglalkoztatást támogató fejlesztés
(KONV) / TÁMOP-6.2.4/B/12/2
Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést
és foglalkoztatást támogató fejlesztés
/ TÁMOP-6.2.4/B/12/1
Subsurface 2013 – Fotós verseny
Szakképző intézmények szakmai tanárai és
gyakorlati oktatói pedagógiai képzése,
továbbképzése / TÁMOP-2.2.6-13/1
Szelektív európai filmforgalmazás
Szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése
Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj (Konvergencia)
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégium felhívása
Szobrászművészek számára ötletpályázat
kültériszobor létrehozására – Egis
Szociális gazdaság fejlesztése – Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek
támogatása a konvergencia régiókban
/ TÁMOP-2.4.3-D-1-13/1
Szociális gazdaság fejlesztése – Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek
támogatása a Közép-magyarországi
régióban / TÁMOP-2.4.3-D-1-13/2
Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban
/ TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1
Szociális gazdaság fejlesztése a Középmagyarországi régióban / TÁMOP2.4.3.D-2-13/2
Szuperdiák Verseny

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/18589D8BBC5FFA64C1257B0A004CA788

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/04B33B07778E8860C1257AEF0044B348

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E214CC0F65CEC4A9C1257B050042ECDD

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/8F94D0C79869FA93C1257B0500403F14

2013. 04. 30.
2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/35F530413CAEBECFC1257B3B002E56C3
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A7BD0A73F1869854C1257AF70033F244

2013. 07. 01.
2013. 06. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/60E3F6A9BCC1381EC1257AD100488C46
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0C450DBB2CAC5468C1257B1300335006

2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E804A83DB22B571CC1257AF00042950C

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AB872E94C70205E3C1257B32003F5592

2013. 05. 05.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/87FAD83278E65E85C1257B3A00396F75

2013. 06. 06.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/DD66CD82501137E6C1257B27004325D8

2013. 06. 06.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/EDB117A5961CE242C1257B270044C5EF

2013. 06. 06.,
2013. 10. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6B9244D4A8883107C1257B2700403ACE

2013. 06. 06.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/E996FEB890F67A94C1257B270040F4D0

2013. 04. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1F7E4DCA320A54A2C1257B3C00415484

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
Szülőföldön magyarul, Erdély
Szülőföldön magyarul, Felvidék
Szülőföldön magyarul, Horvátország
Szülőföldön magyarul, Kárpátalja
Szülőföldön magyarul, Szlovénia
Szülőföldön magyarul, Vajdaság
Szülőhazám, szép Palócföld – alkotások
palóc világtalálkozóra
Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére
Támogatás kedvezményes osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére
TANDEM Fejlesztési Alap
Tedd teljessé a mosolyt! – rajzpályázat
általános iskolásoknak
Tedd teljessé a mosolyt! – videófilmkészítés középiskolásoknak
Televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin
készítésének támogatása
Templomi népének komponálása, Don
Bosco
Templomok és orgonák
Terézanyu pályázat 2013 – írások anyalánya kapcsolatokrólm, tabuk nélkül
Tervezz kerékpártárolót!
Tervezz plakátot a vakvezető kutyákról!
THORLAB hallgatói ösztöndíj – innovatív elektronika, mechatronika
Tiszta lappal
Továbbtanulást erősítő kezdeményezések
támogatása (KONV)
/ TÁMOP- 3.3.10.B-12
Továbbtanulást erősítő kezdeményezések
támogatása / TÁMOP- 3.3.10.A-12
Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2013

2013. 04. 15.
2013. 04. 15.
2013. 04. 15.
2013. 04. 15.
2013. 04. 15.
2013. 04. 15.
2013. 06. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D0B3CA0302A4C0B1C1257B13003F686F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0CC79765A0F52BD9C1257B13003D3B4D
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BC108170F13BC5BCC1257B100030B307
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4E1E1AE194510827C1257B10003192ED
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0FEC012D9C1230F2C1257B100030196C
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/DB4F4354C5699FC4C1257B1000341C0D
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/632ACFD7A7F2EB9CC1257B2D004EDF60

2013. 04. 16.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/3E8B87C50E84CA34C1257AED0031BC4A

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4336D4D8E56DCA69C1257B1400336002

2013. 04. 22.
2013. 04. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C9DAB3BDF8B22B7BC1257B2E005592A1
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/DF78A62ECD6E9F25C1257B200035C69D

2013. 04. 10.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/25F84C0CD3BD85C2C1257B2000374EA0

2013. 04. 10.,
2013. 07. 03.,
2013. 10. 09.,
2014. 01. 29.
2013. 05. 24.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/F94730FE3B042166C1257B2400452504

2013. 08. 01.
2013. 05. 01.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FB8070AD0E52EEB6C1257B04004C35F6
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/646EB849D85BC26AC1257B3A003830AC

2013. 04. 15.
2013. 04. 15.
2013. 06. 30.,
2013. 09. 30.
2013. 06. 20.
2013. 04. 22.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/00AAE8FB706816E6C1257B340046E4AB
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/67EBE0ADC62CA6AFC1257B1D004CBBEE
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4455CF640A2BE66FC1257B3900332C51

2013. 04. 22.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4E7B921D3916C683C1257B1E0041DE97

2013. 04. 19.,
2013. 04. 30.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/74A3C8643A1D2FC7C1257B1D004D1328

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6B84ACA0687980BBC1257B0A003590B5

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A26E79DD7247ECC7C1257ABC0034EF63
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BB0A167643A42E68C1257B1E0043D473
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Újraértelmező Szótár – pályaművek
Ujvári János diplomadíj
Üzleti tanácsadási szolgáltatás igénybevétele fogyatékosokkal foglalkozó szervezeteknek
V. Országos lovas rajz- és fotópályázat
Vállalati tanácsadás akreditáció és innovatív start-up cégek létrehozása
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Dél-Alföld)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Észak-Magyarország)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Észak-Alföld)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Közép-Dunántúl)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Nyugat-Dunántúl)
Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások
részére (Dél-Dunántúl)
Van egy jó mintád? – márkanévkészítés
Városi fiatalok jelentkezése, akik érdeklődnek a mezőgazdaság gyakorlata
iránt – „Vidék Kaland” Program
/ AGRYA
Vedres György díj építészmérnököknek
Vidanet CivilekNet Program – civil szervezetek számára 12 hónapos ingyenes
internet-hozzáférés
Vidék Mustra – Termelői piac a főváros
szívében

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
2013. 04. 15.
2013. 06. 29.
2013. 05. 03.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/536B1427FC508794C1257B35004D5983
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BA26A8AB725BFC2EC1257B10002BFBD8
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AD87F7C014A14CAFC1257B3C0045308C

2013. 04. 10.
2013. 12. 31.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A50451B2F1F4A9B6C1257B160039E7E2
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B01CA45E665AF810C1257A7700331887

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/7B971111DE4921C6C1257B2600327CB4

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/69FF96069CB584C4C1257B2600309B24

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0262D163B081CCB4C1257B260033B5EB

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/19D5D11F810FB946C1257B260036C21E

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B75ACFAD08BD029DC1257B2600383576

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/300150E34DBEFB66C1257B2600379A9E

folyamatos
2013. 04. 19.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/BECD6A66A897FC81C1257B210042E448
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2C0430F6B574D956C1257B35002DDDAF

2013. 04. 12.
2013. 04. 14.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6A0D29662A3544F4C1257B2C00430C9F
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/67EA8A9C22F41336C1257B2E00633BBF

folyamatos

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/1DC4E9402E08B488C1257B25003D52BC
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Videó-interjúk a 21. század oktatásában –
előítélet-mentesség, tolerancia-képzés
tanároknak
Visegrád Ösztöndíj az OSA Archívumban
Weöres-centenárium, Napút-pályázat
When I'm 64 – Amikor 64 éves leszek –
esszépályázat középiskolásoknak
X. ARANY DESZKA Országos Minősítő
Színjátszó Fesztivál
X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves
Pályázat
XXX. Országos Faragópályázat
Zeneszerzés a Gárdonyi emlékév
alkalmából
Zoom Budapest – Kattanj rá! fotópályázat

2013. 04. 21.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/4E9F9C824289DC6AC1257B35004B5C83

2013. 04. 10.
2013. 05. 10.
2013. 04. 11.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/A6DC41792664A0B6C1257A8B0029D17C
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C738CD9BBD092EB4C1257B0C00302F94
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/2F5D8D132B4CF1F8C1257B2800349F0C

2013. 04. 15.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/592DCD4CB4849645C1257B1800515A45

2013. 08. 30.,
2013. 09. 20.
2013. 05. 06.,
2013. 05. 10.
2013. 10. 01.,
2013. 10. 15.
2013. 04. 18.

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/5260694EA727DAB4C1257B28003B3BE5
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/81D17EAF21E3AB4AC1257B1D0051CD11
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/AC66BC31D9BF36AEC1257B13002E07AE
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/B3A0B09B206BEBFBC1257B3C0045FD58

A magyar élelmiszerek piaci pozíciójának
javítása, ismertségének növelése Magyarországon / helyi-, regionális rendezvények,
fesztiválok, vásárok, valamint országos
rendezvények megvalósítása – közösségi
agrármarketing
A Magyar Turizmus Zrt. nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2013. évi közösségi agrármarketing program keretében
a 2013. szeptember 15-ig, Magyarországon megvalósuló, a Magyar élelmiszeripart,
gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó,
nagyközönségnek szóló rendezvények, úgy mint helyi-, regionális rendezvények,
fesztiválok, vásárok, valamint országos rendezvények megvalósítása, mely rendezvények egyben felhívják a figyelmet a 76. OMÉK Országos Mezőgazdasági, Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (2013. 09. 18-22.) támogatására.
I. A pályázati felhívást kiíró szerv: Magyar Turizmus Zrt. (a továbbiakban MT Zrt.)

II. A támogatás célja
II.1. Cél: A magyar élelmiszerek piaci pozíciójának javítása, ismertségének növelése Magyarországon.
II.2. Részcél:
A rendezvényhez kapcsolódó marketingkommunikációval és információs standdal elősegíteni az OMÉK 2013-ra történő kiállítói és látogatói akvizíciót
III. A támogatás igénybevételének feltételei
III.1. Támogatás igénybevételére jogosultaz a pályázó természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely
a) mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozik;
b) megfelel az EK-szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-ai
800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (a továbbiakban:
800/2008/EK rendelet) I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásának;
c) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti
ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett;
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d) nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor:
– nincs lejárt adó-, vagy adók módjára behajtható (illeték-, járulék-, vagy vám), köztartozása
(kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett);
– nem áll csőd- és felszámolási-, végelszámolási-vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló
jogszabályban meghatározott eljárás, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével
összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
– nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy – figyelemmel az Agrármarketing Célelőirányzat
felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 57/2012. (IX. 18.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdésére – reklámozási tevékenység (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 3. § d) bekezdésében rögzített gazdasági reklámfogalom meghatározásának megfelelően) támogatásának további feltételei:
a) az Európai Unión (a továbbiakban: Unió) belüli reklámozási tevékenység csak abban az
esetben támogatható, ha:
aa) a reklámkampány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 32. cikke értelmében felállított kritériumokat teljesítő minőségi termékekre, uniós elismeréssel rendelkező megjelölésekre, elismert hagyományos különleges termékekre (HKT),
oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre (OEM), oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre (OF)
vagy más, az uniós jog értelmében védett eredetmegjelölésre, nemzeti vagy regionális minőségjelző címkékre irányul;
ab) a reklám nem egy vagy több meghatározott termékelőállító vállalkozás termékeire összpontosít;
ac) a reklámkampány betartja az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVMESZCSM-GKM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat, valamint a különböző termékek
(bor, tejtermékek, tojás és baromfi) vonatkozásában a külön jogszabályokban megállapított
különleges címkézési szabályokat;
b) uniós elismeréssel rendelkező megjelölések esetében a termék eredetére történő hivatkozásnak meg kell felelnie az Unió által bejegyzett hivatkozásoknak;
c) a nemzeti vagy regionális minőségjelző címkék esetében a termék eredetét másodlagos
üzenetként szabad megemlíteni;
d) a harmadik országban végzett reklámozási tevékenységnek meg kell felelnie a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendeletnek, és nem nyújtható meghatározott vállalkozások számára, valamint nem veszélyeztetheti más tagállamok termékeinek értékesítését.
III.2. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató feltüntesse az OMÉK
2013 logóját, dátumát és szlogenjét (adott kreatív alapján), valamint az MT Zrt.
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„AMC” logóját (letölthető a http://www.amc.hu weboldalról) és/vagy az „itthon”
logóját (letölthető a http://www.itthon.hu weboldalról) a támogatott minden általa
igénybevett megjelenési (hirdetési) felületen feltüntesse.
III.3. A pályázó köteles egy 8-10 m˛-es OMÉK információs standot/faházat/sátrat
üzemeltetni a rendezvény frekventált helyszínén. A stand/faház/sátor grafikáját
adott kreatív alapján szükséges gyártatni. A stand/faház/sátor személyzetének biztosítása és megfelelő felkészítése – az MT Zrt. által rendelkezésre bocsátott OMÉKinformációs csomag segítségével – a támogatott feladata, melynek költségét is viselni köteles.
A személyzet felkészültségét és az információs standot a Magyar Turizmus Zrt.
képviselője jogosult a helyszínen is ellenőrizni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a
jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.
IV. A pályázat tartalmi követelményei
IV.1. A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak
indoklását, a megvalósítás tervezett módját, a vállalt tevékenységeket, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét.
Kérjük a támogatni igényelt tevékenység bemutatását és részletes kifejtését.
IV.2. A pályázatot, valamint I. II. III. IV. V. VI. (a VI. sz. mellékletet, csak érintettség
esetén kérjük kitölteni és mellékelni) mellékleteit és az alábbiakban részletezett egyéb
dokumentumokat kell csatolni:
a) Természetes személy esetén a személyazonosításra alkalmas okmánya, oktatási intézmény
esetén az alapító okirat, itt fel nem sorolt más személy esetén a létrehozását tanúsító okirat
másolatban, gazdasági társaság és társadalmi szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonat illetőleg bíróság által kiállított hiteles kivonat, a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól eredetben.
b) A képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája másolatban.
c) MVH regisztrációs igazolás másolata
d) A pályázati felhívás mellékletét képező nyomtatványon (IV-V. melléklet) nyilatkozik:
– a pályázó adószámáról, statisztikai számjeléről;
– hogy a pályázónak adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti;
– hogy áfa-visszaigénylést érvényesít-e;
– hogy a támogatási igényben (pályázatban) foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valódiak és hitelesek, valamint, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mely támogatókhoz került benyújtásra;
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– hogy a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-,
felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott
eljárás nincs folyamatban, és nem rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással;
– hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetéből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító
hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint a Korm. rendeletben meghatározott más jogosultak
hozzáférhetnek;
– hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. – a továbbiakban Áht. – 50.
§ (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek:
da) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
db) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben
foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
dc) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható
szervezetnek minősül;
– hogy az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint – a rendezett
munkaügyi kapcsolatok feltételeit érintően – vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja;
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésből nyújtott támogatás esetén
kijelenti, hogy a fenti törvényben foglalt korlátozó / összeférhetetlenségi feltételek esetében
nem állnak fenn, illetve azok megszüntetése érdekében eljárt;
– hogy vállalja az Áht. Végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – a továbbiakban Korm. rendelet – 83. § (1)bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését,
valamint azt, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a
Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti;
– hozzájárul, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék;
– hogy vállalja a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátását legkésőbb a
Korm. rendelet 77. § (4) bekezdése szerinti időpontig;
– tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye, valamint a kedvezményezett Közpénztv. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható;
–. hogy a támogatott program/szolgáltatás megvalósítása során – amennyiben azt a jogszabály rendelkezéseire figyelemmel kötelező – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
rendelkezéseit figyelembe veszi.
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e) Az önrész (sajátforrás) meglétét igazoló, a számlavezető bank által kiállított okmányt.
V. Támogatásban részesíthető és támogatásban nem részesíthető tevékenységek
V.1. Támogatható tevékenységek meghatározása:
– Helyszín- (beleértve részvételi díj), stand-, sátor-, faházbérlet, a kapcsolódó installáció
szállítása, építése, dekorálása és bontása
– A bemutatásra, kóstoltatásra, árusításra szánt minták helyszínre és visszaszállítása (A szállításnál a saját gépjármű használatának költségei nem számolhatóak el, kizárólag megbízási
vagy vállalkozási jogviszony alapján kifizetett fuvardíj.)
– Kóstoltatási eszközök bérlete, vagy egyszer használatos kóstoltató eszközök vásárlása
– A rendezvények személyi és technikai feltételeinek (hostess, hűtőszekrény, víz, áram, őrzővédő szolgálat stb.) biztosítása
– A résztvevőkről szóló promóciós, reklám anyagok elkészítése, közös marketing kampányuk megszervezése – a III/2. pontban rögzített feltételek betartásával.
– Reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és felületfoglalás -- a
III/2. pontban rögzített feltételek betartásával.
– A fesztivál népszerűsítését célzó kiadványok, táblák, molinók, plakátok, szórólapok stb.
készítése, a kapcsolódó fotózás költsége – a III/2. pontban rögzített feltételek betartásával.
– A rendezvények reklámozási költségei – a III/2. pontban rögzített feltételek betartásával.
Nem szükséges valamennyi, a fentiekben megjelölt tevékenységet elvégezni, azok közül
bármely tevékenység elvégezhető. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a támogatni
igényelt tevékenységektől függetlenül a III.3. alpontban megjelölt feltétel teljesítésének hiányában a pályázat nem támogatható, illetve a támogatás nem folyósítható.
V.2. Támogatásban nem részesíthető tevékenységek
– Piackutatás szervezése, megvalósítása
– Alapanyagvásárlás,készletvásárlás (el sem számolható költség)
– Kulturális program, művészek fellépti díja, kulturális műsorhoz kapcsolódó egyéb tevékenység
– Rendezvénnyel/kiadvánnyal/műsorral kapcsolatos bármely szerzői jogdíj
– A szervezet és a székhely/telephely/iroda működésével, személyzettel kapcsolatos általános költségei
Nem támogatható és nem számolható el olyan költség, amely a vonatkozó jogszabályok
szerint „természetbeni juttatásnak” minősül. Személyi jellegű költségként kizárólag olyan
tevékenységre vonatkozó költségek számolhatók el, amelyek nem tartoznak az adott személy, vagy megbízott (megbízási szerződéssel) munkahelyén, a munkaköri leírásban szereplő
elvégzendő kötelezettségei közé.
Az elszámolási rend a jelen felhívás mellékletét képezi.
Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy nem fizethető támogatás abban az esetben,
amennyiben a benyújtott pénzügyi elszámolásban olyan számlákra kéri Támogatott a támogatást, amely számlát a 2004. évi XXXIV. törvényben (ún. KKV tv.) meghatározott, a Tá-
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mogatottal partnervállalkozási, vagy kapcsolódó vállalkozási viszonyban álló gazdálkodó
szervezet bocsátotta ki.
VI. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja
A pályázatok benyújtásának helye:
Magyar Turizmus Zrt. AMC Vezérigazgatóság
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 545.
A borítékra kérjük, írják rá: „AGRÁRMARKETING (OMÉK) PÁLYÁZAT – 2013.
09. 15-ig megvalósuló programok támogatása”
A pályázat meghirdetésének ideje: 2013. március 29.
A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2013. május 31.
napjáig
(A pályázati határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A benyújtási határidő
megtartottnak tekintendő, amennyiben legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján a
pályázatot postára adják.)
A pályázatok benyújtásának módja: Kizárólag postai úton (beleértve a futárszolgálatot is).
VII. A támogatások jellege és mértéke
VII.1. A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, utófinanszírozású, a
pályázati tevékenységre (nem a rendezvény / program megvalósításának teljes költségeire vonatkozóan) maximum 50%-os intenzitású támogatás.
/A mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak
nyújtott szolgáltatás esetén a 70/2001/EK rendelet 5. cikkének b) pontjában foglaltak szerint a támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a. Ha a reklámozási
tevékenység nem általános jellegű és nem válik a szóban forgó termékfajtát előállító összes
termelő hasznára, a támogatás mértéke az elszámolható költségeknek szintén legfeljebb az
50%-a/
A támogatást támogatott szolgáltatás formájában kell nyújtani, nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetést.
Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el, azzal, hogy
pályázó – saját kockázatára, a jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott módon – jogosult megkezdeni a pályázat tárgyát képező tevékenységeket.
A pályázat anyagával együtt be kell nyújtania a pályázónak a pályázati összeg 50%-át kitevő
önrész meglétét igazoló, a számlavezető bank által kiadott okmányt.
VII.2. Egy pályázat összege minimum 3 000 000 HUF, maximum 10 000 000 HUF, de
a rendezvényenként felmerülő (támogatható) részvételi költségek maximum 50%-a támogatható. Jelen összegek a Pályázó adóalanyiságától függően nettó, vagy bruttó összegek.
Egy pályázójelen pályázati felhívás keretében maximum 1 (egy) rendezvényre / programra adhat be pályázatot.
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VIII. Formai követelmények
VIII.1. A teljes pályázatot, vagyis az I-VI. és további mellékleteit kell benyújtani
papír alapon, 1 eredeti és 1 másolati példányban (a VI. sz. mellékletet, csak érintettség
esetén kérjük kitölteni és mellékelni). Ezen felül kérjük az I-VI. számú mellékleteket –
beleértve a támogatni igényelt tevékenység bemutatását és részletes kifejtését tartalmazó
egyéb mellékleteket is- elektronikusan archiválva szerkeszthető (word) formátumban
is megküldeni, legkésőbb a pályázat benyújtását (postára adását) követő napon, a
XV. pontban megjelölt e-mail címre.
VIII.2. A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és kézjegygyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell
benyújtani. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A
roncsolásmentes, nem bontható kötés feltételezi a pályázatok összefűzését is. Az összefűzés
bármilyen zsinórral elvégezhető, a végén leragasztva, szignóval ellátva.
VIII.3. Hiánypótlásra van lehetőség. Hiánypótlási felhívás azonos tárgyban ismételten nem
bocsátható ki. Hiánypótlás keretein belül nem nyújtható be olyan módosítási kérelem, ami
az eredeti kérelemben megjelölt igényt, támogatási alapot vagy összeget meghaladja.
IX. A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai:
A pályázatokat legkésőbb a benyújtási határidő utolsónapját követő 15 (tizenöt) napon belül
kell elbírálni, amely határidőbe a hiánypótlás időtartama nem számít bele. A pályázatok
bontása és bírálata a jelen felhívás közzézétételétől kezdődően folyamatos.
A pályázatok szakmai bírálatát az agrárpolitikáért felelős miniszter által erre felkért 3 (három) tagú bírálóbizottság végzi, az általa elfogadott pályázati feltételek figyelembevételével.
A pályázatok elbírálásakor kizárólag szakmai tényezők a meghatározók, ami alapján nyilvánvaló a sikeres és színvonalas végrehajtás. A bírálat során a rendelkezésre álló keret széleskörű és a támogatási célt legpontosabban lefedő felhasználás szempontjai, valamint a szakmai
tényezők kerülnek figyelembevételre. Cél, hogy minél sokrétűbb legyen a támogatható tevékenységek köre. A szakmai megalapozatlanság elutasítási ok.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a
jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.
A támogatási döntésről szóló értesítés a döntést követő 15 napon belül postai úton kerül
megküldésre a pályázók részére, a döntés tartalmának a http://www.amc.hu weboldalon
történő egyidejű közzétételével.
A pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázaton nyertes pályázó(k) köteles(ek) a Korm. rendelet 72. § (2)-(3) bekezdéseiben
foglalt írásbeli nyilatkozataikat a Támogató felé megtenni.
X. A megvalósítás időtartama és az elszámolási időszak
A programok megvalósításának időtartama: 2013. március 29-től 2013. szeptember
15-ig
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Elszámolási időszak: 2013. március 29-től 2013. október 1-ig
A megvalósítást igazoló szakmai- és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje:
2013. október 1.
Elszámolási határidő (jogvesztő): 2013. december 1.
/Az elszámolási határidő teljesített, amennyiben az elszámolás hiánytalan, és a támogatás
folyósításához szükséges valamennyi dokumentum és támpéldány rendelkezésre áll!/
XI. A támogatás igénybevételének és az ellenőrzésnek a rendje
A támogatást elnyert szervezettel a Magyar Turizmus Zrt. Támogatási szerződést köt, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit. A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja: a támogatási döntés meghozását követő 30 nap. A Magyar
Turizmus Zrt. Képviselője jogosult a támogatott eseményt a helyszínen, az elszámolást,
valamint a jogosultságot a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrizni.
XII. A támogatás kifizetése
A támogatott rendezvény/program megvalósítását követően a támogatást igénybe vevő a
szerződésben meghatározott időpontig részletes írásos jelentést és ehhez kapcsolódóan
pénzügyi elszámolást készít, amit a Magyar Turizmus Zrt. részére nyújt be. A Magyar Turizmus Zrt. a helyszíni ellenőrzés, az elszámolás, valamint a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján döntést hoz a támogatás kifizethetőségéről. A támogatás elszámolásának részletes feltételeit Támogató és Támogatott a támogatási szerződésben és mellékleteiben határozzák meg, a vonatkozó jogszabályok – így különösen a 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, a 2007. évi XVII. tv. és az 57/2012. (IX. 18) NFM rendelet – alapján.
Ha a kérelmező által megvalósított tevékenység eltér az eredeti, jóváhagyott tervtől, illetve a
pályázati anyagban vagy a támogatási szerződésben foglaltaktól, úgy arra támogatás nem
fizethető.
Amennyiben a Támogatott az elszámolás és ellenőrzés során a Támogató által megküldött
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem vagy nem teljes egészében tesz eleget, úgy Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni vagy a támogatási igény kifizetését megtagadni.
Felhívjuk a támogatást kérők figyelmét arra, hogy a Magyar Turizmus Zrt. a jelen pályázat
alapján nyújtandó támogatást kizárólag abban az esetben fizetheti ki, amennyiben a támogatott a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. hatályos szabályainak megfelelően járt el.
XIII. A rendelkezésre álló forrás nagysága: 90 000 000 Ft azaz kilencvenmillió forint
XIV. Érvénytelenség, kizáró okok
A pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem az előírt határidőig és módon nyújtották be, vagy a pályázat nem tartalmazza a jogszabályokban és a pályázati felhívásban előírtakat, vagy a pályázó nem vagy nem teljes egészében teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat,
– valótlan adatszolgáltatást tartalmaz (valótlan tényt közöl, adatot eltitkol),

