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Budakalász Város Polgármestere 

97/2012.(V.31.) számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 

2012. május 31-ei rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a 2012. április hónapban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi 

tájékoztató elfogadására. 

Készítette:   Hajzer Annamária pályázati szakreferens 

Intézményi tájékoztatót előkészítette: Intézményvezetők 

 

 

Egyeztetve:  Dr. Udvarhelyi István G. PMK irodavezető 

 

Ellenőrizte:  Dr. Papp Judit irodavezető 

    

Látta:  Nagy Zsolt aljegyző 

 

Tárgyalta:   Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy:  Javaslat a 2012. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A pályáztató szervezetek által kiírt pályázati lehetőségeket áttekintettük az elmúlt 

hónapokhoz hasonlóan 2012 áprilisában is a pályázatíró cégek által küldött felhívások 

áttanulmányozásával, kiíró szervezetek weboldalainak áttekintésével. 1. számú melléklet. 

 

A Magánszemélyeknek, fiataloknak, egyetemistáknak, főiskolásoknak, iskolásoknak és 

óvodásoknak szóló pályázati kiírásokat az 1. számú táblázat tartalmazza.  

A 2. számú táblázatban találhatóak a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságok, egyéni vállalkozók részére kiírt pályázati lehetőségek. A Civil szervezetek, 

alapítványok, egyesületek, muzeális- és közoktatási intézmények részére kiírt pályázati 

lehetőségeket összefoglalóan a 3. számú táblázat tartalmazza. Önkormányzatoknak szóló 

kiírások a 4. számú táblázatban szerepelnek.  

 

Az érintettek felé továbbítottuk, a honlapra feltöltöttük, valamint a Polgármesteri Hivatal 

előtti hirdetőtáblára is kihelyeztük a táblázatokat.  

 

Az intézményvezetők április hónapban nem szolgáltattak jelentést pályázási szándékukról.  

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április hónapban áttekintett 

pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Budakalász, 2012. május 15. 

 

Rogán László 

polgármester 
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1. számú melléklet 

Pályázati szervezetek összefoglalva: 

* Zöld Iránytű Alapítvány * www.pafi.hu *  www.nfu.hu * Nemzeti Kulturális Alap 

* Magyar Gazdaságfejlesztési Központ * Norvég Civil Alap * Váti Kht * Nemzeti 

Civil Alap * ESZA Kht. * www.ofa.hu * Központi Régió Honlapja * 

http://palyazat.lap.hu/ * www.monitormagazin.hu * www.sztnh.gov.hu * 

www.civil.info.hu * www.wesselenyikozalapitvany.hu * www.opsz.hu *  * 

www.kezenfogva.hu * www.macika.hu * http://romaweb.hu * www.fszk.hummka.hu * 

www.energiakozpont.hu * www.umvp.eu * www.palyazatok.pestmegye.hu * 

Belügyminisztérium * Honvédelmi Minisztérium * Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium * Külügyminisztérium * Nemzetgazdasági Minisztérium * Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium * Nemzeti Fejlesztési Minisztérium * Vidékfejlesztési 

Minisztérium * Nemzeti Innovációs Hivatal * Pénzforrás Pályázatportál * Pályázat 

Expressz * Pályázat Súgó * Forrásfigyelő 
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Magánszemélyeknek, fiataloknak, egyetemistáknak, főiskolásoknak, 

iskolásoknak és óvodásoknak szóló pályázati lehetőségek: 

Beadási 

határidő: 

Cím: Kiíró: Pályázhat, feltételek: 

2012.05.25 Végvári élet - képzőművészeti 

pályázat 

Váczi Gyula Alapfokú 

Művészetoktatási 

intézmény,Salgótarjáni 

Kamarazenekar Egyesület 

I. korcsoport 1-4. osztály 

II. korcsoport 5-8. osztály 

III. korcsoport 9-13. osztály 

2012.05.28 GARDENA Élmény a kertben - 

rajzpályázat 

Husqvarna Magyarország Kft. Korhatár: 6 és 12 év 

2012.05.28 Az én édesapám vagy az Én 

nagypapám 

Perspektíva a Jövőért 

Alapítvány 

Irodalmi pályázat, magyarországi 

10-14 éves korú fiatalok  

2012.05.28 Év háza 2012 Magyar Építőművészek 

Szövetsége 

Belföldi természetes 

magánszemély (ek) (építész 

tervező( k)) indulhat(nak), aki(k) a 

pályázat tárgyát képező épület 

tervezését saját nevével/nevükkel 

jegyzi(k), és tervezéséhez érvényes 

tervezői jogosultsággal 

rendelkezett/rendelkeztek az épület 

engedélyezésekor, és a pályázat 

feltételeit magára/magukra nézve 

kötelezően elfogadja(k). 

