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ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy:  Javaslat a 2012. október 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 októberében 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, a jogi személyek, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére kiírt pályázati lehetőségeket, valamint a 

Civil szervezetekre, alapítványokra, egyesületekre, muzeális- és közoktatási intézményekre, 

önkormányzatokra vonatkozó pályázatokat összesítetten az 1. számú táblázat tartalmazza.  

 

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

előtti hirdetőtáblára is kihelyeztük a táblázatokat.  

 

Az intézményvezetők október hónapban nem szolgáltattak jelentést pályázási szándékukról.  

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

Határozati javaslat 

 

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

pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Budakalász, 2012. november 20. 

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 Nonprofit Kft. * 

Nemzeti Civil Alap Program * ESZA Kht. * Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

* 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 * Europe Direct * Zöldövezet program 
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1. számú táblázat 

Beadási 

határidő: 

Cím: Kiíró: Pályázhat, feltételek: 

2012.11.25 Tűzoltók élete, rajzpályázat Szomjoltóság 3-6 éves óvodás; 7-10 éves; 11-14 

éves; 15-18 éves iskoláskorú 

gyerekek 

2012.11.25 Hajléktalanságból való kiutak 

segítése 

Van Esély Alapítvány Szociális munkások 

2012.11.26 Nemzeti Kulturális 

Térinformációs rendszer 

Szolgáltató és Tanácsadó 

Multifunkcionális Módszertani 

Központ / TIOP 1.2.1/B-12/1 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi költségvetési szerv (312) 

2012.11.28 Esszéíró pályázat Modern és Kortárs Művészeti 

Központ 

Magánszemélyek pályázathatnak.  

2012.11.28 Decemberi napló c. naplóregény - 

aktuális 

naplóbejegyzésének megírására, 

mindhárom főhőshöz. 

konyviro.com,B.D.Mitterpach Magánszemélyek pályázathatnak.  

2012.11.30 A mi óvodánk - Miért ezt az 

óvodát választottátok? 

Miért szerettek ebbe az oviba 

járni? 

Veszprémimami Óvodák. 

2012.11.30 A mi bölcsödénk - Miért ezt a 

bölcsődét választottátok? 

- Miért szerettek ebbe a bölcsibe 

járni? 

Veszprémimami Bölcsődék. 

2012.11.30 A mi iskolánk - Miért ezt az 

iskolát választottátok? 

- Miért szerettek ebbe az iskolába 

járni? 

Veszprémimami Iskolák. 

2012.11.30 Innovatív ötletek 

megvalósításának elősegítése 

Debreceni Egyetem Kutatóintézetek és 

kutatásfejlesztéssel foglalkozó 

mikro-, kis- és 

középvállalkozások, elsősorban 

spin-off és start-up cégek 

2012.11.30 Könyvtárbusz No2. külső 

designjának megtervezése 

Csorba Győző Megyei - Városi 

Könyvtár 

Magánszemélyek pályázathatnak.  

2012.11.30 Álomút gyermekrajzpályázat 

2012 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3-14 éves korú gyerekek 

2012.11.30 Családi élmények - fotópályázat Magyar Mezőgazdaság Kft. Magánszemélyek pályázathatnak.  

2012.11.30 Kreatívok harca - kreatív pályázat Nestlé Hungária Kft.,Papyrus Magánszemélyek pályázathatnak.  
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a kávéfogyasztásról Hungária Zrt. 

2012.11.30 Kulturális intézmények részvétele 

a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában / TÁMOP-3.2.13-12/1 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kulturális (közművelődési, 

közgyűjteményi, művészeti) 

intézmények/szervezetek 

2012.11.30 Karácsonyi rajz és mesepályázat a 

Kölyökbirodalom családi oldallal! 

Lídia Steiner's Blog - 3-5 éves korosztály (itt 

természetesen nem a gyermek, 

hanem az anyu vagy apu fog 

segíteni a mese leírásában, de nem 

a kitalálásában) - a rajzot, azonban 

a gyermektől várjuk 

- 6-8 évesek (ha még nem tud írni 

a gyermek, természetesen itt is 

elfogadjuk, ha a szülő írja le, de 

nagyon fontos, hogy a történetet a 

gyermek találja ki és nem a 

szülő!!!) A rajzot a gyermek 

rajzolja le. 

- 9-12 évesek 

2012.11.30 Családháló.pont - Babasarok Családháló online magazin Olyan új vagy régi családi 

közösségek, vagy több családi 

közösséget egy helyen összefogó 

szervezetek jelentkezését várjuk, 

akik 

- Közösségi hellyel rendelkeznek, 

vagy közösségi teret fenntartó 

szervezet befogadta. 

- Családokat fognak össze (5-10 

család). 

- Rendszeres családi 

összejöveteleket tartanak és 

vállalják ezek hosszú távú 

fenntartását. 

- Olyan programot is szerveznek, 

amelyekre más családokat is 

várnak. 