– a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított
támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérő célra használta fel,
– az elmúlt 5 évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem
megfelelően számolt el,
– nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket.
XV. A pályázattal kapcsolatban információt ad:
név: Urbán József projektmenedzser, tel.: 06/1 450 8894, e-mail: jozsef_urban@amc.hu
http://www.amc.hu
A mellékletek a honlapon megtalálhatók.

Gyűjtsd a táblát – turisztikai fotópályázat

Játékleírás
A „Gyűjtsd a táblát” játék a Magyar Turizmus Zrt. és a nyereményeket biztosító, Felajánlók
szervezésében jött létre, és a jatek.itthon.hu oldalon zajlik.
Játékunk mindenkinek, de kifejezetten a kirándulni, túrázni szerető Játékosoknak szól, akik
kedvtelésüknek hódolva rengeteg táblával találkoznak. Kirándulásuk során számtalan útjelző, útbaigazító, védett területeket, világörökségi helyszíneket jelző tábla mellett haladnak el,
de útjukba akadhatnak vicces erdei táblák vagy beszédes nevű településtáblák is. (Mint például: Hegyhátsál.)
Kezdés: 2013. április 1-jén, 11 órától
Lezárás: 2013. május 15-én, 12 órakor
Eredmény hirdetés: 2013. május. 29-én, 16 órakor
Heti nyertes kihirdetése: 2013. április 15-én, 22-én, 29-én és május 6-án 14 órakor.
Mire gondolunk a táblagyűjtés alatt?
FOTÓZZ!
Természetesen egyetlen táblát sem kell elmozdítani a helyéről, sőt nem is kell a szokásos
táblákra gondolni, hiszen a turistajelzések célja szintén az útbaigazítás, s legtöbbjüket a fa
törzsén találjuk meg.
Akkor mit kell lefotózni?
Rengeteg táblát és útjelzőt le lehet fotózni, amivel sikeresen indulhattok a játékon. Ezeket 3
kategória szerint csoportosítottuk:
Településtáblák – feltölthetők ebbe a galériába a települések névtáblái
Védett területek táblái – feltölthetők ebbe a galériába különböző, kulturális vagy természeti örökséget jelző védett területek (nemzeti parkok, természetvédelmi területek, tájvédelmi
körzetek, natúrparkok, UNESCO világörökségek stb.) táblái.
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Útjelző, útbaigazító táblák – feltölthetők ebbe a galériába tanösvények, erdei utak; kisvasutak táblái; barlanghoz, hegyhez, kilátóhoz, forráshoz, várhoz, valamilyen épített örökséghez
– múzeum, tájház, emlékmű – stb. vezető jelzések; turistajelzések; erdei útirányjelző táblák;
kerékpárutakat jelző táblák stb.
Hogyan vehetsz részt a játékban?
1. Látogass el a jatek. itthon.hu oldalra.
2. Regisztrálj a neved, e-mail címed megadásával.
3. Tölts fel minimum egy, maximum 6 képet. A játék egésze alatt összesen ennyit, azaz 6
képet tölthetsz fel.
4. Minden egyes képnek adj címet (minimum 5 karakter).
5. Minden képhez adj leírást (hol készült, ki vagy mi látható a képen, miért tetszett).
6. Nyomd meg a „Megosztom” gombot, amivel a Facebook ismerőseid is értesülnek arról,
hogy részt veszel a játékban és szavazni tudnak a képe(i)dre.
Fontos: a játék ideje alatt folyamatosan lehet szavazni a képekre, egy képre pedig többször
is, de egy szavazó naponta csak egy képre adhatja le a voksát.
TIPP! Külön jutalom jár azért, ha a képeidet ötletesen készíted el, például vicces kalapban
szerepelsz rajta, vagy mindig egy plüssállatot teszel a táblák közelébe.
Miért jó ez neked?
Jó, mert egy ötletes játékban vehetsz részt, de azért is jó, mert sok-sok ajándékot kaphatsz
tőlünk ügyes fotóidért, a legjobbak pedig a két fődíjért – egy szilvásváradi és egy szarvaskői
hosszú hétvégéért – is ringbe szállhatnak!
Pontosan ezeket nyerheted meg:
Nyeremények a következők:
Fődíj 1. – melyet a szakmai zsűri ítél oda a legjobb/legkifejezőbb/legeldugottabb táblát
ábrázoló fotó/fotók készítőjének:
Szállás egy szilvásváradi hotelben 2 éjszakára a nyertes + 1 fő részére, valamint a következő
kiegészítő nyeremények:
– Squashbérlet wellness használattal (3 alkalom)
– Exkluzív, 2 órás szauna szeparé az erdei szaunaházban
– 2 db 60 perces relaxáló masszázs wellness használattal
Fődíj 2. – melyet a közönség szavazata alapján kap a szerencsés játékos:
Egy szarvaskői ökopanzió és kalandpark felajánlásában
szállás 2 éjszakára a nyertes + 1 fő részére félpanzióval, üdvözlőitallal a ház pálinkájából
vagy borából, valamint a kalandpark mindhárom moduljának igénybevételére szóló belépővel.
Kalandpark moduljai:
1. Élménypályák
2. Sziklamászás
3. Mászófal

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
További díjak:
Kategória győztesek nyereményei – mellyel minden (összesen 3) kategória legjobbnak ítélt
fotóját díjazza a szakmai zsűri.
1. Családi belépő egy ökocentrumba a Tisza-tónál (nyertes + legfeljebb. 4 fő), mely a látogatóközpont és a hozzá tartozó park teljes körű körbejárását, bemutatását tartalmazza – személyre szabott, szakavatott idegenvezetéssel, 3D-s mozival és a vízi sétány meglátogatásával.
A nyeremény tartalmaz továbbá egy 5 órás GPS-es csónaktúrát, valamint egy ajándékcsomagot (ajándéktárggyal).
2. A Tisza-tónál vízi sétány és tanösvény látogatás szakavatott túravezetővel, továbbá egy 4
órás kishajós kirándulás a Tisza-tavon – a nyertes + 9 fő részére
3. Egész napos családi belépő (2 felnőtt + 3 gyerek) a nyertes részére egy ártéri szigeten
található kalandparkba, a Tisza-tónál, mely jelenleg az ország legnagyobb és legtöbb játékelemet tartalmazó kalandparkja.
A négy legkreatívabb fotó készítőinek nyereménye – mellyel kategóriától függetlenül a legfrappánsabb fotók még különdíjat is kaphatnak. A szakmai zsűri ítéli oda, de döntésüket
nagyban befolyásolja a szavazók véleménye.
– 3 órás kenutúra a Tisza-tavon – oktatással, túravezetővel és egy 2 órás GPS-es ügyességi
gyalogtúra animátorral („Ismerd meg Sarud települést!” címmel) a nyertes + 6 fő részére
– 3 órás kenutúra a Tisza-tavon – oktatással, túravezetővel és egy 2 órás GPS-es ügyességi
gyalogtúra animátorral („Ismerd meg Sarud települést!” címmel) a nyertes + 7 fő részére,
– 3 órás kerékpártúra – túravezetővel és egy 2 órás GPS-es ügyességi gyalogtúra animátorral
(„Ismerd meg Sarud települést!” címmel) – a nyertes + 6 fő részére
– 3 órás kerékpártúra – túravezetővel és egy 2 órás GPS-es ügyességi gyalogtúra animátorral
(„Ismerd meg Sarud települést!” címmel) – a nyertes + 7 fő részére
Heti győztesek nyereményei – a második héttől (az első nyertest 2013. április 15-én
hirdetjük) minden héten – az aktuálisan feltöltött képek közül – a szavazók körében a legnagyobb tetszést elért fotó feltöltője kapja. Összesen 4 díjat osztunk ki.
A heti győztesek felhasználónevét a Facebook oldalunkon és az itthon.hu oldalon tesszük
közzé.
Tavasbarlang belépő Tapolcán a nyertes + 1 fő részére
Látogatóház belépő Tihanyban a nyertes + 1 fő részére
Kalandpark belépő Zamárdiban a nyertes + 1 fő részére
Balatoni bobozás a nyertes + 1 fő részére 10 csúszást tartalmazó bérlet
Mire ügyelj a kép(ek) feltöltésénél?
Maximum 2MB méretű, csak saját készítésű, Magyarországon készült fotódat töltheted fel.
A kép feltöltése akkor érvényes, ha regisztrált felhasználóként töltöd fel, megadod a kép
címét, leírását, majd megnyomod a „Megosztom” gombot, mellyel a Facebook hírfolyamában ismerőseidet is értesíted a feltöltésről. Ismerőseid (és mindenki, akinek tetszik) naponta
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egyszer szavazhatnak a fotó(i)dra: ne hagyd ki a lehetőséget, hogy te kapd a legtöbb szavazatot és lazán elvidd a heti nyereményt. És még mindig nyerhetsz három másik díjat is!
FONTOS: fotóid moderálást követően fognak megjelenni az oldalon, így ne keresd azonnal
a közösségi oldaladon se. A nem kategóriába illő, hiányos képeket töröljük, feltöltőjét emailben értesítjük.
http://jatek.itthon.hu

Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek,
ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági
szakemberek rendezvényeinek támogatása
/ IFJ-GY-13-A
A pályázat kódja: IFJ-GY-13-A
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a
Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek
és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX.24.)
ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek,
ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására.
1. A pályázati program célkitűzései:
Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével –
kizárólag Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – rendezvények támogatása,
amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai
tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések
megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
A pályázati program keretében választható programtípusok:
– ifjúsági programok, programsorozatok (szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése stb.)
A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg,
ahol az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek
megvalósítását.
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Jelen pályázati kiírás keretében edzőtáborok és képzési programok megvalósítására nincs
lehetőség.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió
forint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/15/03/04 címrendi besorolású
„Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű
előirányzat (ÁHT: 031831) terhére.
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton maximum 700 000 Ft, azaz Hétszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
4. A támogatás mértéke:
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a
lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.
A saját forrás legalább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt
fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az önerő igazolására egyéb
magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.
5. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati
útmutató 10. pontja szerint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő
aláírását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg és a saját
forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.
6. Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. május 1. és 2014. február 28. közé eső időszak.
7. Beadható pályázatok száma:
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
8. Pályázati díj:
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának
napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 1003200000283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről
szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott felhasználónevet, a szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázati azonosító számot (IFJ-GY-13-A-...) szíveskedjen feltüntetni. A
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pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai
megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás, csatolásra került a pályázatban.
9. A Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében azon önálló jogi személyiséggel rendelkező határon
túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó szervezettel (társadalmi szervezetek,
alapítványok, kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, önkormányzati
társulások, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok), és amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak
esetében):
– gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
– gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
– gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
– a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.
– Ezzel együtt a pályázat benyújtásához kötelezően: a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere)
regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos
információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.)
10. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években más magyarországi szervezettől, intézménytől azonos célra biztosított
költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) korábban megítélt magyarországi támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók viszszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük
van velük szemben,
d) nem rendelkezik befogadó nyilatkozattal, vagy a befogadó magyarországi szervezet nem
felel meg az útmutatóban foglalt feltételeknek,
e) jogszabály által vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként egyébként meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát
visszavonja.
10.1. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
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b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
11. A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett
Pályázatkezelő Rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az
ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon minden Pályázónak regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs
nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.
12. A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2013. április 29. 23:59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben
véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati útmutató 6. pontja tartalmazza.
13. Pályázatkezelő:
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu
14. A pályázat érvényességének vizsgálata:
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati útmutató 7. pontjában meghatározott
szempontrendszer szerint.
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.
Amennyiben a Pályázatkezelő a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével
elektronikus értesítést küld a Pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10
munkanapon belül.
15. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje:
A pályázatok értékelését a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa a Pályázati útmutató 8.
pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
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16. A Pályázók döntést követő kiértesítése:
A sportért és ifjúságért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon
belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma és a http://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2013. július 01.
17. Szerződéskötés:
A Kedvezményezettel – a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való
teljesülése esetén – a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napos határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható
egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató 9. pontja
tartalmazza.
18. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves
szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló,
pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati útmutató 12. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási
döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó
eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően
van lehetőség.
19. További információk:
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések az EMMI fejezethez
tartozó 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló,
EMMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek!
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra
rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem
tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg, egy módosított pályázati felhívás keretében.
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Jelen pályázati felhívás és a pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt
képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati felhívás és a Pályázati útmutató letölthető
a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
és a http://www.ncsszi.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek
és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek
(kiemelten tábor) támogatása / IFJ-GY-13-B
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a
Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX.
24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet gyermekek és fiatalok közösségeinek és
ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására.
1. A pályázati program célkitűzései:
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén megvalósuló – értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása, amelyek
szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a
szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.
A fenti célok megvalósítása a Pályázók köre és tevékenysége szerint:
Gyermekeket és fiatalokat célzó programok, ifjúsági táborok, nyári, illetve téli táborok támogatása.
A pályázat nem támogatja az oktatási intézmények, vagy diákönkormányzatok, hallgatói
önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor stb.).
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A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg,
ahol az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek
megvalósítását.
Jelen pályázati kiírások keretében sporttáborok, edzőtáborok és – rendezvények,
valamint képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 107 000 000 Ft, azaz Százhétmillió forint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény,
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/15/03/04 címrendi besorolású
„Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű
előirányzat (ÁHT:031831) terhére.
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
Maximum 500 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
4. A támogatás mértéke:
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a
lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.
A saját forrás legalább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt
fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az önerő igazolására
magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.
5. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati
Útmutató 10. pontja szerint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő
aláírását követően 30 napon belül utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg és a saját
forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.
6. Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. május 1. és 2014. február 28. közé eső időszak.
7. Beadható pályázatok száma:
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
8. Pályázati díj:
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának
napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 1003200000283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről
szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályá-
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zatkezelő Rendszerben (PR) megadott felhasználónevet, a szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázati azonosító számot (IFJ-GY-13-B-...) szíveskedjen feltüntetni. A
pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai
megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás, csatolásra került a pályázatban.
9. A Pályázók köre:
9.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek
nyújthatnak be pályázatot:
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági
szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
– egyházak
– egyház önálló szervezete, amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik
– egyházak, egyházi szervezetek,
– egyházi fenntartású intézmények,
– önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő
intézmények,
– többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
– Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
– önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
– Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartója által fenntartott intézmények.
Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
– gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
– gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
– gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
– a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.
Ezzel együtt a pályázat benyújtásához kötelezően:
– a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs
nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.)
10. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem
számolt el
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c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás
felhasználásával kapcsolatban,
e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő
képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban:
köztartozás) van,
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését
az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították,
vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény
közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt
nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában
foglalt követelményeknek.
l) jogszabály által vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként egyébként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett
nyilatkozatát visszavonja.
10.1 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás
módja vagy eredménye:
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
11. A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati
felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva
és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
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A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs
nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.
12. A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2013. április 29. 23:59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben
véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.
13. Pályázatkezelő:
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu
14. A pályázat érvényességének vizsgálata:
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott
szempontrendszer szerint.
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.
Amennyiben a Pályázatkezelő a hiánypótlás ellenőrzése során újfent megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével
elektronikus értesítést küld a Pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10
munkanapon belül.
15. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje:
A pályázatok értékelését a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa a Pályázati Útmutató
8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
16. A Pályázók döntést követő kiértesítése:
A sportért és ifjúságért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon
belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasminiszterium és a http://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2013. július 01.
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17. Szerződéskötés:
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való
teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja
tartalmazza.
18. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves
szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló,
pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási
döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó
eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően
van lehetőség.
19. További információk:
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések az EMMI fejezethez
tartozó 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló
EMMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek!
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra
rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem
tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt
képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati felhívás és a Pályázati útmutató letölthető
a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforras-miniszterium és a http://www.ncsszi.hu
honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.
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Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok
és központjaik fejlesztése
/ NYDOP-5.3.1/A-13