2012.05.30 Magasiskola Mészöly Miklós 

Egyesület,Szekszárd Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata,Pécsi 

Tudományegyetem Illyés Gyula 

Kar,Wosinsky Mór Megyei 

Múzeum,Illyés Gyula Megyei 

Könyvtár (Szekszárd),PAD 

Irodalmi, Művészeti és 

Kulturális Egyesület 

Alkotótábor, mesterkurzus, 

Mészöly Miklós; 

fiatal író, korhatár 35 év; A 

részvétel díja szállással és 

ellátással 15 000 Ft.  

2012.05.30 Tanulás Japánban - ösztöndíjak 

Japánban 

Japán Kormány 1. Egyetemi alapképzés, korhatár 

17 és 21 éves kor között 

2. Kutatói, korhatár 35 éves korig 

2012.05.30 Szeretnétek nyerni egy koncertet 

az óvodátoknak, iskolátoknak? - 

rajz- és videópályázat 

Gágogó Zenekar 3-10 éves korú gyermekek 

2012.05.31 Az én szobám, az én birodalmam! 

- rajzpályázat 

RS Bútoráruház Minden 4-14 éves korú gyermek 

2012.05.31 Arany Sas Díj Történelmi 

Novellapályázat 

Magyar Irodalmi Lap Nevezési díj, életkor, foglalkozás 

és stílus megkötés nincs.  
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2012.05.31 5. Gyerek Arc - Varázsrajz a 

jövőről 

ARC Művészeti és Szolgáltató 

Kft. 

Alkossatok A4-es formátumú lapra 

tetszőleges technikával, és 

küldjétek el pályaműveiteket az 

ARC-nak! A pályamunkákat 2 

korcsoportban díjazza a zsűri: 6-9 

évesek és 10-14 évesek. 

2012.05.31 Egyik kutya másik eb! - 

képzőművészet 

Csodakutya Állatasszisztált 

Terápiás Közhasznú Alapítvány 

Hajdú- Bihar megyei általános 

iskolák, művészeti iskolák és 

egyéb oktatási és nevelési 

intézmények 

2012.06.01 Segítsünk, hogy minél többen 

átérjenek! - Kreatív Kampány 

Pályázat - alkotáspályázat, sünik 

Magyar Törpesün Tartók és 

Tenyésztők 

Egyesülete,SunBarat.hu,Magyar 

Madármentők Alapítvány 

Saját készítésű kreatív tervekkel 

lehet pályázni ez lehet banner, 

fotó, vers, novella, riport, cikk, 

videó, animáció, flasmob, ezek 

kombinációja vagy egyéb 

figyelemfelkeltő eszköz, akció is.  

2012.06.10 André Kertész fotópályázat 2012 Szigetbecse Községért 

Közalapítvány,Sziget-csücske 

Természetbarátok Egyesülete 

Felnőtt és ifjúsági (18 éves korig) 

korcsoport 

2012.06.15 Íme az ember - pályázat 

egészségügyi szakdolgozóknak 

Ecce Homo Oktatási Központ Minden magyar állampolgárságú, 

18. életévét betöltött, középfokú 

vagy felsőfokú egészségügyi 

végzettséggel rendelkező 

magánszemély 

2012.06.15 Nemzetközi miniatűr fesztivál 17. Szín-Folt Művészeti Alapítvány Minden jelentkezőnek 10 db 

keretet kötelezően fel kell 

használni!  

2012.06.15 Fotópályázat 2012 - 
Könyv/olvasás + természet 

Olvasoterem.com Csak digitális, színes vagy fekete-

fehér képekkel lehet pályázni. 

Minimum 3 megapixeles, fekvő 

képeket várunk! 