- Azonosulnak a családháló 

céljaival és szívesen válnak a 

hálózat csomópontjává 

2012.11.30 Dobolni tanulsz? Mutasd magad! 

- ütőhangszeres bemutatkozás 

T & R Kft. Alapfokú művészeti iskolák, 

zeneművészeti szakközépiskolák, 

magán dobiskolák ütőhangszeres 

tanszakai 

2012.11.30 Digitális módszertárba való 

megjelenés 

Tempus Közalapítvány Közoktatásban dolgozó 

pedagógusok vagy szakmai 

munkaközösségek 

2012.11.30 Karácsonyi rajz és mesepályázat a 

Kölyökbirodalom családi oldallal! 

Lídia Steiner's Blog - 3-5 éves korosztály (itt 

természetesen nem a gyermek, 

hanem az anyu vagy apu fog 

segíteni a mese leírásában, de nem 

a kitalálásában) - a rajzot, azonban 
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a gyermektől várjuk 

- 6-8 évesek (ha még nem tud írni 

a gyermek, természetesen itt is 

elfogadjuk, ha a szülő írja le, de 

nagyon fontos, hogy a történetet a 

gyermek találja ki és nem a 

szülő!!!) A rajzot a gyermek 

rajzolja le. 

- 9-12 évesek 

2012.12.01 Hol lakik a Télapó? - rajzpályázat Fidelitas Olyan gyermekek, akik már 

betöltötték a 3 éves kort, de még 

nem múltak el 12 évesek. 

2012.12.02 Mobil applikációval a korrupció 

ellen 

Transparency International 

Magyarország 

Bárki pályázhat, Android 

mobiltelefonra készített 

applikációval 

2012.12.02 Pályázat az 55. Velencei 

Nemzetközi Képzőművészeti 

Biennále magyar pavilonjában 

rendezendő kiállítás kurátori 

megbízatására 

Műcsarnok Nonprofit Kft. Minden olyan személy vagy 

csoport pályázhat, aki jártas a 

kortárs képzőművészetben és 

rendelkezik kiállításrendezői 

gyakorlattal 

2012.12.03 M2M-megoldások, alkalmazások 

tervezése 

Telenor Magyarország Zrt. Felsőoktatási intézmények 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

tanulói 

2012.12.03 Jogsegély-szolgálat fejlesztése a 

konvergencia régiókban / 

TÁMOP 2.5.3.B-12/1 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A konvergencia régió jogosult.  

2012.12.03 Egész életen át tartó tanulás 

program - Comenius egyéni 

diákmobilitás 

Európai Bizottság,Tempus 

Közalapítvány 

Olyan középiskolák, amelyek 

partnerei voltak, vagy jelenleg is 

partnerei egymásnak egy 

Comenius Iskolai 

együttműködések projektben 

2012.12.03 Egri Csillagok Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata,Eventus Üzleti, 

Művészeti Középiskola, 

Szakiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és 

Kollégium 

8. osztályos ifjú alkotók 

2012.12.06 Az ősz világa! - kreatív családi 

pályázat 

Lehetőségek Háza 

Közösség,Lelkes Tornastúdió 

Minden 6-14 éves gyermek és 

családja 

2012.12.07 XXVIII. Vizuális Művészeti 

Hónap 2012 - fotó- és 

képzőművészeti pályázat 

Budapesti Művelődési Központ Budapesten élő amatőr 

fényképészek és képzőművészek 

2012.12.12 WebZene Pályázat - zenei 

pályázat 

Webse TV Magánszemélyek pályázathatnak.  

2012.12.14 Borászati gépek, technológiai 

berendezések beszerzéséhez a 

Mezőgazdasági és Kis- és középvállalkozások 
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2011. évtől igényelhető támogatás Vidékfejlesztési Hivatal 

2012.12.15 Castello di Duino 2013 - 

Nemzetközi versíró pályáza - 

vers- és színdarabírást 

Forum Mondiale dei Giovanni 30 év alatti fiatalok 

 

2012.12.15 Siófok város turisztikai 

kabalafigurájának tervezése 

Siófoki Fürdőegylet Turisztikai 

Egyesület 

Minden 14. életévét betöltött 

természetes személy 

2012.12.15 A keresztény hit korszerű 

bemutatása korunk Európai 

kultúrájában 

VIGILIA Szerkesztőség és 

Kiadóhivatal 

Magánszemélyek pályázathatnak.  

2012.12.20 Eurovíziós Dalfesztivál 2013 Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap,Magyar 

Televízió Nonprofit Zrt. 

Magánszemélyek pályázathatnak.  