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV
PROGRAM

Oktatásfejlesztés -

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és
adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós
megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az
állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy
világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági
szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az
Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. A kitörési pontok az alábbiak:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
Jelen Kiemelt Projekt Felhívás célja a közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében, olyan
projekten keresztül, mely regionális felvételi körzetben, a köznevelés teljes horizontján biztosítja az egységes szemléletű modern nevelést és oktatást. További cél a racionálisan kialakított nevelési, oktatási környezet megteremtése, az oktatási intézmények eszközökkel való
ellátottságának javítása, valamint a mindennapos testedzés és sportolás lehetőségeinek megteremtése.
A közoktatási intézmények fejlesztésével cél a települések népességmegtartó képességének, a
települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.
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A1. Részcélok
Jelen pályázati konstrukció támogatásával megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, a nevelést és oktatást végző intézmény infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz – kirekesztés nélküli hozzáférést. A
fejlesztés kifejezetten támogatja a megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális feladatellátási helyek kialakítását, a méltányos oktatási környezet
alapkövetelményeinek figyelembe vételével.
Felhívás célja továbbá az óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások
pótlása, ezért kapacitásbővítést / új kapacitás-létrehozást (minimum 20 fő befogadására
alkalmas, MSZE 24203-1 szabvány szerinti új óvodai csoportszobák kialakításával) eredményező fejlesztések támogathatóak- Óvodai feladatellátási hely felújítására, korszerűsítésére, kizárólag kapacitásbővítés megvalósítása mellett nyílik lehetőség. Fentieken túl a
pályázati kiírás célja a „Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott (eszköz- és felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező helyiségek kialakítása,
felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.
A kiírás támogatja azon infrastrukturális fejlesztéseket, melyek egészséges, motiváló környezetet teremtenek az óvodás és iskolás, középiskolás korú gyermekek számára, az épület
adottságaihoz mérten törekszik az optimális térhasználatra, térigény biztosítására, az egészséges és természet-közeli nevelés és oktatás feltételeinek megteremtésére.
Kiemelt szempont az infrastrukturális beruházás és az alkalmazott, vagy alkalmazni kívánt
modern nevelési-oktatási szempontok összhangjának biztosítsa, az egyénre szabott nevelés,
készség és képesség-fejlesztés feltételeinek megteremtése.
További cél, modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek
megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai természettudományos laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni.
Végül jelen pályázati kiírás kiemelt célja a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépett
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés
(testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése, az alapfokú nevelést és oktatást biztosító intézményekben. A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek
keretében cél, hogy megteremtődjön a heti 5 tanórai keretek között, délelőtti időszakban
szervezett, évszakoktól független testnevelés feltételei. Az oktatási környezet akadálymentes
átalakítását, megteremtését, úgy kell elvégezni, hogy megalapozzák a pedagógiai és módszertani reformokat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos
nevelési igényű gyermekek integrációját.
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Kizárólag olyan projektjavaslat támogatható, amely a pályázati kiírás célkitűzéseivel összhangban álló, racionálisan tervezett tevékenységet tartalmaz és helyi szükségleteken alapul.
A2. Rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg a
2011-2013. évben 1 300 millió Ft.
Jelen kiemelt projekt felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A3. Támogatható projektjavaslatok várható száma
A támogatható projektjavaslatok száma 1 db.
B. A PROJEKTGAZDÁK KÖRE
Jelen kiírás keretében az NYDOP-5.3.1/A-12-k1-2012-0001 azonosító számú („24 tantermes
iskola és óvoda építése Szombathelyen” című) projekt Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013-as
Akciótervében történő nevesítéséről szóló 1705/2012. (XII. 29) Korm. határozat alapján az alábbi
szervezet pályázhat:
1. Szombathelyi Egyházmegye GFO: 55), mint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
(továbbiakban Kt.) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:
köznevelési törvény) 2. § 3) bekezdése szerinti fenntartó nyújthat be pályázatot, amennyiben a fenntartó rendelkezik a beruházással érintett feladatellátási hely vonatkozásában is a
köznevelésről szóló törvény 31. § e.) pontja szerinti köznevelési szerződéssel2. A projekt
zárásakor a záró beszámoló elfogadásának feltétele az új intézményegységek/tagintézmények/telephelyek vonatkozásában létrejött, ill. azokra kiterjesztett köznevelési szerződés benyújtása.
2. A 1. pontban felsorolt fenntartók az alábbi intézményegységeik fejlesztésére
nyújthatnak be pályázatot:
1. Óvoda és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló „Nevelésioktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet) 178.-179. §-ában, valamint a
köznevelési törvény 20. § (10.) bekezdésében meghatározott egységes óvodabölcsőde3, és
a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül, azonos feladatellátási
helyen működő azon feladatellátási helyek, ahol szakmai és szervezeti tekintetben önálló
bölcsődei, óvodai vagy iskolai intézményegység is működik.
2. Általános iskolai (min. 1-8 évfolyam) folytató osztállyal működő közoktatási/ köznevelési intézmények feladatellátási helyeire
3. Gimnázium, szakközépiskola (gyakorlati helyek/műhelyek fejlesztésére irányuló infrastrukturális beruházás nem támogatható);
4. Alapfokú művészetoktatási intézmény.
Nem támogathatóak a kizárólag gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelést-oktatást
ellátó feladatellátási helyek, illetve a kizárólag bölcsődei és óvodai intézményegység fejlesztésére irányuló beruházások, illetve olyan főtevékenységként művészeti nevelést, oktatást
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folytató feladatellátási helyek, ahol általános iskolai nevelés nem zajlik. Konzorcium keretében történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató c. dokumentum
B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.
C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A projektjavaslat keretében kizárólag az alábbiakban megjelölt tevékenységekre, továbbá a
Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni, a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.
pontjában foglaltakat megtartva.
2 A köznevelésről szóló törvény 32. § szerint: Ha az egyház a Kormánnyal a köznevelési feladatok
ellátására is kiterjedő megállapodást kötött, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal, óvoda esetén a települési önkormányzat részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával vállalja
az állami, önkormányzati feladatellátásban való közreműködést, valamint kötelezettséget vállal a tanulók
felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátására. Az egyoldalú nyilatkozat alapján a kormányhivatal az
egyházi fenntartású intézményt felveszi a köznevelés-fejlesztési tervbe. A Magyar Katolikus Egyház az
egyoldalú nyilatkozat megtételére nemzetközi szerződés alapján jogosult. Az egyoldalú nyilatkozat tételére
az adott egyház belső szabályzata szerint jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége is jogosult.
A támogatható tevékenységek kifejezett célja a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz.
mellékletében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező helyiségek
kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek
megteremtése érdekében, a Felhívás jelen pontjában szereplő kötöttségek figyelembevételével.
Kizárólag azon tevékenységek támogathatóak, amelyek racionálisan tervezettek, a Kiemelt
Projekt Felhívás célkitűzéseivel összhangban állnak és helyi szükségleteken alapulnak. A
projekt keretében kialakított csoportszobá(k)nak legkésőbb a projekt-megvalósítási időszak
zárójelentésének elfogadását követő nevelési év szeptember 1-jétől meg kell kezdenie működését.
Minden beruházással érintett feladatellátási hely esetében legalább egy önállóan
támogatható, akadálymentes infrastrukturális fejlesztésnek kell megvalósulnia (jelen
Kiemelt Projekt Felhívás C.1.3 pontjával összhangban). Ez alól kivételt képeznek az
önálló feladatellátási helyen található (más közoktatási nevelési- alapfunkciót nem ellátó)
tornaszoba, tornaterem fejlesztése, illetve közoktatási intézmények konyháinak fejlesztése
(figyelemmel a Kiemelt Projekt Felhívás C.1.2./6. pontjában foglaltakra), azzal, hogy ebben
az esetben is ugyanazon pályázat keretében más feladatellátási helyen legalább egy, önállóan
támogatható tevékenység vállalása kötelező! Jelen Kiemelt Projekt Felhívás keretében
ugyanazon fenntartó alatt működő közoktatási intézmények feladatellátási helyére/
helyeire igényelhető támogatás.
Kizárólag akadálymentesítést célzó beruházás nem támogatható.
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája
A projektgazda működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.
D2. Támogatás mértéke
Általános esetben az igényelhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható
költségének maximum 100,00%-a.
Közszféra szervezet pályázókra12 vonatkozó speciális előírás: közszféra szervezet pályázók kizárólag a Kiemelt Projekt Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az
ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege (közkiadás alapon) minimum
100 millió Ft, maximum 1 300 millió Ft, azzal, hogy az igényelt támogatás összege (közkiadás alapon) nem haladhatja meg az akciótervi nevesítés során meghatározott összeget.
D4. Az önerő mértéke
Jelen kiírás keretében 100,00% támogatási intenzitással nyújtható be projektjavaslat, így nem
szükséges a projekt támogatott részeként önerőt biztosítani a projekt megvalósításához.
Amennyiben a projektjavaslat nem 100,00%-os támogatási intenzitással kerül benyújtása,
úgy az igényelt támogatási összeg és az elszámolható összköltség különbözetére a pályázónak önerőt kell biztosítania a Pályázati Útmutatóban rögzítettek szerint. Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1. pontja tartalmazza, azzal,
hogy a saját forrás nem igazolható a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemeléssel és zártvégű pénzügyi lízinggel.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Az általános adminisztratív információkat a Pályázati Útmutató c. dokumentum H. pontja
tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen felhívásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.
Jelen kiírásban kiemelt eljárásrendben, kétszakaszos bírálati folyamat második fázisának keretében történik a projektjavaslat elbírálása.
F1. A projektjavaslat benyújtásának helye és beérkezés határideje
A projektjavaslatot a projektgazdáknak a projekt megvalósítás helye szerint illetékes Közreműködő Szervezethez kell benyújtania. A projektjavaslat dokumentációja magyar nyelven
jelen útmutatóban előírt csatolandó mellékletekkel együtt nyújtható be, mind papír, mind
elektronikus formában. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A projektjavaslat teljes dokumentációját papír alapon összefűzött formában, oldalszámhivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, és minden tartalommal rendelkező oldalt érintő
folyamatos oldalszámozással ellátva kell benyújtani 1 eredeti papír alapú, valamint 1
elektronikus példányban. Az elektronikus példány tartalmában egyezzen meg a papír
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alapon benyújtott eredeti dokumentummal. Kézzel írott projektek feldolgozására nincs
lehetőség.
Benyújtás helye:
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
Kódszám: NYDOP-5.3.1/A-13
Közreműködő szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Nyugat-Dunántúli Osztály
9400 Sopron Verő József u. 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését! A projektjavaslat benyújtása
kizárólag – a Közreműködő Szervezettel történő egyeztetést követően – személyesen
lehetséges. Projektjavaslat benyújtására 2013. április 01.-április 30. között nyílik lehetőség.
A projektjavaslatnak a Közreműködő Szervezethez történő beérkezésének végső
határideje: 2013. április 30. 17.00 óra.
Előzetes egyeztetés nélküli időpontban a projektjavaslat benyújtására nincs lehetőség.
A beérkezés napja és időpontja az a nap, amikor a pályázati dokumentációt – az átvétel
pontos időpontját (dátum, óra, perc) tartalmazó – átvételi elismervényen a Közreműködő
Szervezet átvette.
A benyújtást követően a projektjavaslat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
F2. További információ:
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint kiírás specifikus információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig az
alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:
Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mailen: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Kiemelt ösztöndíj lehetőség tapasztalt
roma vezetőknek
„Romaként szinte lehetetlen olyan gazdasági szereplőkkel azon belül is vezető személyekkel kapcsolatot
kialakítani, mint akik a képzésen részt vettek. A képzés során sikerült a dolgokat az ő szemükön keresztül is megvizsgálni.”
Sztojka Attila
„Az elsőként végzett Common Purpose kurzus által tartott „tükör” megmutatta számomra azokat a
területeket, melyekre jobban oda kell figyelnem annak érdekében, hogy romaként megtaláljam helyem a
világban; hiszen az életben nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel.”
Lakatos Tímea
Jelentkezés: az alábbi oldalon letölthető jelentkezési lappal, és motivációs levéllel:
http://www.commonpurpose.org.hu/media/247624/meridian_2013_jelentkezesi%20lap.d
ocx
Jelentkezési határidő: 2013. április 15.
További információk:
http://commonpurpose.org.hu/meridian vagy a 06 1 238 0905-ös telefonszámon.
A Common Purpose Magyarország Egyesület 2013. május 9-én induló Meridián vezetőfejlesztő programján ismét 95%-os kedvezménnyel vehet részt egy tapasztalt roma vezető.
A lehetőség
Magyarország jelenének és elkövetkező 20 évének egyik legégetőbb kihívása a roma kérdés
megoldása. Ha nem látunk neki azonnal a megoldások keresésének, a probléma végképp
szétszakíthatja és tönkreteheti az országot, a gazdaságot és a társadalmat.
Sokan keresik a megoldási lehetőségeket, ugyanakkor nincs átütő párbeszéd a különböző
vélemények képviselői között, és egyáltalán nincs olyan készség- és kapacitásfejlesztési program, amely a roma tehetségeket, a jövő roma vezetőit összehozná nem roma vezetőtársaikkal.
Ahhoz, hogy a romák és a nem romák egymással szót tudjanak érteni, és közös célokért
együtt tudjanak dolgozni, össze kell hoznunk őket és közös élményt nyújtó tanulási folyamaton kell őket végigvinnünk. Hozzá kell őket segíteni ahhoz, hogy egy szélesebb látókört
tudjanak kialakítani, és lehetőséget kell biztosítanunk mások világának megértésére, anélkül,
hogy a sajátunkat elhanyagolnánk.
A Meridiánról
A kurzus tapasztalt vezetők számára kínál olyan fejlődési lehetőséget, mellyel szélesíthetik
látókörüket, kiterjeszthetik kapcsolati hálójukat a szakmai területükön túl, és kiléphetnek a
komfortzónájukból.
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A programban 20-25 döntéshozó vezető vesz részt az állami/önkormányzati, a vállalati és a
nonprofit szektorból, akik a legkülönfélébb vezetőkkel találkoznak különleges helyszíneken
és szituációkban, és olyan aktuális leadership kihívásokban próbálhatják ki magukat, amelyek
gyökeresen eltérnek az eddigi tapasztalataiktól. Az így szerzett tudást, kapcsolatokat és energiát aztán visszaviszik a saját környezetükbe, munkahelyükre, és azokat már a szakmájukon
belül tudják kamatoztatni.
A Meridián kurzusra olyan vezetők jelentkezését várjuk, akiknek már van tapasztalata célok
elérésében, prioritások kezelésében és emberek vezetésében. Ideális olyan vezetők számára,
akik partnerségek kialakításáért és kezeléséért felelősek, belső vagy külső érintettekkel állnak
kapcsolatban, számos különböző helyszínen, osztályon vagy országban dolgoznak, illetve
azoknak, akik egész egyszerűen szeretnék kiszélesíteni a horizontjukat.
A jelentkezéseket a következő kritériumok alapján értékeljük:
– Felelős vezetői pozíció szakmán belül vagy közösségi területeken
– A csoport dinamikájához, sokszínűségéhez és szemléletéhez való lehetséges hozzájárulás
– Elkötelezettség az egész programon való részvételre.
Common Purpose Magyarország Egyesület
Székhely: 1051 Budapest, József Attila u. 1.
Iroda: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
Adószám: 18259539-2-41
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0048-07
http://www.commonpurpose.org.hu

MTA Posztdoktori Kutatói Program
– álláshirdetés

A Magyar Tudományos Akadémia posztdoktori kutatói állást hirdet az „MTA Posztdoktori
Kutatói Program” keretében.
A pályázat célkitűzése
A Magyar Tudományos Akadémia az MTA kutatóközpontjaiba, kutatóintézeteibe, valamint
a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiba (beleértve a Lendület kutatócsoportokat is) 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatást kínál magyar és külföldi kutatók
számára posztdoktori kutatásra a természettudományok, az élettudományok, valamint a
humán- és társadalomtudományok területén.
A pályázók köre
A Magyar Tudományos Akadémia mint támogató (a továbbiakban: MTA) által 24 hónap
időtartamra meghirdetett kb. 50 posztdoktori támogatást olyan kutatók kaphatják, akik
2010-ben vagy azt követően szereztek doktori (PhD vagy DLA), illetve azzal egyenértékű
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tudományos fokozatot, megfelelő kutatási tapasztalattal rendelkeznek, továbbá e pályázat
keretében való foglalkoztatásuk kezdetekor nem töltik be a 35. életévüket. A jelentkezőknek
vállalniuk kell, hogy a pályázat elnyerése esetén posztdoktori foglalkoztatásukat 2013 szeptemberében elkezdik, és a posztdoktori időszak lezárultáig pályázatot nyújtanak be az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) kiválósági pályázatára, Magyarországon
megvalósítandó tudományos projektre.
A posztdoktor-jelöltnek a pályázat beadásakor rendelkeznie kell az egyetemi doktori tanács
fokozatot odaítélő határozatával. A doktori diploma keltezési időpontja 2010. január 1.2013. június 30. közötti lehet.
A posztdoktori kutatás az MTA kutatóközpontjaival, kutatóintézeteivel – egyetemi kutatócsoport esetén az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával – létesített, teljes munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében végezhető. Részmunkaidős foglalkoztatásra irányuló vagy más típusú alkalmazást a pályázat kiírója nem támogat. A posztdoktorként történő foglalkoztatás alapvető szabályait a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.
A meghívandó posztdoktor kutatóknak pályázatukat az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben és a hazai egyetemeken működő kutatócsoportok (a továbbiakban: befogadó
kutatócsoport) kutatóival együttműködésben kell elkészíteniük. A befogadó intézmény
vezetője (kutatóközpont főigazgatója, kutatóintézet igazgatója, egyetem rektora) által jóváhagyott pályázatokat a befogadó kutatócsoportok vezetői (a továbbiakban: befogadó kutatócsoport vezető, Principal Investigator, PI) nyújthatják be az MTA elnökének.
Feltételek
A pályázati támogatás összege
1) havi bruttó 300 000 Ft,
2) utazási és lakhatási támogatás, összesen legfeljebb évi 600 000 Ft összegben.
Jogok és kötelezettségek
1) A befogadó PI kutatócsoportja – a befogadó intézménnyel együttműködésben – megfelelő kutatási körülményeket biztosít a posztdoktor számára, beleértve a kutatás dologi költségeit.
2) A befogadó intézmény (akadémiai kutatóközpont, kutatóintézet, egyetemi kutatócsoportok esetén az egyetem) nem magyar állampolgár pályázók esetében vállalja, hogy a posztdoktor magyarországi beutazásához és tartózkodásához adminisztrációs támogatást nyújt.
3) A posztdoktor és a befogadó kutatócsoport-vezető a posztdoktori foglalkoztatás lejártát
követő 2 hónapon belül közös kutatási jelentést készít.
4) A posztdoktor a támogatási időszakban elért eredményeket közlő tudományos publikációiban affiliációként szerepelteti a befogadó intézményt.
5) A jelen pályázat szerint nyertes posztdoktor nevét, a befogadó intézet nevét, a befogadó
PI kutató nevét, a tudományos kutatómunka címét és a jelentés összefoglalóját az MTA
nyilvánosságra hozza.

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
6) A posztdoktori foglalkoztatás ideje alatt a posztdoktor kutató más, a vonatkozó jogszabályok szerinti teljes munkaidő 20%-át meghaladó munkaidőre létesített munkavégzésre
irányuló jogviszonnyal (beleértve az OTKA PD jogviszonyt is) nem rendelkezhet, valamint
teljes állású ösztöndíjban/támogatásban nem részesülhet. (Azok a pályázók, akik 2013-ban
2. és 3. típusú OTKA PD pályázatot nyújtottak be, pályázhatnak az MTA Posztdoktori
Kutatói Programra is azzal a megkötéssel, hogy ha elnyerik mind az OTKA, mind a jelen
posztdoktori MTA pályázatot, nyilatkozniuk kell, melyik nyertes pályázatot kívánják igénybe
venni. Kiegészítő támogatás (például Bolyai-ösztöndíj) a posztdoktori támogatás mellett is
pályázható.)
7) Nem részesülhet a posztdoktori támogatásban, illetve a pályázati támogatást meg kell
szüntetni, ha a pályázó
– a pályázati döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
– a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, adatokat nem
szolgáltatja, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatot visszavonja;
– a támogatási szerződésben foglaltakat vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályokat megszegi.
A pályázat formai követelményei
A pályázat a csatolt 1. számú mellékletből (angol nyelvű pályázati űrlapból) és egy kétnyelvű
(magyar és angol) kísérőlevélből áll. A pályázati űrlap minden rovata kitöltendő, és szerepelnie kell rajta a pályázó kutató eredeti vagy elektronikus aláírásának, valamint a meghívást
kezdeményező kutatócsoport- vezető és a befogadó intézmény vezetője eredeti aláírásának
is. A kutatócsoport vezetője által írt kísérőlevél legfeljebb 1 oldalas lehet, és röviden tartalmaznia kell a tervezett kutatás jelentőségének bemutatását, továbbá a kutató alkalmazásának
várható hatását. A pályázati űrlap és a kísérőlevél elektronikus másolata (PDF) is beküldendő.
A jelentkezés folyamata
1) A kutatócsoport vezetője és a posztdoktor pályázó felveszik egymással a kapcsolatot.
2) Közösen kutatási tervet készítenek.
3) A posztdoktor pályázó az általa kitöltött és aláírt angol nyelvű1 pályázati űrlapot megküldi
a kutatócsoport vezetőjének (elektronikus fájl is elfogadható).
4) A befogadó PI kutató az intézménye vezetőjével (az akadémiai kutatóközpont főigazgatójával, az akadémiai kutatóintézet igazgatójával, akadémiai támogatású egyetemi csoportok
esetén az egyetem rektorával, ideértve az egyetemi Lendület kutatócsoportot is) aláíratja a
posztdoktor és saját aláírásával ellátott pályázati űrlapot, valamint az általa készített kétnyelvű (magyar és angol) kísérőlevelet.
5) A befogadó kutatócsoport vezetője benyújtja a pályázati űrlapot és a kísérőlevelet az
MTA elnökének.
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Pályázati határidő
A pályázatokat legkésőbb 2013. május 31-jén, budapesti idő szerint déli 12:00-ig kell
elektronikusan és kinyomtatva is benyújtani az MTA elnökének címezve
1) pdf fájlban (és szerkeszthető másolatban) a postdoc2013@titkarsag.mta.hu elektronikus
címre,
2) postán vagy személyesen eljuttatni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályára (1051
Budapest, Nádor u. 7.)
Az elbírálás folyamata
Az MTA elnöke által felállított bíráló bizottság a pályázatokat három kategóriába (feltétlenül
támogatandó, esetleg támogatandó, nem támogatandó) rendezi, és azon belül rangsorolja, az
alábbi kritériumok alapján:
1) a kutatásvezető és a posztdoktor közösen összeállított konkrét kutatási munkaterve,
2) az együttműködéstől várható tudományos eredmény jelentősége,
3) a posztdoktor eddig elért eredményei.
A feltétlenül támogatandó pályázatok összes pályázati támogatása nem lehet nagyobb a
meghirdetett pályázati keretnél. A döntést a bírálóbizottsági rangsor ismeretében az MTA
elnöke hozza meg.
Eredményhirdetés
A kiválasztás eredményéről az MTA elnöke 2013. augusztus 1-ig levélben értesíti a befogadó
intézmények vezetőit és a nyertes pályázókat.
Az összes további, szükséges ügyintézés a befogadó intézmény és a meghívandó posztdoktor között történik. A posztdoktori foglalkoztatás legkorábban 2013. szeptember 1-től
kezdhető meg.
Egyebek
A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon
belül egy alkalommal, dokumentumokkal alátámasztott észrevételt tehet az MTA Titkárságának Kutatóintézeti Főosztályán.
Az észrevételt e-mailben (a postdoc2013@titkarsag.mta.hu címre) kell benyújtani a pályázó,
a pályázati azonosító és a sérelmezett döntés mibenlétének megjelölésével, az MTA Titkársága ezt 3 munkanapon belül elbírálja, és döntéséről értesíti az észrevétel benyújtóját. A
pályázat eredményével szemben tartalmi jogorvoslatnak helye nincsen. A támogatás fedezetéül szolgáló keretet az MTA Titkárság a befogadó intézménnyel kötendő szerződés szerint
biztosítja.
További információ:
MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály, postdoc2013@titkarsag.mta.hu,
http://www.mta.hu
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Euroscola-játék – Az Európai Parlament
kvízjátéka középiskolás diákoknak
2013 áprilisától új, internetes kvízjáték formájában indul útjára az EUROSCOLA vetélkedő
Magyarországon, amelynek célcsoportja a 16-18 éves középiskolai korosztály.
Az internetes EUROSCOLA-játékban résztvevő iskolák közül a legjobban teljesítő csapatok
(24 diák + 2 pedagógus) vehetnek részt a strasbourgi nemzetközi EUROSCOLAprogramban, ahol a magyar diákok az Európai Parlament plenáris üléstermében mérhetik
össze tudásukat a többi 26 tagállamból érkező fiatallal.
Versenyidőszak: 2013. április 15.-május 3.*
*A versenyidőszak alatt kizárólag a regisztrációs adatlappal regisztrált csapatok
játszhatnak.
Nyeremény: részvételi lehetőség az Euroscola-programban Strasbourgban
További információ:
Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon
+36 (1) 411 35 40 I http://www.europarl.hu
http://www.facebook.com/ Europai.Parlament.Tajekoztatasi.Irodaja
http://www.euroscola.hu