2012.06.15 Zsámbék, ahogy én látom - 

műemlékek nyomában - velünk 

élő történelem - összművészeti 

pályázat 

Zsámbéki Közművelődési 

Intézet és Könyvtár,Zsámbék 

Város Önkormányzata 

Egy alkotó maximum 2 db művel 

pályázhat 

2012.06.15 Rajzpályázat Mindszenty József 

emlékév alkalmából 

Ifjúsági Kereszténydemokrata 

Szövetség (IKSZ) 

Alsó és felső tagozatos tanulók 

2012.06.21 PÁRBAN Nógrád Megyei Fotóklub 

Egyesület 

A pályázaton digitális 

fényképezőgéppel készített, illetve 

filmről vagy diáról digitalizált 

fotókkal lehet részt venni. 

2012.06.25 V. Bajai Karikatúra Pályázat Baja város Önkormányzata Minden humort szerető és művelő 

18. életévét betöltött - amatőr és 

profi alkotó 
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2012.06.29 Íme az ember - pályázat 

érettségivel rendelkező 

magánszemélyeknek 

Ecce Homo Oktatási Központ A pályázaton részt vehet minden 

magyar állampolgárságú, 18. 

életévét betöltött, érettségivel 

rendelkező magánszemély. Egy 

személytől CSAK egyetlen 

pályamű adható be, egy témában. 

2012.06.30 Az ÉS tárcanovella-pályázata Élet és Irodalom szerkesztőség Célunk a tárcanovella 

hagyományának megújítása, 

újraértelmezése, a tárcák mai 

helyét keressük 

2012.06.30 Van egy perced? - alkoss! - 

művészeti pályázat 

Hungarofest Nonprofit 

Kft.,Salver Productions Kft. 

Minden 14. életévét betöltött, 28 

év alatti magyar állampolgár 

pályázhat már meglévő vagy 

újonnan elkészített egy vagy több 

saját művészeti alkotásával 

2012.06.30 Forgó Morgó mese- és 

rajzpályázat 

CECED Magyarország 

Egyesülés 

Iskolás korú gyermek alatt a jelen 

pályázatban az alsó tagozatos (1-

4.osztály), a felső tagozatos (5-8/9. 

osztály) és a középiskolás 

gyermekek értendők függetlenül 

attól, hogy milyen típusú iskolába 

járnak 

2012.07.20 Budapest - ami a képeslapokról 

kimaradt 

Hetedik Sor Közepe Alkotói 

Csoport 

Nincs semmilyen kikötésünk, hogy 

egy helyszínt, egy jelenséget vagy 

egy hangulatot válassz a 

pályamunkád témájának, a 

legfontosabb kritérium eredetiség. 

2012.07.22 X. Tarka Fotópályázat Vörösmarty Mihály Ifjúsági és 

Művelődési Központ (Bonyhád) 

Nyitott, azon foglalkozástól, 

lakóhelytől és életkortól 

függetlenül bárki részt vehet 

2012.07.23 Nemzetközi Természetfotó 

pályázat 

MILVUS Csoport Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 

Hivatásos és amatőr fotósok a 

világ bármely részéről egyaránt 

2012.07.27 Az egészség sokszínű világa - 

pályázat - fotó-, vido- és 

makettkészítés,  

BioFocus Egyesület A pályamunkák csak önállóan 

készülhetnek, egy pályázó több 

kategóriában is indulhat. A 

pályázaton csak 

Budapesten tanulmányait folytató 

diák indulhat. 

2012.07.31 Writing for CEE újságírói díj 

2012 

Austria Presse Agentur, 

Marketing & 

Communications,Bank Austria 

Európa bármely részén élő újságíró 

pályázhat, beleértve Észak-, Dél- 

és Délkelet-Európát,  

2012.07.31 Athéné Irodalmi-díj Athéné Alkotókör (Pásztó) Olyan írásművek elismerésére 

szolgál, amelyek a helyi magyar 

kultúrát gazdagítják. Külön 

hangsúlyt helyez a magyarság 

nyelvi kultúrájának ápolására és a 

helyes magyar nyelvhasználatra. 
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2012.07.31 Lászlóffy Woldemár 

diplomamunka pályázat 

Magyar Hidrológiai Társaság A pályázatra benyújtott 

diplomamunka, szakdolgozat 

tárgya legyen kapcsolatban a víz 

természetes vagy társadalmi 

körforgásának valamilyen 

jelenségével. 

2012.08.15 Első Antológia Art-Magic Kiadó Írások antológia kötetbe 

2012.08.22 Értéket teremtek - vállalkozom Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 

Fotópályázat; 18 éves kortól, 

minden alkotó 

2012.08.31 MEGAKRIMI Írók Boltja Kft.,Oriold és Társai 

Kiadó Kft. 