2012.12.31 Pályázati Felhívás az Arteriográf 

készülékek üzemeltetésére 

Medexpert Kft. Magyarországon bejegyzett, 

működési engedéllyel rendelkező 

egészségügyi szolgáltatók: 

gazdasági társaságok; egyéni 

vállalkozók; civil szervezetek; 

önkormányzatok; önkormányzati, 

állami vagy egyházi fenntartású 

intézmények; jogi személyiséggel 

rendelkező szervezetek 

2012.12.31 Alkotók antológia - irodalmi játék konyviro.com Magánszemélyek pályázathatnak.  

2012.12.31 A régió innovációs potenciáljának 

fejlesztése innovatív start-up 

cégek létrehozásával / DAOP-

1.3.1-12, ÉAOP-1.1.3-12, ÉMOP-

1.3.1-12, NYDOP-1.1.1/C-12 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Konvergencia régiók. 

2012.12.31 Pályázat írás/újságírás iránt 

magukban kedvet érző fiatalok 

számára 

Kultúrprojekt Egyesület Írás/újságírás iránt magukban 

kedvet érző fiatalok 

2013.01.10 K&H Vigyázz, Kész, Pénz! - 

pénzügyi ismeretek elsajátítása 

K&H Csoport I. kategória: 1. és 2. osztályos 

tanulók  

II. kategória: 3. és 4. osztályos 

tanulók  

III. kategória: 5. és 6. osztályos 

tanulók  

IV. kategória: 7. és 8. osztályos 

tanulók 

2013.01.15 Tegyél 3 jó dolgot! - rajz, 

festmény, rajzos-kreatív 

könyvecske, vers, novella, 

fogalmazás, fotó, film 

Criminon Magyarország 

Kiemelten Közhasznú 

Alapítvány,Első Fecskék Klubja 

Általános iskolás és középiskolás 

diákok, gyermekcsoportok, 

osztályok és 

nevelőotthonok/intézetek 

2013.01.16 Kereskedelemfejlesztési pályázat Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyarországon termelő- vagy 

szolgáltató tevékenységet folytató 

és belföldi székhellyel vagy az 

Európai Gazdasági Térség (a 
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továbbiakban: EGT) államaiban 

székhellyel és Magyarországon 

telephellyel rendelkező bejegyzett 

mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknak minősülő 

gazdasági társaságok, (a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény 3. §-ban 

meghatározottak szerint), egyéni 

vállalkozók, szövetkezetek, 

klaszterek, szakmai alapon 

szerveződő egyesületek, 

egyesülések, szövetségek, HITA 

által előminősített kiállítás-

szervezők, Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara és annak területi 

szervezetei 

2013.01.18 Gondolj "bele"- Tervezz "vele" - 

kreatívitás, újrahasznosítás 

Eventus Üzleti, Művészeti 

Középiskola, Szakiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Kollégium 

Kreatív, tehetséges, 14-20 év 

közötti diákok 

2013.01.25 Grand Prix Scientifique 2013 - 

kutatás az élettan, a biológia vagy 

a szív- és keringési betegségek 

gyógyítása terén 

Institut de France Tudósok 

2013.01.28 Európai Ifjúsági Károly-díj - az 

EU fejlődéséről, az integrációról 

és az európai identitás kérdéseiről 

szóló verseny 

Internationaler Karlspreis zu 

Aachen,Európai Parlament 

16-30 éves fiatalok 

2013.01.31 VI. InternetVers Fesztivál - költők 

és dalszövegírók számára 

Hangraforgó internetes Szakmai 

Fórum,Katona József 

Művelődési Központ 

(Gyomaendrőd),OMart 

Kulturális Műhely 

Költők és dalszövegírók 

2013.02.01 Álmaim gasztronómiája - 

fotópályázat 

Haller János Általános, 

Szakközép- és 

Szakiskola,Mosonmagyaróvár 

és környéke Gasztronómiai 

Egyesület 

Minden amatőr és profi fotós 

2013.02.01 Rajzold le álmaid tortáját! Haller János Általános, 

Szakközép- és Szakiskola 

Minden Mosonmagyaróváron és 

környékén tanuló alsó tagozatos 

(1-4. osztály) diák 

2013.02.28 VI. InternetVers Fesztivál - 

dalszerzők és előadók számára 

Hangraforgó internetes Szakmai 

Fórum,Katona József 

Művelődési Központ 

(Gyomaendrőd),OMart 

Kulturális Műhely 

Dalszerzők és előadók 
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2013.02.28 Antológia pályázat - irodalmi 

pályázat 

Art-Magic Kiadó Magánszemélyek pályázathatnak.  

2013.04.10 Visegrád Ösztöndíj az OSA 

Archivumban 

International Visegrad Fund V4 országokból származó 

pályázók lehetnek kutatók, diákok, 

akik mester fokozatuk 

megszerzése után kutatómunkát 

végeznek, művészek, újságírók, a 

tudományos élet egyéb szereplői, 

akiknek további kutatásaihoz 

nélkülözhetetlen az OSA 

Archivum gyűjteménye 

2013.12.31 Vasút-korszerűsítés a Budapest-

Esztergom vonalon - fotópályázat 

Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

Magánszemélyek pályázathatnak.  

 
 
 

 