K&H gyógyvarázs 2013
A K&H Csoport és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány K&H gyógyvarázs gyermekegészségügyi támogatási programjának országos pályázati felhívása az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott, Magyarországon fekvő-, és/vagy járóbeteg szakellátást
/végző gyermek-szakkórházak, kórházak, klinikák és országos intézetek gyermek- és csecsemő osztályai, PIC centrumok, gyermekügyeletek, illetve mentőszolgálatok számára
– gyermekgyógyászati- és mentési eszközök, segédeszközök, berendezések, felszerelések beszerzésére, valamint
– a gyermekek egészségmegőrzését, betegség-megelőzését és rehabilitációját, fogyatékos gyerekek fejlődését elősegítő intézmények számára, a szakterületüknek
megfelelő berendezések beszerzésére.
1. a pályázat tartalma
A pályázaton 2013-ben 5-10 pályázó nyer (egyenként legfeljebb bruttó 4 000 000 forint
értékben) a betegellátáshoz szükséges eszközöket, segédeszközöket, berendezéseket összesen legfeljebb bruttó 20 millió forint értékben. A nyertesek számára a Kiíró maximum
bruttó 4 millió forintig állja a pályázati anyagban jelölt eszközök és berendezések
beszerzési költségeit, a Pályázó által megjelölt helyről, az általa megadott gyártótól
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vagy forgalmazótól. A Pályázónak lehetősége van bruttó 4 millió forintnál kisebb
összegre is pályázni.
2. szerződő fél
A K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány a pályázat nyerteseivel szerződést köt, amely a
támogatásban szereplő eszközök átadását szabályozza.
3. részvételi feltételek
A részvétel egyenlő feltételek mellett történik. A pályázaton részt vehet minden olyan egészségügyi szolgáltató (fekvő- és/vagy járóbeteg szakellátó), aki rendelkezik az Országos
Egészségügyi Pénztár finanszírozási szerződésével gyermekgyógyító tevékenység végzésére.
Az idei évben kiemelt (de nem kizárólagos!) figyelemben részesülnek az elbírálás
során az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott, Magyarországon fekvő-, és/vagy járóbeteg szakellátást végző, a halmozottan sérült gyermekeket ellátó és
segítő, valamint gyermekfogászati ellátást nyújtó intézmények.
A korábbi évek nyertesei, a támogatás utáni 3. évben (azaz 2 pályázati ciklus után) részesülhetnek újra műszertámogatásban. Idén tehát újra indulhat a pályázaton minden olyan intézmény, amely 2010-ben, vagy korábban nyert támogatást.
4. a pályázat tartalmi kritériumai
(A pályázat egyszerűbb elkészítéséhez csatoltan talál egy pályázati űrlapot.)
a) A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy rövid bemutatkozást az osztályról, intézményről, járóbeteg szakellátásról.
b) A pályázati anyagnak részletesen tartalmaznia kell, hogy milyen támogatásra nyújtja
be a Pályázó az anyagot: milyen és hány darab eszköz, berendezés, pontos típusmegjelöléssel, ezek beszerzési helye (pontos cím, cég, elérhetőség és kontaktszemély).
c) A pályázatnak tartalmaznia kell a tényleges árajánlatot a megjelölt eszközökre és berendezésekre. A pályázati összeg értéke maximum bruttó 4 000 000 forint, azaz bruttó négymillió forint.
d) A Pályázónak nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a pályázati anyagban szereplő
eszközvásárlásra vonatkozó árajánlat valós összegeket tartalmaz, amelyek a piacon fellelhető kínálatok között kedvezőek, lehetőség szerint a legjobbak, valamint arról, hogy a megjelölt helyen 2013. december 31-ig az eszközök, berendezések a megjelölt összegért beszerezhetőek.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a beszerzési és szállítási határidőket is.
Amennyiben az igényelt eszközök telepítésének extra költségei vannak (szállítás, telepítés, használatba vétel, oktatás, eszközök beszerzése és üzembe helyezése stb.) akkor annak is
szerepelni kell az anyagban, illetve ebben az esetben tartalmaznia kell egy nyilatkozatot is
arról, hogy az így felmerülő plusz költségeket a Pályázó állja (a pályázó intézmény
kötelezettség vállalásra jogosult, felelős vezetője aláírásával).
e) Amennyiben a beszerzendő eszköz költsége magasabb a pályázatban kiírt bruttó
4 000 000 Ft-nál, azaz négymillió forintnál, az intézménynek elkülönített számlán
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igazolnia kell a fennmaradó összeg meglétét vagy szándéknyilatkozatot kell csatolnia, hogy milyen forrás/ok/ból, mekkora összeget fordít még az eszköz beszerzésére.
A nyertesek számára a Kiíró bruttó 4 millió forintig állja a pályázati anyagban jelölt eszközök
és berendezések beszerzési költségeit, a Pályázó által megadott gyártótól vagy forgalmazótól.
A Pályázó által feltüntetett eszköz költségrészét, amely a Kiírót terheli, csak akkor fizeti ki a
gyártónak/forgalmazónak, ha a Pályázótól vagy a társfinanszírozótól az ilyen formában
ráeső részösszeg a gyártó/forgalmazó részére, az általa megadott számlaszámra megérkezett.
f) A pályázati anyagnak tartalmaznia kell azt a kimutatást, amely a beszerzendő eszköz,
felszerelés kihasználtságát mutatja be. Ismertetnie kell:
– az egészségügyi szolgáltató rövid történetét, (5-10 mondat)
– a megpályázott eszköz, felszerelés, vagy berendezés mennyire segíti elő a gyermekek
egészségmegőrzését, betegség-megelőzését és rehabilitációját,
– az ellátandó populációt, annak földrajzi, területi adatait
– az eszközt használó betegek várható számát éves szintre vetítve
– az egyszeri beavatkozásra, tevékenységre, egy betegre vonatkoztatott költséget,
vagy ezek becsült adatait,
– valamint annak, azoknak a betegségeknek és tüneteknek az előfordulási gyakoriságát, amelyek kezelésére, gyógyítására az eszközt a Pályázó használni kívánja.
g) Külön nyilatkozni kell arról, hogy a beszerzendő eszköz által végzett tevékenységet az
Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza-e, és ha igen, akkor milyen szakmakód alatt.
h) A pályázati anyagnak tartalmaznia kell az intézmény/osztály/járóbeteg szakellátást adott
tevékenységre vonatkozó már meglévő eszközparkjának pontos leírását, így a gépek
korát, összetételét, műszaki állapotát stb. A pályázatban megjelölt és igényelt új eszköz(ök)nél szükséges kifejteni, hogyan segíti elő a gyorsabb gyógyulást, mennyire járul
hozzá új egészségügyi megoldásokhoz, ha igen, akkor milyen hatékonysággal.
i) A pályázat nem támogatja a gépjárműre vagy adminisztratív célra igényelt – pl.: PC,
fénymásoló stb. – gépek beszerzését. Illetve a pályázatban igényelt eszköznek legalább 3 évig
használhatónak kell lennie, így az nem lehet fogyóeszköz. pl. injekciós tű stb.
5. a pályázat formai kritériuma
A pályázat maximum 10 oldal lehet, amelyet Arial 10-es betűtípussal és 1,5-es sorközzel kell
megírni.
6. a pályázat érvényessége
A pályázatra 2013. március 27-től május 31-ig lehet jelentkezni a pályázati anyagok leadásával.
Kérjük a következő anyagokat elektronikus levélben is küldjék el
a gyogyvarazs@well.hu e-mail címre.
A következő kimutatások:
– az intézmény rövid ismertetése
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– eszköz, vagy berendezés mennyire járul hozzá az egészségügyi megoldásokhoz, milyen
hatékonysággal.
– az eszköz kihasználtságára vonatkozó kimutatás,
– ellátandó populáció ismertetése,
– ellátandó populáció földrajzi, területi adatai,
– az eszközt használó betegek várható száma éves szinten,
– az egyszeri beavatkozásra, tevékenységre, egy betegre vonatkoztatott költsége, ezek becsült adatai,
– betegségek és tünetek előfordulási gyakorisága, amelyek gyógyítására az eszközt használni
kívánja a Pályázó.
A már meglévő, az adott tevékenységre vonatkozó eszközpark pontos leírása:
– gépek kora, összetétele, műszaki állapota
A pályázat tárgyaként szereplő új eszköznél (amivel nem rendelkezett még a pályázó):
– milyen szempontból segítené elő a jövőben a gyógyulást, mennyire járulna hozzá új egészségügyi megoldásokhoz és milyen hatékonysággal.
7. határidők
a) a pályázatok tényleges beérkezésének határideje: 2013. május 31. 16 óra
A pályázatokat az alábbi címre 3 példányban kell benyújtani:
Név: Well PR – K&H gyógyvarázs program
Cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.
b) a pályázatok elbírálásának és véleményezésének napja: 2013. június 21.
A döntéssel kapcsolatosan minden pályázó 2013. július 15-ig levélben értesítést kap.
c) teljesítési garancia
A kiíró Alapítvány vállalja, hogy az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül bruttó
4 000 000 forintig az eszközöket, berendezéseket a nyertesek számára a megjelölt beszerzési
helyről, a megjelölt áron megrendeli.
8. értékelés és odaítélés
a) a pályázatok értékelése
Az értékelés a zsűri által meghatározott szakmai szempontok szerint történik.
A zsűri tagjai:
– Dr. Mészner Zsófia, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatója,
– Dr. Tímár Krisztina, gyermekgyógyász, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal munkatársa,
– Dr. Győri Erzsébet, az Egészséges Nemzetért Alapítvány kuratóriumi tagja,
– Dr. Békefi Dezső, a Tatabányai Gyermekkórház Alapítója, nyugalmazott osztályvezető
főorvos,
– Dr. Krivácsy Péter, az Országos Mentőszolgálat vezető gyermekgyógyásza,
– Barabás Éva, az RTL Klub műsorvezetője,
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– Fazekas Kira, a Blikk Nők és a Tina magazin főszerkesztője,
– Karcagi Orsolya, az origo képviselője
– Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója
b) hiánypótlás
Hiánypótlásra van lehetőség. A hiányosan benyújtott pályázati anyagokat a lebonyolító ügynökség jelzi a pályázónak, amit az 3 napon belül köteles pótolni.
c) az odaítélés kritériumai
Az egyetlen odaítélési feltétel a pályázati kiírásnak történő megfelelés mind tartalmi, formai,
mind pénzügyi szempontból. A zsűri fenntartja a jogot, hogy ne az összes nyertest hirdesse
ki, vagy egyáltalán ne hirdessen nyertest.
d) további információ a pályázattal kapcsolatban
A részletes tenderkiírás a következő linken található:
https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/gyermekegeszsegugy.html
illetve igényelhető elektronikus levél formájában a gyogyvarazs@well.hu e-mail címről.
A pályázat lebonyolítását a Well PR ügynökség végzi.
A pályázatról vagy a K&H gyógyvarázs programról további információt Pete Renátától
kaphatnak a (06 1) 350-7390/130-as telefonszámon vagy az r.pete@well.hu e-mail címen.
K&H gyógyvarázs
a K&H Csoport és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány
gyermek-egészségügyi támogatási programja
1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.
Információs vonal: (06 1) 350-7390/130; (06 30) 462-1309

MOL Tehetséggondozásért Díj
Az igazi oktatót nem elég megtalálni!

Ön is ismeri
– azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét jó tanácsokkal látta el és külön
szakkörökön segítette az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?
– azt az edzőt, aki jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében gyermekét?
Ön is emlékszik
– arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó
tanácsért, szakmai támogatásért?
Segítsen nekünk megtalálni őket!
Szeretnénk a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, áldozatvállalásuk, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Ösztön-
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zik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, pályázatot nyújtanak be helyettük. Tudásuk továbbadása több generációt segít újabb
és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. Különmunkájuk általában sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapja meg a
szükséges elismerést.
Ha ismeri, jelölje őket a MOL Tehetséggondozásért Díjra!
A jelölés módja
– Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással lehet, amely
tartalmazza a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést
indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka, tanítványok legjobb eredményei stb.).
– Kérjük, minden esetben adja meg saját elérhetőségét is, hogy visszajelzést tudjunk küldeni
a jelölésről.
– Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan.
– Jelölést kizárólag online módon lehet benyújtani.
Kik lehetnek jelöltek?
Tanárok, edzők, nevelők,
– akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy
diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli
tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen
segítik;
– akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek,
továbblépjenek;
– akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük
kibontakoztatását;
– akik több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik
miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a nevelők, tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.
A programnak nem célja, hogy óvodapedagógusok és tanítók munkáját elismerje. Az ilyen
jelöléseket nem tudjuk fogadni.
A programnak nem célja, hogy határon túli magyar anyanyelvű tanárok munkásságát elismerje. Romániában élő és dolgozó tanárok és edzők munkájának díjazását partner alapítványunk, a Fundatia Pentru Comunitate vállalja fel. (http://www.pentrucomunitate.ro)
A jelölések értékelése, döntés
A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer az Új Európa Alapítvány kuratórium 4-4
személyt választ ki a sport, valamint a művészet-tudomány-kultúra területeiről, és a
MOL Tehetséggondozásért díjban részesíti. A Tehetséggondozásért díj anyagi és erkölcsi
elismerés, a díj értéke 500 000 forint személyenként.
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A jelölések benyújtása folyamatos, a jelöltek közül évente egyszer választ az Új Európa
Alapítvány kuratóriuma. 2013-ban december 31-ig várjuk a jelöléseket, amelyekről várhatóan 2014. február végén dönt a kuratórium, és azt követően adja át a díjakat.
Online jelölés: http://www.ujeuropaalapitvany.hu, http://www.mol.hu
Infovonal: (40) 180 280 (munkaidőben)

Európai Integrációs Alap 2013
A BELÜGYMINISZTÉRIUM NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET AZ EURÓPAI
INTEGRÁCIÓS ALAP 2013. ÉVI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN

1. Közzététel hivatkozási száma: BM/3782-1/2013.
2. Stratégiai célok:
A) Mind a harmadik országbeli állampolgárok mind a befogadó társadalom aktív részvételének biztosítása az integráció folyamatában.
B) A sérülékeny csoportok (mint például a nők, fiatalok, gyermekek és idősek) különleges
szükségleteinek megfelelő integrációs intézkedések hatékonyságának elősegítése.
C) A kormányzat különböző, az integrációs stratégiák és tevékenységek kialakításában szerepet játszó szintjei közötti többszintű együttműködés elősegítése és a helyi cselekvés és az
integráció alulról felfelé haladó megközelítésének ösztönzése.
D) Az integrációt támogató indulást megelőző tevékenységek.
3. Prioritások:
Az Európai Integrációs Alapból származó pénzeszközök az alábbi területeken használhatók
fel:
– az Európai Unió bevándorlói beilleszkedési politikájának közös alapelvei megvalósításával
kapcsolatos intézkedések gyakorlati végrehajtása,
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– az előrehaladás megállapítására szolgáló mutatók és az értékelési módszerek fejlesztése, a
politikák és az intézkedések kiigazítása, valamint az összehasonlító tanulmányozás koordinációs tevékenységének megkönnyítése,
– a beilleszkedési politika kapacitásának, valamint a koordinációs és a kultúrák közötti hatáskörök kialakítása a tagállamok kormányainak minden szintjén,
– a tapasztalatok, a bevált gyakorlatok és az információ kicserélése a Tagállamok között a
beilleszkedés vonatkozásában.
4. A projektek időtartama:
A projektek maximális időtartama: 21 hónap.
A megvalósítás lehetséges időtartama: 2013. október 01.-2015. június 30.
5. A projektek megvalósításának területi hatálya: 2008/457/EK bizottsági határozat XI.
melléklet I. 6. pontja.
6. A pályázat benyújtása
A pályázók önállóan, de mással társulva is nyújthatnak be pályázatot. Egy szervezet több
pályázatot is benyújthat, illetve többen partnerként vehetnek részt, azonban a pályázatok
között átfedés nem lehetséges.
7. A pályázatok beérkezési határideje, módja és helye: 2013. május 21. 12.00 óra
Személyes kézbesítés esetén (lezárt borítékban/csomagban/dobozban):
Belügyminisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Postai küldemény esetén (lezárt borítékban/csomagban/dobozban):
Belügyminisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály
Tóth Judit főosztályvezető
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek átvételre.
8. A finanszírozás módja: elő- vagy utófinanszírozás.
9. További információ:
A pályázatok eredményének várható kihirdetése: 2013. III. negyedév.
A pályázattal kapcsolatos további részletek a Pályázati Útmutatóban találhatók, amely a jelen
pályázati felhívás szövegével és a pályázati űrlapokkal együtt a Felelős Hatóság honlapján
(http://www.solidalapok.hu/Európai Integrációs Alap/Pályáztatás/2013/Európai Integrációs Alap 2013. évi allokáció nyílt eljárási mód, 1. pályázatás) olvasható és tölthető le.
További felvilágosítás az alábbi email címen kérhető: integracio@bm.gov.hu.
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Vitorlás-tábor diákoknak

(EGYÉNI PÁLYÁZAT)
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8
éves, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8
éves, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévét be nem töltött gyermek.
A tábor helyszíne és ideje:
Agárd Velence – Tavi Vízi Sportiskola, 2013. augusztus 5-10. (6 nap, 5 éjszaka)
Agárd Velence – Tavi Vízi Sportiskola, 2013. augusztus 12-17. (6 nap, 5 éjszaka)
Résztvevők maximális létszáma:
Turnusonként legfeljebb 50 gyermek, összesen 100 fő
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
– A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig áll fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon egy gyermekre nyújtható be pályázat;
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban:
Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a
pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg/png-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
– Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) nevében csak egy tematikus táborra nyújtható be
pályázat és ugyanazon kedvezményezett csak egy tematikus pályázat keretében juthat az
Alapítvány által biztosított támogatáshoz;
– A pályázók a benyújtást követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található
internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013. május
20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automati-
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kusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. május 31. napjáig
kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre
kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. május 31. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekek TAJ-kártyájukat, valamint az egészségi
állapotukról szóló, szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a táborozás
megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5
éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által
nyújtott névre szóló támogatást az állami tulajdonban lévő Velence – Tavi Vízi Sportiskolában lehet igénybe venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét.1
1 2013. 01. 01-től 98 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított
nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (megkapott) munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi
bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot
tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer
forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően legkésőbb 2013. június 17. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító
számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára: OTP Bank
11794008-20541073
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe,
az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
A kedvezményezett szülőjének/törvényes képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában
kell az alábbiakról nyilatkoznia:
– a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
– a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy pályázó
jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni;
– a gyermek úszástudásáról.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
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Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

Mutasd meg településed Európának! kreatív
alkotói pályázat iskolai csoportok számára

Kirándulás az Európa Parlamentbe az Erzsébet-programmal, kreatív alkotói pályázat iskolai csoportok számára.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot ír ki a hátrányos helyzetű térségekben élő 9-10. évfolyamon tanuló gyermekek részére, településük értékeinek bemutatására és az Európai Unió intézményeinek megismerésére.
Pályázók köre:
Az ország 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségében (továbbiakban: LHH) működő és
középfokú oktatási intézmények tanulói.
Pályázati feltételek:
– A pályázók az alábbi pályaművek egyikével pályázhatnak:
– Legalább 8, legfeljebb 15 oldalas, fotókkal kiegészített esszé, vagy;
– Legalább 8, legfeljebb 15 oldalas, rajzokkal kiegészített esszé;
– Az esszéknek legalább 4 rajzot vagy fotót kell tartalmazniuk.
– A pályázatok témája: „Mit mutatnál meg településedről Európának?”
A pályaművek tartalmát illetően a címen túli további megkötés nincs, abban szabadon lehet
kifejteni a gondolatokat. A pályázat keretében a tartalmi ötletekben leggazdagabb munkák
kerülnek díjazásra;
– A pályázat keretében a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 47 LHH kistérségben működő középfokú oktatási intézmény tanulói nevében az
oktatási intézmények nyújthatják be pályázatukat;
– A pályázó intézmények 4 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak. A pályázati adatlapon fel
kell tüntetni a gyermekek nevét, továbbá annak az oktatónak a nevét, aki a pályázat elkészítésében segítséget nyújtott;
– A csoport tagjai 9-10. évfolyamos, de 2013. december 31-ig 17. életévüket be nem töltött
tanulók lehetnek;
– Egy intézmény legfeljebb két csoporttal pályázhat. Ugyanazon gyermek csak egy pályázatban vehet részt;
– A pályázatot a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati adatlap,
valamint a pályaművek egyidejű beküldésével kell benyújtani, ajánlott tértivevényes külde-
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ményként, az Alapítvány alábbi postacímére: 1593 Budapest, Pf. 737. (a borítékra rá kell
írni a pályázat jeligéjét: „Mutasd meg településed Európának!”);
– A támogatás elnyerésének lehetősége 2013. május 20. napjáig áll fenn;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány bírálóbizottsága a benyújtási határidőt követően, legkésőbb
2013. június 3. napjáig bírálja el. A bírálóbizottság tagjai pedagógusok és pályázati szakértők;
– A pályázók az elbírálást követően a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak
értesítést az eredményről, legkésőbb 2013. június 7. napjáig.
A pályázatban tíz 4 fős gyermekcsoport pályaműve kerül díjazásra.
A pályázat nyerteseinek díjazása:
4 nap időtartamú autóbuszos utazás Brüsszelbe, budapesti indulással, napi háromszori étkezéssel. Az utazás időpontja: 2013. június 24-27. Az utazás résztvevői számára a betegség-,
baleset-, poggyászbiztosítás, valamint az egész napos programok (városnézés, Európa Parlamenti látogatás) a díjazás részét képezik, beleértve a belépőket is. Az utazás során a csoport egész napos látogatást tesz az Európa Parlamentben. Az utazás első és utolsó éjszakáját
a nyertesek az autóbuszon, utazással töltik. Az utazás részletes programjáról a nyerteseket emailben értesítjük.
A budapesti indulás helyszínére történő odautazás és a Budapestre történő érkezést követő
hazautazás költségeit a díjazás nem tartalmazza, arról a pályázóknak kell gondoskodniuk.
A nyertesek a pályázatban segítséget nyújtó, a pályázati adatlapon szereplő témavezető tanárral, mint kísérővel vehetnek részt az utazáson. A kísérőnek a pályázó oktatási intézmény
munkavállalójának kell lennie.
A pályázatban részt vevő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a gyermek egészségi
állapotáról szóló, az utazás megkezdését megelőző négy napnál nem régebbi, a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot magukkal kell vinniük az utazásra.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
A pályázó közoktatási intézmény (iskola) vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel
nyilatkozik a következőkről:
– az intézmény a 311/2007 (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
47 LHH kistérségben működő középfokú oktatási intézmény;
– a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyáról;
– arról, hogy a csoportot vezető kísérő az oktatási intézmény alkalmazásában áll.
A pályázat kötelező melléklete továbbá a feltételek szerint elkészített pályamű.
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázatban részt vevő gyermekek szülőinek/törvényes
képviselőinek nyilatkozata arról, hogy hozzájárulnak a külföldi utazáshoz. A nyilatkozat
letölthető a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról.
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A kötelező mellékleteket kizárólag az Alapítvány által megadott,
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
Tájékoztatás: Az Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében az utazás alatt
kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.
A beküldött pályaműveket az Alapítvány megtartja és jogosult a pályaművek egészét, vagy
valamely részét az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében reklámcélokra felhasználni.