A pályamű maximális terjedelme 

max. 220 gépelt oldal (3200 

karakter/oldal). A pályaműveket 4 

példányban kinyomtatva és 1 db 

CD-n kérjük benyújtani.  

2012.08.31 A lehetséges lehetetlen Vakok és Gyengénlátók 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Egyesülete 

Olyan címmel vagy mottóval 

ellátott pillanatképeket várunk, 

melyen a pályázók különböző 

élethelyzeteket örökítenek meg, 

ahol egy vagy több fogyatékkal élő 

ember végez valamilyen, az 

egészségesek által lehetetlennek 

hitt tevékenységet. 

2012.09.28 XIII. Kerületi Irodalmi Díj XIII. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

XIII. kerületi profi és amatőr írók, 

költők 

2012.09.30 FKF Zrt. Szépírói pályázata - 

téma a hulladék újrahasznosítása 

Fővárosi Közterület-fenntartó 

Zrt. 

Irodalmi pályázat gyermekeknek - 

Alsó tagozat - Felső tagozat  

- Középiskola 

2012.09.30 FKF Zrt. designpályázata öltözék, 

öltözék-kiegészítő, reklámgrafika, 

valamint használati és 

ajándéktárgy kategóriában 

Fővárosi Közterület-fenntartó 

Zrt. 

16-22 éves korig érvényesen 

minden természetes személy 

2012.09.30 Az FKF Zrt. Gyermekrajz-

pályázata - téma a hulladék 

újrahasznosítása 

Fővárosi Közterület-fenntartó 

Zrt. 

- 4-6 éves  

- 6-10 éves  

- 10-14 éves 

2012.09.30 Imázs- és reklámfilm Keszthely Keszthely Város 

Önkormányzata 

Lényeges, hogy a beadott pályamű 

alkalmas legyen Keszthely 

népszerűsítésére, a város 

marketingkampányában történő 

felhasználásra, valamint promóciós 

ajándékként történő terjesztésre.  

2012.09.30 Népszerűsítő kisfilm pályázat - 

Tájfutás, a családi zöld sport 

Magyar Tájékozódási Futó 

Szövetség 

Egy olyan népszerűsítő kisfilm 

megalkotása, amellyel felkelthető a 

tájékozódási futás sportág iránti 

érdeklődés. 
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2012.10.12 Szakértői tanulmányutak - Egyéni 

pályázatok 

Tempus Közalapítvány Az a pályázó támogatható, aki 

- a tanulmányút munkanyelvét 

legalább középfokon beszéli (B2),  

- olyan témát választ, mely 

közvetlen kapcsolatban áll szakmai 

tevékenységével, s annak 

bemutatására is kész,  

- vállalja a tanulmányúton szerzett 

tapasztalatok széles körű 

terjesztését.  

2012.10.20 Batsányi Cserhát Művész Kör 

pályázatot hirdet évfordulók 

alkalmából 

Batsányi Cserhát Művész Kör A pályázatokat maximálisan hat 

A/4-es oldalban kérjük beküldeni. 

Képzőművészeink, A/4 méretben, 

másolatban, a kottákat szintén így 

kérjük. Fotókat is várunk, 

bármilyen témában, bármilyen 

méretben.  

2012.11.05 Megfordult velem a világ - vers- 

és novellaírás 

Magyar 

Gyermekhematológusok és 

Gyermekonkológusok 

Társasága 

Minden magyarul beszélő 

daganatos gyermek 

2012.11.15 Lupusz - ahogy én látom 

FOTÓPÁLYÁZAT 

Schopper Gabriella Magyar 

Lupus Egyesület 

Egy pályázó maximum 10 db 

digitális képet küldhet be e-

mailben a photo@lupusz.hu e-

mailcímre. A beküldött alkotások 

optimális felbontása: 300 dpi, 

20×30 cm-es méret. 

2012.11.15 AgreenSkills program - 

mezőgazdasággal kapcsolatos 

területen dolgozó fiatal kutatók 

mobilitási pályázata 

Európai Bizottság 10 évnél nem régebben 

tudományos fokozatot szerzett, a 

mezőgazdaság, az élelmezés, a 

környezetgazdálkodás valamint az 

állatorvoslás területén dolgozó 

kutatók, akik az INRA vagy az 

Agreenium konzorcium 

valamelyik egységéhez kívánnak 

pályázni 

2012.11.30 Az év praxisa a Kárpát-

medencében 

V. And B. kommunikációs Kft Páciensek, tisztiorvosi szolgálatok, 

civil szervezetek, kórházi 

osztályok, szakorvosok 

2012.12.31 MOL Tehetséggondozásért Díj Új Európa Alapítvány Tanárok, edzők, nevelők,  

2012.12.31 Szürke a tűzfala? Pályázzon, 

kipingálják! 

Színes Város Csoport A kiszínesíteni kívánt felületnek 

forgalmas helyszínen kell lennie. 

2012.12.31 Pályázat ingyenes INFINITO 

játékfacilitátor képzésre 

Infinito Team Társasjátékkal való oktató-

nevelőmunkát végzők, segítő 

foglalkozásúak, humán 

érdeklődésűek 
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2012.12.31 Te és a sünid! Magyar Törpesün Tartók és 

Tenyésztők Egyesülete 

Saját készítésű fotóval és/vagy a te 

sünidről készített fotóval nevezzél 

be 
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Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,  
egyéni vállalkozók részére kiírt pályázati lehetőségek: 

 

Beadási 

határidő: 

Cím: Kiíró: Pályázhat, feltételek: 

2012.06.05 Díj az Európai Vállalkozások 

Ösztönzésére 

Európai Bizottság Az Európai Vállalkozás Díjra való 

nevezés két kiválasztási szakaszban 

zajlik, nemzeti és európai szinten. 

A nemzeti fordulóban 2 legmagasabb 

eredményt elért, de nem azonos 

díjkategóriába tartozó pályázat 

delegálható az európai fordulóba. 

2012.12.31 Humánerőforrás rendszerek és 

eljárások fejlesztése, fizikai és 

szellemi állomány 

kompetenciafejlesztése és a 

vállalkozás működésével 

kapcsolatos tréningek 

kedvezményes igénybevétele 

Az Ember mint a 

Legfontosabb Erőforrás 

Kutatási Alapítvány 

Az elérhető kedvezmény mértéke:  

- HR rendszerek és eljárások fejlesztése 

60% 

- Fizikai szellemi állomány részére 

kompetencia fejlesztés 50% 

- 360 fokos értékelés 50% 

- Tréningek 50% 

2012.12.31 Munkahelyi képzések támogatása 

mikro- és kisvállalkozások 

számára a konvergencia 

régiókban / TÁMOP-2.1.3.A-12/1 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség 

Konvergencia régióból indulhatnak.  

2013.02.28 Munkahelyi képzések támogatása 

nagyvállalkozások számára a 

konvergencia régiókban / 

TÁMOP-2.1.3.C-12/1 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség 

Konvergencia régióból indulhatnak.  
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Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, muzeális- és közoktatási 
intézmények részére kiírt pályázati lehetőségek: 

 

Beadási 

határidő: 

Cím: Kiíró: Pályázhat, feltételek: 

2012.05.31 Pályázat általános és középiskolás 

csoportok részére, 

osztálykirándulás/nyári táborozás 

szervezésére 

Szép Ernő Középiskolai 

Kollégium (Hajdúszoboszló) 

gyermek- és ifjúsági szervezetek, 

általános és középiskolai osztályok, 

baráti közösségek, egyesületek, 

alapítványok, egyéb szervezetek 

fizetendő díj: 8800 Ft/ fő  

2012.06.15 Köszönjük, SIÓ! 2012 SIÓ-ECKES Kft. Rajzpályázat, iskolakezdési támogatás;  

kizárólag általános iskolák támogató 

alapítványai 

2012.06.10 7 nap/6 éjszakás turnusban 

kedvezményes táborozási 

lehetőség hátrányos helyzetű 

gyermekek számára 

Környezetvédő Kölykök 

Szabadidő Egyesület 

A tábor részvételi díja: 21 600 Ft/fő 

2013. 06. 30. A Könyvkiadás Kollégiuma 
pályázatot hirdet művészeti 
tárgyú, illetve a különböző 
művészeti területekhez 
kapcsolódó, azokat bemutató, 
értelmező, értékelő művek 
hagyományos módon történő 
megjelentetésének támogatására. 

Nemzeti Kulturális Alap  Egy pályázó több kiadvánnyal is 
pályázhat, de mindegyik kiadványra 
külön pályázati adatlapot kell kitölteni és 
a mellékleteket csatolni.  Pályázni csak 
elkészült művekkel lehet! 