Vívótábor – sportegyesületeknek
Nagy Tímea kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok párbajtőrvívó vezetésével
(csoportos pályázat)
Pályázók köre: Sportegyesületek
Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 12
éves, de 2013. augusztus 31-ig 17. életévét be nem töltött gyermek illetve a pályázatban
megnevezett csoportot kísérő edző(k).
A tábor helyszíne és ideje: Balatonberény, 2013. június 24-29. (6 nap, 5 éjszaka)
Résztvevők maximális létszáma: 150 fő
Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
– A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig áll fenn;
– A pályázó sportegyesületek 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon 10 gyermekre nyújtható be pályázat;
– A pályázó kizárólag szakági sportegyesületi tag lehet;
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban
Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a
pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg/png formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
– Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) nevében csak egy tematikus táborra nyújtható be
pályázat és ugyanazon kedvezményezett csak egy tematikus pályázat keretében juthat az
Alapítvány által biztosított támogatáshoz;
– Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy kísérő edző részvételét kell biztosítani.
Amennyiben a csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű sportoló gyermek kerül
regisztrálásra, úgy a csoportot 2 felnőtt edző kísérheti;
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– A pályázaton való részvétellel a kísérő edző vállalja, hogy a kedvezményezett csoport
kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
– A pályázó gyermekcsoportot kísérő edző – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat;
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben
található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013.
május 20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. május 24. napjáig
kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre
kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. május 24. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekek TAJ- kártyájukat, valamint az egészségi
állapotukról szóló, szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a táborozás
megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5
éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által
nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő balatonberényi Erzsébet Táborban
lehet igénybe venni.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a kedvezményezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.1
2013. 01. 01-től 98 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó
jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (megkapott) munkabér, nyugdíj, rendszeres
családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi bevétel
osztva az együtt élő családtagok számával.
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Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot
tenni nem kívánó – kedvezményezett esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz
tízezer forint.
Az Erzsébet Tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 10 000 Ft, azaz tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor
önrésze kísérőnként 2000 Ft, azaz kettőezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően legkésőbb 2013. június 10. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító
számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára: OTP Bank
11794008-20541073
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe,
az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázó egyesület vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
– a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
– a kedvezményezett családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy
kedvezményezett jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

Sportmenedzser tábor
– felsőoktatási hallgatóknak

Kovács Antal, olimpiai bajnok cselgáncsozó, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség
elnökségi tagjának és Cseh László, olimpiai ezüst- és bronzérmes úszó szakmai vezetésével
(egyéni pályázat)
Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtásának
napján legalább 18 éves, de 2013. augusztus 31-ig 26. életévét be nem töltött magyar állampolgár.
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtásának napján legalább 18 éves, de 2013. augusztus 31-ig 26. életévét
be nem töltött magyar állampolgár.
A tábor helyszíne és ideje: Fonyódliget, 2013. június 10-15. (6 nap, 5 éjszaka)
Résztvevők maximális létszáma: 80 fő
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Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati
adatlap kitöltésével lehet;
– A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig áll fenn;
– Jelen pályázat keretében egy adatlapon egy pályázó nyújthat be pályázatot, felsőoktatási
intézményenként maximum 2 fő, a több karral rendelkező felsőoktatási intézmények esetén
karonként maximum 2 fő részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban:
Alapítvány) által megadott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a
pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg/png-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
– A pályázók a benyújtást követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található
internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013. május
20. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázatok elbírálására 2013. május 24. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb
2013. május 24. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire.
Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt
támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnus időtartama 6 nap, azaz 5
éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által
nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébet-táborban lehet igénybe
venni.
A tábor önrésze pályázónként 1000 Ft, azaz egyezer forint, ha a pályázó családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét.1
1 2013. 01. 01-től 98 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított
nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (megkapott) munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi
bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
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Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot
tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze pályázónként 10 000 Ft, azaz tízezer
forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően legkésőbb 2013. június 7. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára: OTP Bank 1179400820541073
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe,
az önrész visszafizetésre nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
A pályázónak büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
– a pályázó életkoráról és felsőoktatási hallgatói jogviszonyának fennállásáról;
– a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy pályázó
jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni;
– nyilatkozat meglévő sportszervezési tapasztatról;
– az intézmény hallgatói önkormányzatának vagy sportszervezeti egységének az ajánlása.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.
Pályázó tudomással bír arról, hogy az Erzsébet-program munkatársai által, a sportmenedzser
tábor idején történő eredményesen lezajlott válogatás esetén a szervezők a pályázót a 2013as Erzsébet-táborokban önkéntes munka végezésére kérhetik fel.

Hunyadi járat 2013 történelmi kirándulás
HUNYADI JÁRAT 2013 TÖRTÉNELMI KIRÁNDULÁS
pályázat hátrányos helyzetű kistérségekben élő alap- és középfokú közoktatási intézmények
részére
58/2011. (VII. 7.) OGY határozat
a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről
1. Az Országgyűlés a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója tiszteletére július 22-ét a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a nándorfehérvári diadal kivívásának a napját,
július 22-ét nyilvánítsa kiemelkedő fontosságú rendezvény napjának; felhívja a Kormányt, az
önkormányzatokat, a közoktatási intézményeket és az egyházakat, továbbá felkéri a civil és
kulturális szervezeteket, valamint a polgárokat, hogy minden évben, július 22-én közösen,
méltó keretek között emlékezzenek meg a nándorfehérvári diadal évfordulójáról. Ez a nap
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nem csupán a nemzetnek, hanem a keresztény Európának és a mai keresztény világ összességének az emléknapja. Ez a nap a hazafiságnak, önfeláldozásnak, emberi helytállásnak, az
európaiságnak, európai összefogásnak és a kereszténységnek máig élő példaképe.
Erre a győzelemre emlékezik azóta minden keresztény templom déli harangszója.
Pályázók köre:
Az ország 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségek alap- és középfokú közoktatási intézményei.
Kedvezményezettek köre:
A pályázó intézmények 2012/2013-as tanévében 6. és 10. évfolyamos tanulói és az intézmény alkalmazásában álló kísérőik.
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja, hogy az Erzsébet-program keretében meghirdetett pályázatok által minél több fiatal számára biztosítson üdülési, táborozási lehetőséget,
illetve a gyermekek kirándulására elnyerhető támogatást. Jelen pályázattal az Alapítványnak,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös célja, hogy a hátrányos helyzetű
kistérségek alap- és középfokú közoktatási intézményeinek a Hunyadiak történelmi szerepvállalásáról, történelmi korszakáról tanuló diákjai számára élővé tegyék történelmünk dicsőséges pillanatait.
Pályázati időszak: 2013. április 3.- május 20.
Pályázati kiírás:
A pályázat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány honlapján,
a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon kerül kiírásra.
Pályázati feladat 6. évfolyamos diákok számára:
A pályázó intézmények 6. évfolyamos tanulókból álló csoportjainak két típusú feladatot kell
megoldaniuk.
Egyrészt, 3-4 képből álló tablót kell készíteni a csata lefolyásáról (vagy portrékból) bármilyen képzőművészeti technika alkalmazásával (pl. festés, tus, rajz, linómetszés, tűzzománc
stb.) (A).
Második feladatként minden részt vevő csoportnak be kell nyújtania három darab, rövid,
személyes hangú fogalmazást az alábbi témákból választva (B). A fogalmazásoknak két
A/4-es oldal terjedelműnek kell lenniük, kézírással elkészítve. kb. 40 sor hosszúnak.
Választható témák (B):
– Hunyadi János végrendelete/intelmei fiaihoz a csata után;
– Szilágyi Erzsébet megemlékező levele fiaihoz férje halála után;
– A 13 éves ifjú Hunyadi Mátyás búcsúlevele édesapjához.
Pályázati feladat 10. évfolyamos diákok számára:
A pályázó intézmények 10. évfolyamos tanulókból álló csoportjainak két típusú feladatot
kell megoldaniuk.
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Egyrészt, kreatív szemlélettel kell megoldaniuk a média valamely eszközét felhasználva, egy
csapatmunkát igénylő feladatot (A).
Második feladatként minden részt vevő csoportnak be kell nyújtania öt darab, rövid, személyes hangú fogalmazást a jelen pályázati kiírásban meghatározott témákból választva (B).
(A) A jelentkező csoportoknak tudósítást kell készíteniük a korabeli eseményekről a modern
média valamely eszközének felhasználásával (pl.):
– internetes képes hírportál összeállítása;
– interjú, riport, haditudósítás, híradós beszámoló készítése pár perces film leforgatásával;
– képes hírlap szerkesztése;
– sokrétű feladatokat tartalmazó, izgalmas és látványos kvízjáték összeállítása.
Az első feladat célja, hogy élővé, közvetlenül megtapasztalhatóvá tegye a diákok számára a
fél évezreddel ezelőtt történt országos és egyben világtörténelmi jelentőségű katonai sikert.
(B) A csoportoknak be kell küldeniük öt darab, rövid fogalmazást a következő választható
témák valamelyikéből.
A fogalmazásoknak két A/4-es oldal terjedelműnek kell lenniük, kézírással elkészítve kb. 40
sor hosszúnak.
Választható témák:
– Hunyadi János végrendelete/intelmei fiaihoz a csata után;
– Szilágyi Erzsébet megemlékező levele fiaihoz férje halála után;
– Miért példaértékű ma is a Hunyadi János vezetésével kivívott nándorfehérvári diadal?
– Milyen „országvesztő” fenyegetés ellen küzdene ma Hunyadi János Magyarországon?
A szubjektív hangú levél, illetve esszé megírása alkalmas arra, hogy az adott történelmi korszak és szereplői tekintetében személyes viszony, határozott vélemény, vagy erkölcsi értékelés alakuljon ki a diákokban.
A pályaművek tartalmát illetően a témákon túli további megkötés nincs, azokban szabadon
lehet kifejteni a gondolatokat. A pályázat keretében a tartalmi ötletekben leggazdagabb
munkák kerülnek díjazásra
Pályázat benyújtása:
A pályázatot a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati adatlap, a
pályaművek egyidejű beküldésével kell benyújtani, ajánlott tértivevényes küldeményként, az
Alapítvány alábbi postacímére: 1593 Budapest, Pf. 737. (a borítékra rá kell írni a pályázat jeligéjét: „Hunyadi-járat”);
Pályázat elbírálás:
A pályázat lezárását követően a benyújtott pályamunkákat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának
szakmai testületével értékeli. A nyertes pályázatokról, a szakmai testület javaslatára, a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke dönt és értesíti a nyertes intézményeket.
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Általános pályázati feltételek:
– A pályázat keretében a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 47 LHH kistérségben működő alap- és középfokú közoktatási intézmény tanulói
nevében az oktatási intézmények nyújthatják be pályázatukat;
– A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak. A csoportok tagjai 6. és
10. évfolyamos, de 2013. december 31. napjáig 17. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;
– A pályázó 10 fős gyermekcsoportok kizárólag ugyanazon évfolyamon tanuló diákokból
állhatnak;
– Minden pályázó tízfős gyermekcsoport mellé az intézménynek 1 fő felnőtt kísérőt kell
biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérők vállalják, hogy a kedvezményezett csoport kísérőiként kizárólagosan látják el a gyermekek felügyeletét, illetve segítik a kirándulás
programjain való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködnek a kirándulás vezetésével;
– A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg, valamint a kirándulás férőhelyeinek kimerüléséig, de legfeljebb 2013. május 20. napjáig állnak fenn;
– Az online felületen elkészített pályaművek elérési útját, a honlap pontos címét, fel kell
tüntetni a Pályázati adatlapon, valamint gondoskodni kell arról, hogy a pályaművek a honlapon folyamatosan elérhetőek legyenek az elbírálás napjáig;
– A pályázatok elbírálására 2013. május 31. napjáig kerül sor. A pályázat eredményről a
pályázó intézmények a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést, legkésőbb 2013. június 7. napjáig;
– A határidő után beérkezett, vagy a kötelező feladatok/mellékletek nélküli pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint az egészségi
állapotukról szóló, szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a kirándulás
megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.
Támogatás tartalma:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány jelen pályázat keretében egy teljes körű ellátást biztosít és névre szóló támogatást nyújt 200 fő 10. évfolyamos és 100 fő 6. évfolyamos diáknak és
kísérőiknek egy történelmi kiránduláson való részvételhez. A kirándulás időpontja: 2013.
július 19-22. A kirándulás időtartama a 10. évfolyamos diákok számára 4 nap/3 éjszaka, a 6.
évfolyamos diákok számára 2 nap/1 éjszaka. A kirándulás során a 10. évfolyamos diákok és
kísérőik látogatást tesznek a nándorfehérvári csata helyszínén, történelmi előadásokkal egybekötött hajókirándulást tesznek a Vaskapu szoroshoz. Magyarországra visszaérkezve, 6.
évfolyamos társaikkal, egész napos történelmi tábor programokon vesznek részt, valamit a
budapesti Emléknap hajófelvonulásának és megemlékezésének hivatalos résztvevői lesznek.
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A pályázó diákok és kísérőik számára a kiránduláson való részvétel térítésmentes. A kirándulás részletes programjáról a nyerteseket az Alapítvány e-mailben értesíti.
Amennyiben a nyertes pályázó nem él a kiránduláson való részvétel lehetőségével, úgy az
Alapítvány, indokolt esetben, lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó szervezet (intézmény) vezetőjének/képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
– a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
– arról, hogy a csoportot kísérő személy a pályázó intézmény alkalmazásában áll.
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése
érdekében a kirándulás helyszínein kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat,
melyet reklámcélokra felhasználhat.

Nyári tábor program 2013
– szervezéstámogatás
A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága együttműködésben a Dán Vöröskereszttel
felhívást tesz közzé a Velux Alapítványok által támogatott „Remény program” keretében a
Magyar Vöröskereszt által szervezett nyári táborok kiegészítő támogatására.
A program célcsoportja:
A program azon fogyatékkal élő illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre fókuszál, akiknek nincs más lehetőségük a nyár folyamán szabadidős és társas tevékenységekben
történő részvételre.
A program célja:
A program célja nyári táborozási tevékenység megvalósítása három és fél év alatt mintegy
1350, 6 és 18 év közötti gyermek számára. A hosszú távú cél integrált táborok megrendezése, amelyekben a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű gyermekek együtt tölthetik el vakációjukat, és részt tudnak venni társas tevékenységekben elkötelezett önkéntesekkel együtt. A
másik fontos cél a fenntarthatóság körülményeinek és lehetőségeinek a kidolgozása.
A pályázat célja a 2013-as évben 20 tábor kiegészítő támogatása, mintegy 600 fő részvételével a nyári táborokban. A pályázaton nyertes táborok esetében a kiegészítő támogatás keretein belül a tábori tevékenység folytatásához szükséges eszközök és fejlesztő játékok beszerzésére is sor kerül.
Az elnyerhető támogatás összege: 250 000 Ft + 15 000 Ft
A programban történő részvétel feltételei:
A 2013. évi Nyári Tábor programban 20 olyan pályázat kerül támogatásra, amely megfelel az
alábbi kritériumoknak:
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– Nyári tábort szervez, táboronként körülbelül 30 fő részvételével.
– Vállalja, hogy a kiválasztási szempontsor alapján választja ki a táborban résztvevő gyermekeket.
– Vállaja minimum 4 éjszakás/5 napos tábor megrendezését.
– Vállalja, hogy minimum 5 fő önkéntes (vöröskeresztes tag) vesz részt a tábor megrendezésében és lebonyolításában.
– Vállalja, hogy a tábor szervezésében kompetens egyén, valamint egy kulcs önkéntes részt
vesz a tábornyitó és záró értekezleten, illetve vállalja, hogy a táborban segítő önkénteseket
felkészíti, elkészíti és megküldi a jelenléti íveket és a felkészítési naplót.
– Vállaja, hogy a Nyári Táborban a táborozók részére elsősegélynyújtó ismereteket biztosít,
valamint megismerteti a Magyar Vöröskereszt alapelveit, tevékenységét és a Vöröskereszt
embléma jelentését.
– Vállalja, hogy a táborok során összegyűjtött tapasztalatokat megosztja a program résztvevőivel, és munkájával hozzájárul az ún. Tábori útmutató (min. 1 szervezéssel kapcsolatos
javaslat megküldése), Játékgyűjtemény (min. 1 bevált/kedvenc játék leírásának és ajánlásának
megküldése) és a Tapasztalatgyűjtemény (min. 1 fő önkéntes, vagy az önkéntes csoport
tapasztalatainak/javaslatainak esszészerű leírása, megküldése) kiadványok elkészítéséhez.
– Vállaja, hogy a tábor szervezésével kapcsolatos folyamatokat, a tábor tevékenységeit dokumentálja, az előre biztosított kérdőíveket, nyomtatványokat a program eredményeinek
mérése érdekében kitölti, fényképeket készít a tábori tevékenységekről.
– Vállalja, hogy a Magyar Vöröskereszt által kiadott pszicho-szociális játékgyűjteményből 3-5
játékot levezet és részletesen dokumentál.
– Vállalja a „Köszönet-nap”-on való részvételt a tábor munkatársai és kulcs-önkéntesei
részére 2013 őszén.
– Vállalja, hogy a program lezárultát követően még további két évig (2014-ben és 2015-ben)
megrendezi a Nyári Tábort.
– Vállalja, hogy együttműködik a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságával és a program többi résztvevőjével.
– Vállalja, hogy a dokumentációs kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tesz és időben
megküldi a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága részére.
A pályázatokat kérjük legkésőbb 2013. április 25-ig levélben a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának címére (1051 Budapest, Arany János u. 31.), valamint e-mail-ben a
gyorgyi.polacsek@voroskereszt.hu és a marta.varga@voroskereszt.hu címre megküldeni
szíveskedjenek.
http://www.voroskereszt.hu
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Szakdolgozat / évfolyamdolgozat / tanulmány
támogatása közbeszerzési témában

A megadott terjedelem mellékletek nélkül értendő.
Csatolandó egyéb dokumentumok: hallgatói jogviszony, ill. a posztgraduális közbeszerzési
tárgyú továbbképzésben történő részvétel igazolása, szakmai önéletrajz
II. Eljárási szabályok
A pályázat beadásának (postai feladásának) határideje: folyamatos, végső határidő:
2013. szeptember 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. november 15.
A pályázatot hiánytalanul kitöltött adatlappal, az adatlapon részletezett mellékletekkel, az
A/4-es oldalakra egyoldalas nyomtatásban kinyomtatott, összefűzött pályamunkával együtt,
„Pályázat szakdolgozat / évfolyamdolgozat / tanulmány támogatására” megjelöléssel a
következő címre kell benyújtani:
Közbeszerzési Hatóság Titkárság, Nemzetközi és Oktatási Főosztály
dr. Kovács Dóra főosztályvezető részére
1525 Budapest, Pf. 166.
A Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Dr. Gajdos Róbert, a Közbeszerzési Hatóság elnöke
Tagjai: a Közbeszerzési Hatóság szakértő munkatársai
A hiányosan benyújtott pályázatokat a Bíráló Bizottság érdemi elbírálás nélkül elutasítja!
A döntésről jegyzőkönyv készül.
Az elutasított, valamint helyezésben nem részesített pályaművek a szerző részére visszaküldésre kerülnek.
A támogatás kifizetése a nyertes pályázókkal
http://kozbeszerzes.hu