2013. 06. 30. A Könyvkiadás Kollégiuma 
pályázatot hirdet magyar 
szépirodalmi művek 
megjelentetésének támogatására. 

Nemzeti Kulturális Alap  Egy pályázó több kiadvánnyal is 
pályázhat, de mindegyik kiadványra 
külön pályázati adatlapot kell kitölteni és 
a mellékleteket csatolni.  Pályázni csak 
elkészült művekkel lehet! 

2013. 06. 30. A Könyvkiadás Kollégiuma 
pályázatot hirdet magyar 
ismeretterjesztő és tudományos 
művek megjelentetésének 
támogatására. 

Nemzeti Kulturális Alap  Egy pályázó több kiadvánnyal is 
pályázhat, de mindegyik kiadványra 
külön pályázati adatlapot kell kitölteni és 
a mellékleteket csatolni.  Pályázni csak 
elkészült művekkel lehet! 

2012.08.15 Együtt Európáért érem és plakett 

elismerés 

Falvak Kultúrájáért 

Alapítvány 

Az elismerést azon személyiségek 

számára adományozza, akik egyéni 

teljesítményükkel hozzájárultak a népek 

közötti közvetlen kapcsolatok 

gazdagításához.  

2012.09.01 Rainprecht Antal emlékérem Falvak Kultúrájáért 

Alapítvány 

Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az 

alapító gondolatot és a pályázat célját 

huzamosabb időn át hitelesen 

megvalósító magyar vagy külföldi 

személy. 
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2012.11.02 Vizuális Művészetek Kollégiuma 

pályázata 

Nemzeti Kulturális Alap Kortárs képzőművészeti galériát 

működtető Magyarországon bejegyzett 

jogi személy vagy jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság és egyéni 

vállalkozó 

2012.11.29 Leonardo da Vinci előkészítő 

látogatások 

Európai Bizottság,Tempus 

Közalapítvány 

Az előkészítő látogatás 

keretében legfeljebb 5 napos (4 

éjszakás) külföldi tartózkodás 

támogatható egyszeri kiutazással. 

2012.11.29 Grundtvig előkészítő látogatások - 

Partnerkeresés, nemzetközi 

kapcsolatok megalapozása, 

szélesítése 

Európai Bizottság,Tempus 

Közalapítvány 

A kiutazások legalább 1, legfeljebb 5 

naposak lehetnek. 

2012.11.29 Comenius előkészítő látogatások Európai Bizottság,Tempus 

Közalapítvány 

Az előkészítő látogatások maximális 

időtartama 5 nap (4 éjszaka). 

Intézményenként csak egy fő kiutazása 

támogatható. 
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Önkormányzatok által megpályázható lehetőségek: 
 

Beadási 

határidő: 

Cím: Kiíró: Pályázhat, feltételek: 

2012.05.31 K+F+I ernyőprojektek támogatása / 

ERNYO_12 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Ügynökség 

K+F projekttámogatás: 

2012.06.01 Munka és a magánélet összehangolása - 

Alternatív nappali gyermekellátási 

szolgáltatások létrehozásának támogatása 

/ TÁMOP-2.4.5-12/1 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Ügynökség 

Konvergencia régióból indulhatnak.  

2012.07.10 A fizikai és info-kommunikációs 

akadálymentesítés szakmai tudásának 

elterjesztése és hozzáférhető 

szolgáltatások fejlesztése / TÁMOP-

5.4.6.A-12/2 - akadálymentesítés 

vidéken 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Ügynökség 

Konvergencia régióból indulhatnak.  

2012.07.31 Roma szakkollégiumok támogatása 

(KONV) / TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Ügynökség 

Konvergencia régióból indulhatnak.  

2012.09.10 Idegen nyelvi képzési rendszer 

fejlesztése a felsőoktatásban / TÁMOP 

4.1.2.D-12/1/KONV 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Ügynökség 

Konvergencia régióból indulhatnak.  

2013.02.28 Munkahelyi képzések támogatása 

középvállalkozások számára a 

konvergencia régiókban / TÁMOP-

2.1.3.B-12/1 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Ügynökség 

Konvergencia régióból indulhatnak.  

2013.02.28 Munkahelyi képzések támogatása 

nagyvállalkozások számára a 

konvergencia régiókban / TÁMOP-

2.1.3.C-12/1 

Nemzeti 

Fejlesztési 

Ügynökség 

Konvergencia régióból indulhatnak.  

 

 