A Közbeszerzési Hatóság pályázatot hirdet szakdolgozat / évfolyamdolgozat / tanulmány
támogatására.
I. Pályázati feltételek
Támogatás tárgya: egyszeri pénzügyi támogatás nyújtása közbeszerzési vagy ahhoz kapcsolódó témában készített szakdolgozat / évfolyamdolgozat / tanulmány szerzője számára
Pályázatra jogosultak köre: akkreditált hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos
tanulói, továbbá hazai közbeszerzési szakirányú posztgraduális továbbképzés résztvevői
A támogatás mértéke: 1. helyezett díja bruttó 250 000 Ft
2. helyezett díja bruttó 150 000 Ft
3. helyezett díja bruttó 100 000 Ft
Pályázni lehet az alábbi témaköröket érintő pályaművekkel:
I. Kizáró okok és azok igazolási módjai a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeletekben
II. A fenntarthatósági szempontok alkalmazása a Kbt. és az Európai Unió új irányelvtervezetei tükrében
III. Közbeszerzés és innováció (innovációs közbeszerzések)
IV. A közbeszerzések ellenőrzésének rendszere Magyarországon
V. A kis- és középvállalkozások támogatása a közbeszerzés eszközeivel
VI. Az Uniós értékhatárok alatti beszerzések szabályai, különös tekintettel az Európai Unió
jogából levezethető követelményekre
VII. Az Uniós értékhatárok alatti beszerzések szabályai az Európai Unió egyes tagállamaiban
VIII. Az in-house beszerzések szabályai az Európai Unió jogának tükrében
IX. A közszolgáltatók és beszerzéseik
X. Az építési beruházásokra irányadó speciális szabályok a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeletekben
XI. A koncessziók szabályai a nemzeti és az Európai Unió szabályozásának fényében
XII. Jogorvoslat a közbeszerzési eljárásokban: a közbeszerzések során lefolytatott jogorvoslatok tapasztalatai az első közbeszerzési törvény hatályba lépése óta
XIII. A közbeszerzési eljárás egyszerűsítésének lehetséges irányai
XIV. A közbeszerzések a gazdasági hatékonyság tükrében
XV. A közbeszerzési eljárási szabályok egyszerűsítése az Európai Unió egyes tagállamaiban
Pályázati anyag tartalma
kitöltött adatlap
pályamunka (szakdolgozat / évfolyamdolgozat / tanulmány)
Terjedelem: min. 3 ív = 120 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 60 oldal
max. 7 ív = 280 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 140 oldal

Etikus vállalati magatartás
a közösségi médiában

A Joint Venture Szövetség (JVSZ), a hazai és külföldi befektetők szövetsége országos pályázattal, az „Etikus vállalati magatartás a közösségi médiában” téma körbejárásával kívánja
felmérni a közösségi médiában érvényesíthető üzleti viselkedési magatartást, az etikus működést, illetőleg az ezzel kapcsolatban megfogalmazandó elvárásokat, az etikus magatartást
támogató ötleteket, lehetőségeket, valamint az írott és íratlan szabályokat.
Jelentkezési határidő: 2013. április 12.
A pályázatra elsősorban az aktív újságírókat és ezen túl a téma iránt érdeklődőket várják,
akiktől legalább öt, legfeljebb tíz gépelt oldalas magyar nyelvű dolgozat beküldését kérik egy
fényképes önéletrajz kíséretében legkésőbb április 12-ig a jvsz@jointventure.hu e-mail címre.
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A beérkezett munkákat hat tagú zsűri bírálja el. A legjobb pályázók a Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, a Danubius Hotels Csoport, a Monsanto Hungária Kft. és a Sándor Szegedi
Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda jóvoltából értékes tárgy- és pénzdíjazásban részesülnek.
A kiírás részletei megtalálhatók a Joint Venture Szövetség honlapján:
http://www.jointventure.hu, illetve további információ kérhető telefonon: (1) 489 0368
vagy e-mailen: jvsz@jointventure.hu

Az Év Internetes Kereskedője 2013
Szabályzat
A díjjal kapcsolatos részvételi szabályok, döntési mechanizmus, a díj odaítélésének döntési
mechanizmusa
A/ A díjjal kapcsolatos részvételi szabályok
A díj megnyerése érdekében nevezhet minden olyan terméket és/vagy szolgáltatást az interneten keresztül értékesítő vállalkozás, amely:
1. Magyarországon cégbejegyzéssel rendelkezik,
2. Előző éves árbevétele, vagy a csak jutalékot kereskedő partnerek részére számlázó cégek
esetében az értékesített termékek/szolgáltatások teljes értéke nem nagyobb, mint 1,5 milliárd forint,
3. Magyar nyelvű honlappal rendelkezik, függetlenül annak típusától (webáruház, piactér,
vagy a termék/szolgáltatás értékesítését lehetővé tevő egyéb honlap, a továbbiakban együttesen: kereskedők), azaz a honlapon értékesítést végez, és a megrendelés a honlap felületén
történik (nem a vásárló írja a megrendelő e-mailt).
4. A http://www.evker.hu oldalon biztosított felületen 2013. április 21-éig elektronikus úton benyújtja, azaz beadja a pályázó számára biztosított egyedi hozzáférés
segítségével a pályázatát.
B/ Az internetes közönségszavazások nyereményjátékára vonatkozó szabályok:
A díj szervezői (SZEK.org, Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Kirowski Zrt., az eNET
Kft. a továbbiakban: Szervezők az internetes kereskedőkre szavazók közül nyertest választanak az alábbi feltételek szerint:
1. A közönségszavazásban kizárólag 14. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, természetes személyek (a továbbiakban: Internetes szavazó) vehetnek részt.
2. A közönségszavazásban a nyereményre nem tehetnek szert: a díj alapító tagi szervezetei,
annak munkavállalói, a jelen szavazással összefüggésben az internetes kereskedő közeli
hozzátartozói (Ptk. 685. § b.). A szavazás nyereményét (továbbiakban: Nyeremény) biztosító
támogatók részéről közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, valamint a sza-
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vazás előkészítésében résztvevő egyéb, közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
3. Az Internetes szavazó elfogadja, hogy adataikat a szavazásban való részvétel során az
alapító tagok – kizárólag a díj kapcsán – feldolgozhatják. Az Internetes szavazó elfogadja,
hogy Nyeremény esetén, és csakis Nyeremény esetén erről írásbeli tájékoztatást kap, és
hozzájárul ahhoz, hogy a neve – a Nyereménnyel kapcsolatban – megjelenhet a
http://www.evker.hu; http://www.azevinterneteskereskedoje.hu; shopline.hu, netpincer.hu,
edigital.hu oldalakon, illetve hozzájuk kapcsolódó más médiákban.
4. A Nyeremény tárgya Shopline-webáruház Nyrt (továbbiakban: shopline.hu) által felajánlott 1 db 100 000 forint értékű könyvcsomag, valamint tablet ajándék ekönyvekkel, valamint
10 db 5000 forint értékű vásárlási kedvezmény kupon, továbbá a Netpincér.hu (Viala Kft.)
által felajánlott a 200 db 500 Ft-os és 1 db 50 000 Ft-os kupon; az eDigital.hu (Extreme
Digital Zrt.) által felajánlott 1db Samsung Galaxy Camera Smart fényképezőgép, valamint a
5 db 10 000 Ft értékű kupont a BónuszBrigád felajánlásával. A Nyeremény utáni személyi
jövedelemadó levonási és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a shopline.hu
teljesíti. A shopline.hu kifizetői igazolást köteles kiadni a Nyertes részére a juttatott Nyereményről (mint jövedelemről) és az azután levont, megfizetett személyi jövedelemadóról és a
megállapított, megfizetett egészségügyi hozzájárulásról.
5. A Nyereményre az az egy Internetes szavazó jogosult (továbbiakban Nyertes), aki az
internetes kereskedőre leadott szavazata mellett megadja nevét, e-mail címét és lakcímét.
6. Egy név, e-mail és lakcím adattal csak egy alkalommal lehet szavazni. Amennyiben egy
névvel, e-mail és lakcímmel többször kerül regisztrálásra szavazat, úgy rendszer az első
alkalommal leadott szavazatot veszi figyelembe, a többit érvénytelennek tekinti.
7. A Nyertest a szavazás lezárását követően, de legkésőbb a 2013. május 9-én tartandó –
díjátadó esemény előtt egy héttel e-mailen keresztül értesítik a Szervezők. A Nyertes az emailen történt értesítését követő 5 naptári napon belül köteles visszajelezni, hogy a Nyereményt átveszi-e. Amennyiben átvételi igényét 5 naptári napon belül nem jelzi, illetőleg nem
veszi át a Nyereményt a Nyeremény átadásának előzetesen megadott időpontjában az ünnepséggel egybekötött helyszínén személyesen, vagy meghatalmazottja útján (teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges), akkor új Nyertes kerül kisorsolásra.
8. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervezők érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (e-mail cím változása, hibás e-mail
cím stb.), a nyeremények a nyertesnek felróható elmaradásáért, vagy késedelméért a Szervezők a nyertes felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.
9. A Nyertest az az e-mail cím és lakcím azonosítja, amellyel a Nyertes érvényesen regisztrált. A sorsolást követően a Szervezők megbízottja a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel
céljára a regisztráció során megadott e-mail és lakcímet használja – a lakcímet a személyes
átvételkor kell igazolni (személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával). Az időközbeni
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esetleges változással járó, valamint a Szervezők érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő
problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.
C/ Döntési mechanizmus
1. A szavazási oldalon, regisztrációt követően szabadszavas formában mindenki szavazhat
egy általa megjelölt webáruházra. Egy webáruházra egy felhasználó egyszer szavazhat. A
rendszer a szavazásokat folyamatosan ellenőrzi.
2. A szavazások alapján kiválasztásra kerül a 30 legnépszerűbb (legtöbb érvényes szavazatot
gyűjtő) webáruház. A nyertesek a legtöbb közönségszavazattal rendelkező 30 kereskedő
közül kerülnek kiválasztásra a jelen fejezetben részletezett döntési mechanizmus alapján.
Abban az esetben, ha a legtöbb közönségszavazattal rendelkező 30 kereskedő közül valamelyik kereskedő nem nyújt be pályázatot – és ezzel nem tesz eleget a részvételi feltételeknek
(ld. A.) -, akkor az a kereskedő nem értékelhető, és kizárásra kerül. Helyette a soron következő legtöbb szavazatot elért kereskedő kerül értékelésre.
3. A legtöbb közönségszavazattal rendelkező 30 kereskedő a benyújtott pályázatban szereplő
adatok alapján minden – a D/II. pontban felsorolásra kerülő – objektív kategóriában értékelésre kerül. Az objektív kategórián belül szempontonként maximálisan 30, minimálisan 1
pont szerezhető. Az adott szempont szerint a legmagasabb teljesítményt nyújtó kereskedő
30 pontot, míg a legkevésbé eredményes 1 pontot kap. Az objektív tényezőkön belül összesen 300 pont szerezhető.
4. A legtöbb közönségszavazattal rendelkező, és a részvételi feltételeknek is megfelelő 30
kereskedő közül a zsűri az alábbi szubjektív szempontrendszer szerint minősíti a kereskedőket. Minden zsűritag az általa 3 db legjobbnak tartott kereskedőnek pontot ad: az elsőnek 30
pont, a másodiknak 20 pont, a harmadiknak 10 pont. A szubjektív tényezőkön belül összesen 600 pont szerezhető.
5. A díjat az nyeri, aki a szavazás során – az objektív és a szubjektív pontszámok összegét
figyelembe véve – a legtöbb pontot kapja. Amennyiben valamely kereskedőre adott össz
pontszámok megegyeznek, úgy a zsűri személyes konzultáció keretében szótöbbséggel dönt
arról, hogy mely kereskedő kapja a Díjat.
6. A zsűri a kereskedő által leadott pályázat alapján, valamint szubjektív szakmai ismérvek
alapján dönt A díjat kizárólag olyan kereskedő nyerheti meg, aki a szavazások alapján tagja
volt a legtöbb szavazatot gyűjtött 30 kereskedőnek, és 2013. április 17-ig feltöltötte a pályázati adatlapot a http://www.evker.hu honlapon.
7. Amennyiben a http://www.evker.hu szavazóoldalán valamely kereskedőre leadott szavazatokkal kapcsolatban csalás gyanúja merül fel, a zsűri szótöbbséggel dönt az adott kereskedő szavazatainak egy része, vagy a szavazatok teljes egészének megsemmisítése mellett.
Amennyiben az adott eset megítélésénél szavazategyenlőség áll fenn, a SZEK.org képviselőjének döntése az irányadó.
8. Amennyiben a beérkezett objektív adatok vonatkozásában alapos a gyanú, hogy az ekereskedő által közölt adat, akár piaci információk, akár a többi kereskedőtől származó

adatok alapján nem felel meg a valóságnak, úgy a zsűri szótöbbséggel dönt az adott kategóriára vonatkozó pontszám figyelmen kívül hagyásáról.
D/ Döntési szempontok
I. Szubjektív szempontok (összesen szerezhető maximális pontszám 600)
1. A pályázati adatlapon 1500 karakterben megadott információk és a weboldal elemzése a
következő tényezők szerint: az alkalmazott üzleti modell egyedisége, ötletessége, életképessége, know-how tartalma, értékesítést támogató ötletek, megjelenés, dizájn, kezelhetőség,
innováció, adott évben folytatott fejlesztések.
II. Objektív szempontok (összesen szerezhető maximális pontszám 300)
1. Az egyedi látogatók számának (unique visitor) 2012. január 1. és 2012. december 31.
közötti havi átlaga, illetve az előző év azonos időszakának adatai.
2. 2012 évben vásárló regisztrált felhasználók száma (fő), illetve az előző év ugyanezen adata.
3. 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti, interneten keresztül kezdeményezett teljes
kereskedelmi forgalom mértéke (Ft) illetve az előző év azonos időszakának adatai.
4. 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti interneten keresztül kezdeményezett kereskedelmi forgalom, internetes kártyás fizetési forgalom mértéke (Ft), illetve az előző évi adat.
5. Közönségszavazatok alapján elért helyezés.
6. Veddaneten minősített kereskedő – http://www.veddaneten.hu/webaruhazak/
III. Extra pontok
1. 5-5 extra pont, amennyiben a kereskedő érvényes (a 2013 évre kifizetett) SZEK.org
és/vagy IVSZ tagsággal rendelkezik a pályázat benyújtásának időpontjában.

Hüpatia Média Díj
– újságíróknak és bloggereknek
A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2013. március 8-a, a nemzetközi nőnap alkalmából létrehozza a Hüpatia Média Díjat a nők és férfiak társadalmi egyenlőségéért a magyar
sajtóban. A Hüpatia díj elnyerésére pályázatot hirdet újságíróknak valamint civil blogszerzőknek.
Beküldési határidő: 2013. április 20.
A Hüpatia Média Díj és a pályázat célja
A pályázat célja, hogy a nyomtatott, az elektronikus és az on-line média
– előítéletektől mentesen, hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatással segítse a nemek valódi
egyenlőségét
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– kritikusan viszonyuljon a nők elleni erőszakról, így a párkapcsolati erőszakról, a szexuális
erőszakról és a prostitúcióról szóló tévhitekhez és sztereotípiákhoz, kerülje az áldozathibáztatást
– témáiban, és a megszólaltatott szereplők arányában tükrözze a nők és lányok valódi arányát a társadalomban (50%)
– munkatársai újságírói és emberi magatartásukkal konkrétan is járuljanak hozzá egy-egy, a
nők társadalmi hátrányaiból fakadó személyes válsághelyzet megoldásához vagy javításához
Pályázók köre
Magánszemélyek. A pályázaton részt vehet az az újságíró (a nyomtatott, elektronikus és online sajtó külső vagy belső munkatársa), vagy az a blogger, aki úgy ítéli meg, hogy egy műve
a fenti célok egyikét megvalósította.
Írásos indoklással mások is ajánlhatnak a bíráló bizottság figyelmébe műveket.
A pályázat részletei
Pályamű, vagy jelölt mű az lehet, mely az elmúlt bő egy évben: 2012 március 1.-2013 április
20. között megjelent a jelzett médiafelületek valamelyikén.
Kategóriák
– A.) hivatásos média (nyomtatott, elektronikus: TV és rádió, valamint on-line)
– B.) civil blog (Különdíj)
Díjak
– Média díj :100 000 (százezer) forint
– Blog Különdíj: 100 000 (százerez) forint
– valamint a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség által felkért iparművész által készített
dísztárgy
Bíráló bizottság összetétele: médiaszakemberek, tudományos kutatók és női civil szervezetek
képviselői. A bizottság Elnöke: Molnár Gabriella, Táncsics Mihály díjas újságíró, a Nők
Lapja korábbi főszerkesztője
A pályázat benyújtása
Beküldési határidő: 2013. április 20. szombat, 12 óra
Pályázni, vagy jelölni a pályázati űrlapon lehet, pályázati díjat nem kell fizetni.
Pályázat benyújtása:
– postai úton : Budapest, 1074 Dohány utca 71. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. A
borítékra kérjük ráírni: „Médiadíj”
– elektronikus úton a következő e-mail címre: hupatiamedia@gmail.com
További információ
Juhász Borbála, Tel.: 06 70 949 3574, e-mail: noierdek@noierdek.hu
http://noierdek.miria.hu
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SORS, ÉRINTÉS vers- és prózaíró pályázat/antológiás megjelenési lehetőség
Kiíró: Barátok Verslista, VPM
Kategória: irodalmi, vers és próza
A pályázat a következőképpen zajlik:
1. forduló:
SORS, ÉRINTÉS vers- és prózaíró pályázat
Beérkezési határidő: 2013. április 30. (kedd) éjfél.
Beküldési cím: antologia@verslista.hu
1. A Barátok Verslista (http://portal.verslista.hu) és a Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot
ír ki az alábbi témakörökben: SORS, ÉRINTÉS.
2. Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók –
kortól és foglalkozástól függetlenül bárki – kizárólag saját maguk által írt, magyar nyelvű
írásokkal.
3. A pályázat keretében a pályázók a két témára összesen maximum 10 művel pályázhatnak.
4. AZ ELSŐ FORDULÓBAN nevezési díj: NINCSEN!
5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban –
Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, az antologia@verslista.hu címen (kérjük, pontosan
írják be az email címet!)
2013. április 30. kedd éjfélig. A levél tárgya legyen minden esetben:
SORS; ÉRINTÉS!
Kérjük mindegyik beküldött írásnál jelezze, hogy a SORS vagy az ÉRINTÉS témakörben
indítja írását! Minden írás előtt legyen ott a szerző írói neve (amin megjelenni kíván) és az
írás címe is &#8211; ezeket ne a file nevéből ill. máshonnan kelljen kitalálni....!
A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor
kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt
visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.
A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre
várjuk:
Vizuális Pedagógiai Műhely 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.
A nyilatkozatnak legkésőbb 2013. május 3.-ig meg kell érkezniük a fenti címre.
Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött írások címeit
tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött írásokat töröljük a pályázati anyagból.
6. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos
lakcímet, telefonszámot, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin
megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját
szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon (http://www.vpm.hu;

55

Pályázatfigyelő eHetilap 2013/14. szám
portal.verslista.hu; http://www.poeta.hu; http://www.kepzeldel.hu) illetve a Vizuális Pedagógiai Műhely ill. a Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban.
(A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott 2013 évi Verslistás Szabályzat.)
A szerzőnek továbbá nyilatkoznia kell arról is, hogy amennyiben a szakmai zsűri valamelyik
beküldött írását magas pontszámmal értékeli, akkor vállalja annak bekerülési díjas megjelenését a készülő antológiába. Több ilyen írás esetén minimum 1 írásánál vállalja ezt!
(A bekerülési díjat lásd a 10-es pontnál)
Enélkül a nyilatkozat nélkül a pályázat érvénytelen.
7. Pályadíjak:
1-50 pályázati írás esetén: A pályázaton az első helyezést elért írás írója a Barátok Verslista
ill. a Vizuális Pedagógiai Műhely által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 10 ezer Ft értékben.
51-100 pályázati írás esetén: A pályázaton az első helyezést elért írás írója a Barátok Verslista
ill. a Vizuális Pedagógiai Műhely által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 12 ezer Ft értékben. A
második helyezett irodalmi kiadványokat nyer 8 ezer Ft értékben.
100 feletti pályázati írás esetén: A pályázaton az első helyezést elért írás írója a Barátok Verslista ill. a Vizuális Pedagógiai Műhely által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 12 ezer Ft értékben. A második helyezett irodalmi kiadványokat nyer 8 ezer Ft értékben. A harmadik helyezett pedig irodalmi csomagot 5 ezer Ft értékben.
8. Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta után
a http://poeta.hu/2013 honlapra.
2. forduló:
9. Amennyiben a pályázatra nagy számú írás érkezik be, valamint a szakmai zsűri véleménye
szerint több megjelenésre érdemes írás is beérkezik a pályázatra, akkor a szerzők lehetőséget
kapnak arra, hogy ezen válogatott írások bekerüljenek egy nyomtatott – bekerülési díjas
kiadványba is. (Ebbe csak a zsűri által legjobbnak ítélt írások kerülhetnek bele, tehát válogatott anyag lesz. A megjelenési költséget kellene a szerzőnek fizetnie – ha szeretne megjelenni.)
A 6. pontban szereplő nyilatkozat alapján minimum 1 ilyen, magas pontszámot elért írásánál
vállalnia kell a szerzőnek ezt a megjelenési formát!
Az első 3 helyezett e kiadványban ingyen jelenik meg.
10. A MÁSODIK FORDULÓBAN a bekerülési díj: 3 ezer Ft/megkezdett A5-ös oldal!
Megkezdett A5-ös oldalanként KÉT kötet jár a szerzőnek a kiadványból!

(A fenti összeg tartalmazza a kiadványok Magyarországi postázási díját is) [A megjelenési
forma Times New Roman betűtípus, 11-es nagysággal, sima sortávolsággal, egy hasábos
tördeléssel értendő. A szövegtükör ahol az írások vannak 9,8 cm széles és 16,3 cm magas;
azaz 1 oldalra kb. 36 sor fér el összesen]
11. További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.

Filmes pályázat – a diákság és a színház
viszonyának bemutatása

A Weöres Sándor Színház az NymE Savaria Egyetemi Központ BTK Kommunikáció és
Médiatudományi Tanszékkel együttműködésben videóklip pályázatot hirdet az egyetemi
hallgatók és a középiskolai tanulók számára.

A pályázat célja:

Tematika: a diákság és a színház viszonyának bemutatása egy, a Weöres Sándor Színház
művészeiről készült színészportrén keresztül. Az együttműködő művészeket a színház ajánlása alapján az alkotók választhatják ki, a színészekkel történő találkozás időpontja a művészeti titkárságon egyeztethető (Németh Károly, marketing@wssz.hu, 94/319-289).
Műfaji besorolás: portréfilm. Animációs és egyéb filmes technikák használata a témának
megfelelően megengedett.
Pályázni egyénileg vagy alkotógárdaként egyaránt lehet. Egy pályázó legfeljebb egy alkotással
pályázhat.

A pályaművek technikai paraméterei:

hossz: max. 5 perc
formátum: 16:9 képarány, tömörítés AVI
Leadási határidő: 2013. május 3. péntek (nyitva tartási időben)
A pályaműveket 2013. május 22-én a Weöres Sándor Színházban megrendezendő
FESZTivál (Film Egyetem Színház Találkozás) keretében mutatjuk be. A független szakmai
zsűri értékelését követően a legjobb tíz pályamű alkotója díjazásban részesül, alkotásaikat a
színház weboldalán is közzétesszük.

A pályaművek benyújtása:

A pályaműveket digitális adathordozón a NymE SEK Kommunikáció és Médiatudományi
Tanszék irodájába kell eljuttatni (Szombathely, Berzsenyi tér 2. IV. emelet), egy példányban,
zárt borítékban az alkotó megnevezésének és a film címének megjelölésével.
http://www.wssz.hu
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Logópályázat szalmabála ház létrehozásához

Kiíró: Alter Energia Kft.
Beadási határidő: 2013. április 30.
Nyeremények:
I. díj: 70 000 Ft
II. díj: 20 000 Ft
III. díj: 10 000 Ft
A pályázat célja
Debrecenben a Kishegyesi út 187. szám alatt hozza létre az Alter Energia Kft. a
szalmabálaház bemutatóépületét. A 2000 m2-es telken szalmabálából bemutató, oktató és
irodaépület készül.
A pályázat elektronikus és postai úton egyaránt beadható.
(postacím: Alter Energia Kft., 4026 Debrecen Vendég u. 1.)
A logóban nem kötelező szöveget szerepeltetni, de amennyiben szükségesnek találják, akkor
a „Szalmabála ház” kifejezést lehet használni.
A pályázók nincsenek korlátozva a beküldött logók számát illetően.
A pályázat beküldése lehetséges email címünkre küldve (info@szalmabalahaz.hu), vagy az
alábbi feltöltő felületen (regisztrációt igényel).
http://www.szalmabalahaz.hu/

A jövő útjain – járműdesign
és -dekoráció készítése

Tagszervezetünk, MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. és a GYSEV Zrt., együttműködésben a Leonar3Do International Zrt.-vel és a VSOFT Communications Kft.-vel, valamint a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum és tagszervezetünk, a Széchenyi István Egyetem szakmai támogatásával, nemzetközi rajz-, járműdesign és járműdekorációs pályázatot
hirdet.
Pályázati kategóriák:
1. A jövő járműve – Milyen járművekkel közlekedünk majd 20-25 év múlva?
2. A jövő közlekedése – Hogyan képzeled el a jövő közlekedési rendszereit, városi közlekedését?
3. Járműdekoráció virtuális modelleken és / vagy rajzban.
(2013. április 20. után hozzáférhetővé teszik 1-es kategóriában addig beérkezett 3D-s modelleket)
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Alkalmazható technikák:
– Rajz és festés, kisplasztikák (kézi alkotótechnikák)
– 2D-s számítógépes alkotótechnikák
– Leonar3Do – 3D-s rajzolás, tervezés és kivitelezés
Korcsoportok:
– kisgyermek (8 éves korig)
– gyermek (8-14 év között)
– 14 év feletti fiatalok és felnőttek
A pályamunkák leadási határideje: 2013. május 15. (szerda) 17.00 óra
A beküldött pályamunkákból – szakmai zsűri válogatása után – a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ kiállítást rendez. A pályamunkákra a GYSEV állomásain, a Facebook-on, a pályázatot hirdetők weboldalain is lehet szavazni.
A kiállítás megnyitója: 2013. június 22., helyszíne: Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
(9062 Győr, Vásárhelyi Pál utca 66.)
Az együttműködő partnerekkel alkotónapokat szerveznek a városok vasútállomásain, ahol
megismerkedhetnek a Leonar3Do 3D-s alkotási technikákkal, a VSoft újdonságaival, a Mobilis látványos kísérleteivel és a GYSEV vasúttörténeti érdekességeivel:
– 2013. április 4. (csütörtök) 9.00-14.00 Győr
– 2013. április 5. (péntek) 9.00-16.00 Budapest Keleti
– 2013. április 16. (kedd) 9.30-12.00 Kapuvár
– 2013. április 16. (kedd) 14.00-16.30 Csorna
– 2013. április 17. (szerda) 10.00-13.00 Szombathely
– 2013. április 18. (csütörtök) 10.00-13.00 Sopron
http://www.mobilis-gyor.hu

IV. Országos drogprevenciós
kisfilm-készítő verseny
A program lebonyolítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Sportért és Ifjúságért
Felelős Államtitkárság, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, és a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda megbízásából és szakmai felügyeletével az Életrevaló Karitatív Egyesület,
egészségfejlesztéssel kapcsolatos prevenciós programban meghirdeti 2013. március 29-vel
A IV. Országos drogprevenciós kisfilm-készítő versenyt 35 éven aluli fiatalok részére:
Egy kategóriában: Te is filmes vagy! – maximum 15 perces drogprevenciós kisfilmek kategória.
A videofilm a saját korosztályod részére készüljön. Alkothatsz önállóan, vagy csoportban.
Azonban a jelentkezési lapon kérjük, egy személyt nevezz meg, akit díjazhatunk.
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Téma:
Pályázatunkban azt várjuk, hogy fogalmazzátok meg hatásosan, hogyan lehet egészségesen
élni. A drogoktól, az illegális kábítószerektől való, akár teljes függetlenség megtartásának
igényével, és mutassátok be ennek lehetséges módját. Hogyan lehet elkerülni a ma piacon
levő kábítószerekkel való találkozást? Helyette milyen egészséges, értékes alternatívákat
láttok, vártok, szeretnétek a saját életetekben? Mit vártok a felnőttektől, a családotoktól, az
iskolától, barátaitoktól és másoktól, hogy teljes biztonsággal egészséges életet tudjatok élni?
Filmekben kritikával élhettek a mozgásszegény életmóddal, a játékfüggőséggel, NET- és
egyéb függőséggel, a dohányzással, a mértéktelen alkoholfogyasztással, drog és kábítószer
használattal (dizájner dogok használatával) kapcsolatos életvitellel szemben.
Kiemelt szempont a család, mint a drogprobléma esetleges megoldásának színtere, a
probléma észlelés módjai, lehetőségei, korai jelek a tipikus válaszreakciók, a lehetséges problémakezelési módok. Ki, és mit tehet a családban, ha a problémát észlelte? Mutassatok példát arra is, hogy hová lehet segítségért fordulni, továbbá fogalmazzatok meg pozitív üzeneteket a filmekben.
Filmetek izgalmas, érdekes, hiteles legyen! Olyan, amit ti is szívesen megnéznétek bármikor.
Legyenek kritikusak, az elutasítás mellett kreatív módon mutassátok be, hogy mi lehet célravezető. Milyen értelmes célokkal, tevékenységekkel kitöltött életet képzeltek el magatoknak
és a következő generációknak.
A kiírásunk azoknak a fiataloknak is szól, akik valamikor kipróbáltak már valamilyen szert,
vagy volt olyan időszakuk, amikor túl nagy szerepet játszott az életükben egy-egy függőséget
okozó dolog (internet, játékok, alkohol, kábítószer... egyebek). Megfogalmazhatjátok filmjeikben, hogy mi volt, vagy lehet ennek az időszaknak a tapasztalata magatok és mások számára. Véleményetek szerint, ha valaki túl fontos szerepet szán ezeknek a dolgoknak az életében, annak milyen következményei lehetnek?
A technika:
A film maximum 15 perces lehet. Hosszabb filmet nem fogadunk be a versenybe.
A film lehet animáció, videofelvétel, bábfilm, rajzfilm, gyurmafilm, dokumentumfilm, bármi,
a műfajt nem korlátozzuk. De ha nincs drága kamerád, az sem baj. Fogd a mobilodat és
filmezz azzal!
Nevezési határidő: 2013. június 12.
Filmek beérkezési határideje: 2013. június 12.
Hogyan nevezhetsz:
Nevezés ingyenes. Első lépésként jelezd részvételi szándékod
az eletrevalo.egyesulet@hotmail.com email címen. Mi nevezési lapot, és felhasználói szerződést küldünk neked. (Nevezési lapot, és felhasználói szerződést az Internetről is letöltheted.)
Az elkészült filmet írd ki DVD-re a lehető legjobb minőségben, töltsd ki a nevezési lapot, és
a felhasználói szerződést, majd mindhárom dokumentumot együtt küldd el az Életrevaló
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Egyesület postacímére, és jelezd email-en is az eletrevalo.egyesulet@hotmail.com címen,
hogy postára adtad a filmet!
Javasoljuk, hogy a filmedet töltsd fel video megosztóra is, és a feltöltött filmed linkjét küldd
el e-mailen. Így ha sérülten érkezik a DVD, akkor sem kerül hátrányba a filmed, biztosan
időben odaér a zsűri elé.
Postacímünk:
Életrevaló Egyesület
1101 Budapest, Vaskő u. 1. III. lépcsőház fsz. 14.
Kérjük, hogy olyan email címet adjatok meg, amit rendszeresen figyeltek, mivel e-mailen
jelezzük vissza a nevezés elfogadását és a filmek beérkezését is.
Keress bennünket az Életrevaló Egyesület közösségi oldalán! (fb.com/ Életrevaló Egyesület)
Az Életrevaló Egyesület, mint oldal is megtalálható a Facebook-on.
Amennyiben kérdésed van a pályázattal kapcsolatba, felteheted naponta, 20 óra után az Életrevaló Egyesület Facebook felületein, vagy e-mailben.
Nyertes pályázatok díjazása: Tárgynyeremények, valamint a beérkezett és elbírált pályamunkákból „nyereményként” 2013. szeptember 1. és december 31. között, a filmek alkotói
saját településükön, saját iskoláikban, a szakemberek, és a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda
munkatársainak szakmai részvételével a pályázat legjobb filmjeit bemutathatják, és kapcsolódó egészségfejlesztési nap/program keretén belül a résztvevő csoporttal feldolgozzák a
kiírásban szereplő kritériumok alapján a tapasztalatokat és az információkat. A legjobb beérkező pályamunkákból oktatási céllal felhasználható DVD-k is kiadásra kerülnek.
A legjobb filmeket oktatási célokra használják fel a szervezők és a megbízó, ezért
szerződést kötünk az
Az Életrevaló Egyesület honlapjain (http://www.eletrevaloegyesulet.gportal.hu), továbbá az
Origó oldalán egy drogprevenciós kisfilm gyűjteménybe is felkerülnek a filmek.
A program fővédnöke: Kiss Norbert
Ifjúságért és Sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
Értékelés: A film-pályázatokat 2013. június 17-ig értékeli a zsűri.
Záró rendezvény, díjkiosztó gála: Várhatóan 2013. június 22-én lesz Budapesten.
Az Életrevaló Egyesület honlapján (http://www.eletrevaloegyesulet.gportal.hu), továbbá FB
profilján keresztül kérhetsz információkat, tájékoztatást, szólhatsz hozzá, mondhatod el
véleményedet. FB közösségi oldalunkon naponta konzultációt tartunk.
Információ a szerződéstervezetről:
Szerződés tervezetet emailen eljuttatjuk a pályázókhoz legkésőbb 2013. június 12 délig.
Azokkal a pályázókkal, akinek a filmjét kiemelkedőnek értékelte a zsűri, helyezéstől függetlenül, a szervezők szerződést kötnek a filmvetítési jogokra
A filmben szereplő zenei és képi anyagok jogtisztaságáért a szerző felel!
Amire kérünk, hogy figyelj filmed tartalma, és formája ne legyen:
– másokat (névviselési jogot, képmáshoz való jogot) sértő
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– társadalomra veszélyes
– hatályos magyar jogszabályba ütköző, vagy egyébként jó erkölcsbe ütköző, pornográf
tartalmú
– az Életrevaló Egyesület, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az NCSSZI, az NDI
érdekeit sértő
– harmadik személy szerzői jogait sértő
– faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szító, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást kiváltó
– egészségre ártalmas anyagok használatára bátorító
– bűncselekményre felbujtó
– védjegyoltalmat, vagy más földrajzi árujelzés oltalmát sértő
– tiltott reklámot tartalmazó, vagy a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket sértő tartalmú.
További kérdésekkel fordulj az Életrevaló Egyesület szakmai vezetőjéhez: Preszl Éva,
eletrevalo.egyesulet@hotmail.com
További információkat a következő honlapokon találsz:
http://www.eletrevaloegyesulet.gportal.hu
http://eletrevaloegyesulet.jimdo.com/
http://www.facebook.com/ Életrevaló Egyesület

A Let’s Colour idén is harcol
a szürke falak ellen

Az ország bármely közössége pályázhat, a három nyertes 1000-1000 négyzetméternyi falfelületén veszik át a színek az uralmat
2013-ban is pályázhatnak civil szervezetek, közösségek, iskolák, önkormányzatok
közösségi tereik megújítására a Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázatán.
A pályázat nyílt, a nyertes a kategóriánként a legtöbb szavazatot szerző közösség
lesz. A nyeremény 1000négyzetmérenyi fal kifestéséhez elegendő festék, a felületre
tervezett design és az önkéntesekkel közös festés élménye lesz.
A Let’s Colour pályázatára 2012-ben ötvennyolc pályázó jelentkezett és összesen közel 170
000 szavazat érkezett a pályázatokra az ország összes megyéjéből. A megvalósításnál ezernél
több önkéntes hozott létre színpompás falakat Debrecenben, Gödön, Dunakeszin, Fegyverneken és a budapesti Millenáris Parkban a Let’s Colour Egyesület pályázatán. Látva ezt
az értéket született meg a döntés, hogy a pályázat idén is folytatódik. 2013-ban az előző évek
bevált gyakorlatát követve nyílt a pályázat: jogi státusuktól függetlenül jelentkezhetnek közösségek, legyenek azok egyesületek, iskolák szülői közösségei, lakóközösségek vagy egysze-
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rűen a településükért tenni kívánó polgárok. A nyerteseket internetes szavazáson választja ki
a közönség: az elmúlt években a pályázók kiterjedt kampányokat folytattak a közösségi és
hagyományos médiában egyaránt. A nyertesek ezer négyzetmérnyi fal színessé varázslásához
szükséges festéket, professzionális designterveket és a festéshez műszaki szakértőt kapnak,
valamint az élményt, amely a közös, önkéntes színesítéssel jár. A pályázati kritériumok egyszerűek: a pályázóknak biztosítani kell a helyszínként szolgáló falat, amely egy közösség
életében központi szerepet tölt be, és amely nem lehet négy méternél magasabb, hogy hétköznapi emberek is le tudják festeni. Ezen kívül a nyertesek dolga csak a festés. A pályázókat három kategóriába sorolják a kiírók. I. kategória: 10 000 lakos alatti települések; II. kategória: 10 001-50 000 lakos közötti települések; III. kategória: 50 000 lakosnál nagyobb települések.
Határidők:
A pályázatok feltöltési ideje: 2013. április 2. 0:00-tól május 3. 24:00-ig. Szavazási időszak:
2013. május 6. 0:00-tól május 26. 24:00-ig.
Eredményhirdetés: 2013. május 27. 10:00
Nyertes pályázatok megvalósítása: 2013. augusztus 20-ig
Egy kiválasztott pályázó részére, amely a szavazatok mennyisége alapján nem lesz nyertes, a
Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara (Dutcham) különdíjat ajánl fel: 1500 db eredeti
holland tulipánhagymát, és 100 liter Dulux falfestéket. A pályázati kiírás, további részletek:
http://www.letscolour.hu

Napfesztivál Vác 2013
– fiatal képzőművészek kiállítása
Váci Art Lavina Képzőművészeti Stúdió felhívása.
Váci Art Lavina Képzőművészeti Stúdió, 2013. 06. 22. 18:00
Bővebb információ: VÁC ART LAVINA NAPFESZTIVÁL SZENT IVÁN ÉJJELÉN
Fiatal Képzőművészek kiállítása 2013. június 22.-2013. július 22.
Célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson 35-évnél fiatalabb alkotóknak.
Kiállítás témája az életadó FÉNY. A fény ünneppé varázsolja a hétköznapokat, s igazán
ünneppé teszi az ünnepnapokat!
A lelki elsivatagosodás korában, monologizáló világunkban a jóindulatú dialógus- azaz párbeszéd szükségessége elengedhetetlen, ha nem a háborúkban „fejlődő” Magyarországot,
Európát akarjuk építeni.
Meg kell találnunk a szakadékban is a hidat. Ahogy a sivatagba pottyant Kis-Herceg is megpróbálja megszelídíteni a világot, tegyük, mi is ki-ki a maga formanyelvén beszélgetve.
A sivatag is lehet szép, mert valahol egy kutat rejt...
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Találjuk meg ezt a „kutat”!
Helye: Vác Vörösház: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 52. Art Lavina Képzőművészeti
alapítvány
Időpont: 2013. 06. 22.-2013.07.22.
Általános tudnivalók:
Meghívás fiatal művészek részére
Részvétel ingyenes, kiválasztás a szakmai zsűri döntése alapján
Pályázat beküldési határideje: 2013. május 27.
A pályázat anyaga:
életrajz (1 oldal jpg fotókkal illusztrálva), a kiállításon bemutatandó mű adata (biztosítási
értékekkel), digitális fotó, valamint a kitöltött jelentkezési lap az Art Lavina Alapítvány
email címére visszaküldve a megadott határidőig. info@garaynagy.hu (pályázati lap letölthető a http://artlavina.hu/kortars-muveszeti-fesztival/)
Kontakt személy: Paál Tímea
http://www.facebook.com/napfesztival
Zsűrizés: 2013. május 30-31.
Zsűri tagok:
GYÉMÁNT László – festőművész
MOLNÁR László József- Munkácsy-díjas grafikusművész
ADORJÁN Attila – festőművész
Egy-egy... kiválasztott művek mérete:
150x150 cm, festmény, 100x70 cm grafika, maximális mérete lehet.
A bezsűrizett pályamunkákat személyesen kiállításra alkalmas állapotban, csomagolva június
3-4. 10.00-től 18.00-ig várjuk az Art Lavina Galériába.
cím: Vác, Dr. Csányi László krt. 52.
A bezsűrizett kiállításon szereplő munkákat közzé tesszük az Art lavina honlapján.
Illetve értesítést küldünk az alkotónak e-mail-ben.
A művek helyszínre – és visszaszállításáról, valamint a szükséges vámügyintézésről
(beleértve annak esetleges költségeit) a művészek maguk gondoskodnak.
Munkák visszaadása: 2013. július 23-tól
kiállítás utáni napokban, a későbbiekben egyeztetett időpontban, és helyen kerül sor.
Kapcsolat: Paál Tímea, 06 20 339 1385, e-mail: info@garaynagy.hu
Art Lavina Képzőművészeti Stúdió
Vác Vörösház: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 52. http://www.artlavina.hu
artlavina@gmail.com

WEÖRES 100
– rajzpályázat Weöres Sándor verseire
Weöres Sándor magyar költő, 1913. június 22-én született Szombathelyen. Éppen száz esztendővel ezelőtt. A Meseházban egész éves programsorozattal emlékezünk a méltán híres,
kiváló költő, műfordító, irodalomtudósra, melynek részeként pályázatot hirdetünk 3-14 éves
korú gyermekek számára, melynek témája Weöres Sándor gyermekverseinek rajzos megjelenítése.
Egy pályázó, egy – tetszőleges technikával készült – alkotással pályázhat.
A beküldött alkotásokon kérjük feltüntetni a készítő nevét, életkorát, címét (iskoláját).
A beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri értékeli,
a legjobbakat kiállítás keretében mutatjuk be a Meseházban.
A pályamunkákat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Meseház, Békéscsaba, Békési út 15-17.
Beküldési határidő: 2013. május 10.
Bővebb felvilágosítás kérhető: mesehaz@mesehaz.hu vagy a 0666326370 telefonszámon.

Légy a Föld barátja
– rajzpályázat gyerekeknek

A Kölyökbirodalom családi oldal (http://www.kolyokbirodalom.hu) ismét nagyszabású
rajzpályázatot hirdet „Légy a FÖLD barátja címmel”!
Újrahasznosítás – Földünk megóvása – szelektív hulladékgyűjtés – ismerősek ezek a kifejezések? TE mit teszel a környezeted szépségének megőrzése érdekében?
Pályázat célja: felhívni a gyermekek figyelmét a környezetünk megóvására, a megfelelő
újrahasznosításra, a szelektív hulladékgyűjtésre, egy rajz amiben kifejezhetik, hogy mit tesznek azért, hogy szebb legyen a Földünk.
Mit várunk: rajzold le TE hogyan óvod bolygónkat, mit teszel azért, hogy szebb és tisztább
környezetünk legyen? Mi az, amit akár az oviban/suliban/otthon tesztek a mindennapok
során. Vagy van-e valamilyen kreatív ötleted, hogyan lehetne az embereknek a figyelmét
felhívni ennek fontosságára.
Sok szeretettel várjuk az alkotókedvű gyermekek műveit, ötleteit, az alábbi korosztályokban:
– 3-5 évesek
– 6-8 évesek
– 9-12 évesek
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Pályázhatnak iskolák is, de csak egyéni pályázatot tudunk fogadni, közös munkát nem. Kérjük egyszerre küldjék el óvoda/iskola esetén!
Pályázat leírása:
– rajzodat kérjük küldd el az info@kolyokbirodalom.hu e-mail címre
– JPG formátumban várjuk a képet, minimum 640*480 px felbontásban
– az e-mailben írd meg neved, korod és elérhetőséged
– a pályázat beküldésével egyidejűleg elismered, hogy az elkészített pályamű a te saját alkotásod, nem másoltad, s engedélyezed annak megjelenítését Facebook oldalunkon
– minden beküldött pályaművet feltöltjük Facebook oldalunkra
(http://www.facebook.com/kolyokbirodalom)
– kérjük az alkotókedvű szülőket, hogy hagyják gyermekük kreativitását érvényre juttatni!
Beküldési határidő: 2013. május 10. péntek éjfélig
Eredményhirdetés: 2013. május 17.
Nyeremények:
Nyereményeinket folyamatosan fogjuk feltölteni, lesznek kalandparki belépők, PlayON
KIDS nyeremények, belépők, játszóházi napijegyek, bobpálya bérlet, Mob termékek, plüssök és még sok minden más.

Rajzpályázat tanulóknak – díj az Auchantól
több mint száz általános iskolás számára,
egyhetes, ingyenes táborozás
A tábor öko-parkjában a 10-12 éves gyerekek bepillantást nyerhetnek egy különleges majorság életébe, ahol fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek is dolgoznak
Az Auchan Magyarország a miskolci Szimbiózis Alapítvánnyal közösen rajzpályázatot hirdet 5-6. osztályos tanulóknak április 2-a és 23-a között. Az öt, legtöbb szavazatot kapott pályamű tulajdonosa elviheti az osztályát és kísérő tanárait május, június,
vagy szeptember hónapban egy egyhetes táborozásra a Baráthegyi-majorság ökoparkjába, ahol fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek is dolgoznak.
A pályázat keretében egy megadott meséhez kell a versenyzőknek illusztrációkat készíteniük,
amelyeket az Auchan Facebook oldalán létrehozott „Erdei Iskola” alkalmazáson keresztül
(http://www.facebook.com/AuchanMagyarorszag) lehet feltölteni és ugyanitt lehet rájuk
szavazni április 2-a és 23-a között. A mese főszereplője az Auchan Magyarország logójában
is megjelenő vörösbegy. Az alkotások beérkezése és moderálása után azonnal lehetőség
nyílik a szavazásra, így érdemes minél előbb pályázni.
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Az öt, legtöbb voksot kapott pályamű tulajdonosa elviheti az osztályát és kísérő tanárait
május, június, vagy szeptember hónapban a Baráthegyi-majorságba egy egyhetes erdei táborozásra. A majorság öko-parkjában számos érdekesség mellett egy különleges manufaktúra
is található, ahol fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek készítenek helyben
termelt alapanyagokból kézműves termékeket, így a gyerekek bepillantást nyerhetnek az ő
mindennapjaikba is.
Pályázni bármilyen technikával készült alkotással – saját színes rajzzal, festménnyel, rajzfilmtervvel ,grafikával – lehet, melyet lefotózva, vagy beszkennelve tudnak a pályázók feltölteni
az alkalmazásba. A pályamunka nemcsak egy diák, hanem az osztály, csoport közös munkája
is lehet. A nyertesek nevét az áruház és az alapítvány április 25-én hirdeti ki.
„Nagy örömünkre szolgál, hogy elindíthatjuk ezt a rajzpályázatot, amellyel a 10-12 éves
gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek egy izgalmas kalandban egy különleges helyszínen. Mivel évek óta foglalkoztatunk áruházainkban megváltozott munkaképességű munkatársakat, fontosnak tartottuk azt is, hogy az öko-parkot megismerő gyerekek találkozhassanak fogyatékkal élőkkel, megváltozott munkaképességűekkel a nyaralás során. A
pályázók nevében is mondhatom: várjuk a szavazatokat!” – mondta el Gillemot Katalin, az
Auchan Magyarország kommunikációs és fenntartható fejlődés igazgatója.
Háttérinformáció:
Az Auchan Magyarország Kft. 19 áruházat üzemeltet és mintegy 8000 főt foglalkoztat hazánkban. Az áruházlánc jelentős gazdasági szereplővé vált az elmúlt 15 évben, az eddigi,
mintegy 200 milliárd Ft értékű magyarországi befektetéssel. A vállalat széles választékáról és
diszkont árairól ismert, nagy alapterületű áruházaiban 40-70 ezer különböző termékféleséget
kínál a vásárlóknak. Az Auchan feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon a vásárlóerő növeléséhez és vásárlói életminőségének javításához.
Szimbiózis Alapítvány:
A Szimbiózis Alapítvány 1999 végén jött létre azzal a céllal, hogy peremhelyzetű sérült emberek oktatását, nevelését, társadalmi integrációjukat támogassa. A célcsoportot elsősorban
értelmileg és halmozottan akadályozott fiatalok képezik, akik tartós, „szimbiotikus” támogatást igényelnek. A szervezet eddigi tevékenységeinek fő ismérve az ellátott sérültek életviteli
minőségében való változtatási törekvés. Szakmai és emberi küldetésük, hogy megteremtsék
a sérültek szociális környezetének lehetőségeit az együttműködésre, az egyenrangú kommunikációra, a szociális interakciók létrejöttére. Az alapítvány szakmai koncepciója a szükségletorientáltság és a társadalmi integráció keretei közötti kapcsolat jegyében szerveződik, s fő
támpontjait a normalizációs és participációs elv adja.
http://www.szimbiozis.net/
További információ: Gál Judit, kommunikációs menedzser, Auchan Magyarország Kft.
Tel.: 06-23-886-551, e-mail: j.gal@auchan.hu
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In-spirál-ház – képzőművészeti pályázat fiatal,
alkotó képzőművészek részére – Újpalota

b./ A látványterv részletes műleírása: maximum 2 oldal (A4-es). A látványterv vagy látványterv-sorozat – a jelentkezési lap alapján – külön részletes műleírás nélkül is beadható a pályázatra.
Egy pályázó egy választott témakörben pályázhat – szabadon választott technikával
készült – egy alkotással vagy sorozattal. A sorozat maximum öt részből/képből állhat.
Az alkotás mérete (paszpartu nélkül) maximum 100x70cm-es lehet, plasztika, makett esetében maximum méret: 70x100x50cm. Installációnál fotó- vagy videó-dokumentációt kérünk.
Az alkotásokat keret nélkül, paszpartuban vagy anélkül lehet benyújtani a megadott maximum méret figyelembe vételével. Kisebb méretű alkotásoknál (a kiállítási lehetőségek miatt)
50x70cm, 40x50 illetve 30x40cm méretű alkotások benyújtását javasoljuk.
Benyújtandó
1./ 1db alkotás/terv vagy 1db sorozat, amely maximum 5 db képből/részből áll,
2./ a pályázat mellékleteként megjelent kitöltött adatlap 1 példányban.
A pályaművek és a pályázati adatlap beadásának módja
Személyesen, az eredeti alkotás vagy fotó-dokumentáció benyújtásával illetve videódokumentáció esetén adathordozón (CD, DVD) az Újpalotai Közösségi Ház információjában. Cím: 1157 Bp., Zsókavár u. 15. tel.: 06/1-410-0836, hétköznapokon 9-19 óráig.
Megközelíthető: a Belváros felől a 173, 173E autóbuszokkal, Újpest felől a 196, 196A autóbuszokkal, a Mexikói úttól a 69-es villamossal.
Beadási határidő: 2013. május 17. péntek 19 óra
A pályázat elbírálása
A pályázati alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A beadott pályaművekből – a zsűri döntése
alapján – 2013. júniusában kiállítást rendezünk a Zsókavár Galériában.
A kiállítás megnyitót 2013. június 4-én, kedden 18 órakor az Újpalotai Napok keretében
rendezzük.
A kiállításra kerülő művekről minden alkotót e-mailban értesítünk 2013. május 30-ig. A
beadott sorozatokat a zsűri megbonthatja, a tárlat rendezés szempontjai alapján egy-egy
képet kiemelhet. A kiállítási meghívókat előzetesen május végén e-mailben küldjük.
Az értékelés szempontjai
A beadott művek, tervek kvalitása. Kreativitás, ötlet és képzőművészeti technikai megvalósítás minősége.
Díjak, elismerések
A legkiemelkedőbb pályázók 2014-ben a Zsókavár Galériában önálló vagy csoportos tárlaton vehetnek részt. A Csokonai Művelődési Központ Újpalotai Szabadidő Központja számukra 200-200 db nyomdai meghívót biztosít a kiállításokra, vállalja a kiállítás megnyitó
vendéglátási költségeit meghatározott keret szerint, szakmai publikációt biztosít a
http://www.csokonaimk.hu honlapon és a helyi médiában, nyomdai plakáton és honlapokon hirdeti a tervezett tárlatokat.

A Csokonai Művelődési Központ Újpalotai Szabadidő Központja és a Zsókavár Galéria képzőművészeti pályázatot hirdet fiatal, alkotó képzőművészek részére „inspirál-ház” címmel három választható témakörben.
Az újpalotai lakótelep szerves részeként, az egykori C5-ös városközpont, az újpalotaiak
főközpontjának terve (tervezők: Callmeyer Ferenc, Tenke Tibor) összetett társadalmi-gazdasági
okok miatt korábban nem valósulhatott meg.
Újpalotán, a mai Zsókavár utcában, a Fő tér közelében mindössze egy furcsa szerkezet
darab alakult ki, amelyet Callmeyer Ferenc építész egy interjúban „funkcionálatlan ringlispíl”-nek nevezett. („Újpalota építészeti múltja”, dokumentumfilm, 2005. – 39 perc, Szerkesztőriporter: Kelemen Árpád, operatőr: Bajnóczy Attila)
Az évek során a Toronyház mellett ez a sajátos szerkezet – a hetvenes évek egyik „torzója”
– is a városrész egyik jelképévé; „befejezetlen emlékművévé” vált.
(Fotó: Kissné Breczek Margit, 2006.)
A pályázat célja
A lakótelepi sajátos vizuális környezet felfedezése. A lakótelep vizuális „változásnyomainak”, összetettségének megértése. A „múlt-jelen-jövő” időnyomainak jelrendszere a lakótelepen – az alkotó képzelet, a képzőművészet lehetőségeivel.
A pályázat célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészeket önálló vagy csoportos képzőművészeti kiállítás rendezésében – ezáltal segítse pályakezdésüket és/vagy művészi fejlődésüket. Segítse az alkotókat – sajátos formanyelvük, egyéni hangvételük alapján – tartalmában
korszerű, technikailag színvonalas művek létrehozásában.
Pályázhat
18. életévét betöltött illetve 2013. május 31-ig – tizennyolcadik életévét betöltő alkotó, fiatal/pályakezdő képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász-, intermédia művész), fotós vagy
bármely művészeti vagy egyéb szakterület képviselője, aki kedvet érez a témának megfelelő
alkotásra. A pályázat benyújtható egyénileg és csoportosan egyaránt.
A pályázat tartalmi és formai követelményei
Választható témakörök:
a./ „Spirál-ház(torzó)”, mint műalkotás
b./ Virtuális szabadtéri kiállítás terve a „spirálban” – látványterv rövid műleírással
c./ „Lakótelepi időgép” – az újpalotai lakótelep jelrendszere a műalkotásban
Technika: szabadon választott (bármilyen képgrafikai, tervező grafikai technika vagy
sokszorosító grafikai eljárás, festészeti technikák, kisplasztika, montázs, kollázs, makett,
fotó, animáció, videó, installáció stb.)
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Minden pályázó tárgyi jutalomban részesül (emléklap, különböző helytörténeti kiadványok,
szakmai CD és/vagy könyv).
A pályázat anyagából – az USZIK sikeres pályázata esetén – katalógus és/vagy DVD készül.
A pályázat beadásával kapcsolatos további információ
Nevezési és részvételi díj nincs.
A pályázati kiírás és az adatlap nyilatkozattal letölthető a Csokonai Művelődési Központ
honlapjáról: http://www.csokonaimk.hu., vagy e-mailben kérhető Nagy-Simon Patríciától
és Kissné Breczek Margittól: simonpati@gmail.com és breczekmargit@gmail.com e-mail
címeken.
A pályázathoz – előzetes telefonon vagy e-mailben történő időpont egyeztetés alapján –
szakmai anyag és tájékoztatás kérhető Újpalota helytörténetéről. Kelemen Árpádtól az Újpalotai Szabadidő Központ vezetőjétől: Újpalota alapítása, építészeti tervei, építése, részeinek
története, folyóiratok, könyvek, filmek; Kissné Breczek Margit művésztanártól: lakótelepi
vizuális környezet és betekintés vizuális nevelési kísérletekbe, kutatásokba.
Pályázati információk: Nagy-Simon Patrícia simonpati@gmail.com és Kissné Breczek
Margit, breczekmargit@gmail.com címen.
Ajánlott szakirodalom, amely telefonos egyeztetés után az Újpalotai Közösségi Házban is
megtekinthető és elérhető a pályázatra való felkészülés, alkotás során:
Lipp Tamás: Honfoglalás Újpalotán, Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1978.
Lipp Tamás: Álom szocreál kivitelben, Újpalotai Szabadidő Központ, Újpalota, 2009.
Szepes Erika: Újpalota – egy városrész regénye, PressCoord Kft., Újpalota, 2002.
30 év krónikája – Szemelvények az Újpalotai Szabadidő Központ három évtizedének történetéből, Csokonai Művelődési Központ Újpalotai Szabadidő Központja, Bp., 2010.
Újpalota 40 éves – Mozgóképes krónika 1-2. DVD, Szerkesztette: Kelemen Árpád, Újpalotai Szabadidő Központ, Újpalota, 2010.
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A pályázatok értékelése kategóriánként történik.
A pályázat beadásának határideje: 2013. április 19. 12.00. óra
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani a Budapest XVIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1184 Budapest Üllői út 400., vagy 1188 Bp.
Ady E. u. 100. )
A pályázat beadásához nyomtatvány 2013. március 18-tól vehető át ügyfélfogadási időben az
Ügyfélszolgálati Irodákon, illetve honlapunkról is letölthető az alábbi linkekről.
További információ kérhető a Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda Környezetvédelmi
Csoportjának munkatársaitól a 296-1423-as telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási
időben.
Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat.
A megadott határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
Adatlap kitöltési információk:
Az 1. kategóriában egy lépcsőház csak egy pályázatot adhat be, amennyiben egy lépcsőházból több pályázat érkezik, azt egy pályázatnak tekintjük.
A kisebb (családi ház jellegű) társasházak a 2. kategóriában nyújthatnak be pályázatot.
Minden kategóriában kérünk vázlatrajzot mellékelni, valamint kérjük bemutatni a pályázó
által végzett egyéb környezetvédelmi tevékenységet is.
Ezek hiányában, valamint hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázatot nem áll módunkban elfogadni.
A pályázati helyszínek értékelését a bíráló bizottság folyamatosan végzi. A díjazásra várhatóan 2013 őszén kerül sor.
A pályázókat levélben értesítjük arról, hogy az egynyári virágokat mikor és hol vehetik át.
Az egynyári virágosztáson csak azok jelentkezését várjuk, akik a Polgármesteri Hivatal által
megadott időpontban a növények elszállításáról gondoskodni tudnak. A növények kiszállítására és megőrzésére nincs lehetőségünk.
http://www.zold18.hu

Szebb, virágosabb kerületünkért
Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat ismét meghirdeti „Szebb, virágosabb kerületünkért” pályázatát a kerület lakosai, civil szervezetei részére.
Pályázati kategóriák:
1.) A legszebb virágos lakótelepi előkert kialakítása, tisztasága
2.) Családi házak előtti közterület, – kerti virág kiültetése-, tisztasága
3.) Lakótelepi erkélyek, ablakok virággal való díszítése
4.) Legszebb, legvirágosabb utcaszakasz kialakítása
5.) Intézmény udvarok virágosítása
A pályázatok elbírálásának módja: a pályázatok elbírálását a kerületi civil szervezetek és a
Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda Környezetvédelmi Csoportja végzi.

Aki a virágot szereti...”
Tiszta udvar, rendes ház – 2013”

Ki ne szeretne a napsütéses tavaszi, nyári napokon egy virágzó, ápolt kertben megpihenni
pár percre, olvasgatni a padon, hallgatni a madarakat, érezni a virágok kellemes illatát? Ha
ön olyan hegyvidéki társasházban él, amelynek van akár egy kicsi kis kertje, udvara, varázsoljon szomszédjaival igazi virágoskertes hangulatot, amelyet ráadásul a Hegyvidéki Önkormányzat értékes díjakkal is honorál!
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A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat – immár ötödik alkalommal – pályázatot hirdet „Tiszta udvar, rendes ház – 2013” címmel társasházak számára*.
Várjuk mindazon társasházak jelentkezését, amelyekben a lakóközösség együtt dolgozik,
hogy kertjét minél ápoltabbá, hangulatosabbá tegye.
A legszebb kertek tulajdonosai díjazásban részesülnek!
A szakmai zsűri a szép környezet mellett a közösségi munkát is figyelembe veszi az
értékelés során.
Jelentkezés: e-mailen (gaspar.fruzsina@hegyvidek.hu) vagy postai úton (Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, 1124 Budapest, Böszörményi út 23-25. Solymoss-Gáspár
Fruzsina részére címezve). Jelige: Tiszta udvar, rendes ház – 2013.
Jelentkezési határidő: 2013. április 12.
A pályázaton kérjük, tüntessék fel a ház címét, a ház kapcsolattartójának nevét és telefonszámát.
A kerteket májusban, előzetesen megbeszélt időpont szerint keresi fel a szakmai zsűri.
A díjazott társasházi közösségek 2013. június 2-án vehetik át elismerésüket a Hegyvidéki
Napok hétvégi fesztivál keretében.
*Elsősorban olyan kerttulajdonosok jelentkezését várjuk, akik az előző években még nem
jelentkeztek a felhívásra.
http://www.hegyvidek.hu

Otthonunk az erdő! rajzpályázat
A Föld napja alkalmából a Diósjenői Erdei Szabadidőpark rajzpályázatot hirdet iskolások és
felnőttek részére „Otthonunk az erdő” címmel.
Pályázók köre:
általános iskola – alsó (6-10 év)
általános iskola – felső (11-14 év)
középiskola (15-19 év)
felnőtt (20 év és idősebb)
A pályaművek formai követelményei: max. A3 méret, az elkészítés technikája szabadon
választható szabadkézi technika. A rajz elkészítéséhez ceruzát, zsírkrétát, temperát, vízfestéket, vagy egyéb eszközt lehet használni.
Egy pályázó 1 művel indulhat a pályázaton. Az alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni az alábbiakat:
– Alkotó neve
– Címe
– Életkora
– Pályázó vagy szülője telefonos elérhetősége, e-mail címe
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– Melyik évfolyamba jár a gyermek (általános iskola részéről)
A rajzokkal együtt a Pályázati adatlapot is kérjük kitöltve elküldeni, a pályázaton való részvétel csak így lehetséges!
Pályázati adatlap az alábbi linken letölthető:
http://www.erdeiszabadidopark.hu/letoltesek/palyazati_adatlap_Otthonunk-az-erdo.pdf
A zsűri négy korosztályban (6-10 év, 11-14 év, 15-19 év, +20 év) választja ki a nyertes műveket. Korosztályonként az első három helyezett kerül kiválasztásra, akik tárgynyereményben részesülnek.
A pályaművek kiállítása és eredményhirdetése 2013. május 26-én, Gyermeknapon a Diósjenői Erdei Szabadidőparkban lesz a Gyermeknapi programok keretén belül.
Felhívjuk figyelmüket, hogy nagyszámú művek esetén nem áll módunkban minden művet
kiállítani!A pályázaton induló résztvevőknek a Gyermeknapra ingyenes belépődíjat biztosítunk!
A rajzok leadhatóak 2013. május 14-ig a Diósjenői Erdei Szabadidőparkban (2643 Diósjenő, Erdészet)
Postán: Jelesfa Kft, 2643, Diósjenő, Kossuth L. út 9/A.
A pályázaton való részvétellel a résztvevők és hozzátartozóik beleegyeznek, hogy az Ipoly
Erdő Zrt. a leadott pályaműveket kiadványaiban, weboldalain felhasználhassa. Pályázó tudomásul veszi, hogy a nevezett művet a Diósjenői Erdei Szabadidőparknak nem áll módjában visszaküldeni! Pályázó tudomásul veszi, hogy a díjátadó elmulasztása esetén (nyertes
pályázat esetén) a díjakat postai utánvéttel tudja eljuttatni részére a Diósjenői Erdei Szabadidőpark.

VI. Kárpáti medencei ifjúsági képzőművészeti
tábor – kedvezményes jelentkezés
2013. július 15-24. Gyergyószárhegy, Erdély/Románia
Szervező: Magyarság és Nemzettudatért Alapítvány, 8200 Veszprém, Vár u. 17. Magyarország
A táborba jelentkezhetnek:
Művészeti szakközépiskolás, harmadik, negyedik osztályos fiatalok, rajztanodák, szakkörök
tagjai, főiskolások, egyetemisták, akik tanulmányaink során, már jártasságra tettek szert a
képzőművészet formanyelvében.
A célcsoport így a 16-25 éves fiatalok köre, a Kárpát-medencéből.
Feltételek: 1. A jelentkezési lap kitöltése, megküldése aláírtan postán, vagy elektronikusan az
alábbi címre: Magyarság és Nemzettudatért Alapítvány, 2821 Gyermely, Szomori u. 23. vagy
e-mail: fenyo46@vipmail.hu

64
2. A kért dokumentumokat 2013. április 30-ig kell elküldeni!
3. A pályázó 3 munkájának fotója (fotó, vagy digitális kép) a méret, technika, a készítés
dátuma megjelöléssel
4. Iskolája, tanára ajánlása, támogató nyilatkozata,
5. Lakhelye: Európai Unió, Magyarország, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna területén van.
6. A jelentkező vállalja a lakóhelye és Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) közötti utazás
költségeit.
7. Befizeti a 15 000 Ft-os részvételi díjat A részvevők szociális helyzetükre hivatkozva levélben kérhetik díjmentességüket, melyről a Kuratórium dönt.
8. Az alapítvány kuratóriuma 2013. május 30-ig dönt a jelentkezés elfogadásáról, kedvező
döntés esetén értesíti a résztvevőket.
A Képzőművészeti tábor munkamódszerei:
A tábor résztvevői tanulmányi kirándulások, témakeresések keretében megismerkednek a
Hargita megyei műemlékekkel, népi tájházakkal. Módjuk nyílik a helyi múzeumok, gyűjtemények anyagába betekinteni.
A szerzett élményeket két csoportban dolgozzák fel. A festő-, a grafikai- műhely lehetőséget
teremt a fiataloknak a gyakorlati tevékenységre. A műhelyvezetők vezetésével előbb közösen
dolgozzák fel az élményeket, majd azt egyéni alkotómunka következik.
A közösségi érzést, élményt kívánják fejleszteni, kialakítani a tervezett esti táncházak, melyek
egyúttal zenei tanulást is szolgálják.
A tábor helyszíne:
Gyergyószárhegy/Lazarea Erdély – Románia
Szakmai vezetés:
A tábor vezetője: Fenyvesi Ferenc, Bessenyei-díjas népművelő
Művészeti vezetője: Siklódi Zsolt grafikusművész, Erdély/Szováta
Programszervező: Mázsi Boglárka önkéntes
Mit nyújt az Alapítvány?
1. Szállás (A gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vendégházában, 2-4 ágyas
szobákban)
2. Napi háromszori étkezés,
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3. Szakmai vezetés a két műhelyben,
4. Anyagok, festékek, azonban tábla, ceruza, ecset egyéni eszközöket hozzanak a résztvevők,
5. Kirándulások költségei (múzeumi belépők, útiköltség)
Fenyvesi Ferenc kuratóriumi elnök, táborvezető honlap: http://www.menalapitvany.hu
Telefon: 00-36-30-268-08-14 e-mail: fenyo46@vipmail.hu
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