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ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy:  Javaslat a 2013. március 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 2013 márciusában 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.  

Külön értesítés ellenére a két intézményen kívül a többi nem szolgáltatott jelentést március 

hónapban a pályázási szándékukról.  

 

Tájékoztató az önkormányzatot érintő uniós pályázati lehetőségekről: 

- KEOP-1.2.0/09-11 – Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása 

A pályázati dokumentáció összeállítására és elkészítésére közbeszerzési eljárás 

kiírására kerül sor. Az ajánlattételi dokumentációt a KBEB 2013. április 18-án 

tárgyalja meg. Véglegesítés után kerülhet sor a kiírásra.  

- ÁROP-3.A.2-2013 – Szervezetfejlesztés a Közép-magarországi régióban lévő 

önkormányzatok számára – TERVEZET 

A pályázat célja: Az Önkormányzati törvény és a Járási törvény rendelkezéseinek 

megfelelően megváltozik az önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri 

hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is 

változásokat tesz szükségessé – a pályázat egyik célja a szükséges változások 

felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények 

visszacsatolásának támogatása.  

A pályázat kiírása jelenleg partnerségi egyeztetés alatt áll, a véglegesítést követően 

átnézzük, hogy önkormányzatunknak van-e lehetősége indulni rajta.  
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A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március hónapban áttekintett 

pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budakalász, 2013. április 16. 

Rogán László 

polgármester
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1. számú melléklet 

Pályázati szervezetek összefoglalva: 

* Belügyminisztérium * Honvédelmi Minisztérium * Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium * Külügyminisztérium * Nemzetgazdasági Minisztérium * Emberi 

Erőforrások Minisztériuma * Nemzeti Fejlesztési Minisztérium * Vidékfejlesztési 

Minisztérium * Nemzeti Innovációs Hivatal * Pályázat Súgó * Forrásfigyelő * 

Europe Direct * Zöldövezet program * Controll Zrt. * www.mlsz.hu * EMET * 

www.nkek.hu * Alternatív Energia Központ * Zöld Iránytű Alapítvány * 

www.pafi.hu *  www.nfu.hu * Nemzeti Kulturális Alap * Magyar 

Gazdaságfejlesztési Központ * Norvég Civil Támogatási Alap * Váti Nonprofit Kft. 

* Nemzeti Civil Alapprogram * ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. * 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány * Központi Régió Honlapja * 

http://palyazat.lap.hu/ * www.civil.info.hu * www.opsz.hu * www.kezenfogva.hu * 

www.fszk.hu * www.umvp.eu * Széchenyi Programiroda * www.toosz.hu * 

magyaryprogram.kormany.hu *  
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1. számú táblázat 

Beadási 

határidő: 

Cím: Kiíró: Pályázhat, feltételek, célja: 

2013.04.02 SZIE - Építs közösséget! - 
ifjúsági programsorozat 
önkéntes szervezőknek 

Szentimrevárosi 
Egyesület 

A Szentimrevárosi Egyesület (SZIE) 
pályázatot hirdet 18-35 éves fiatalok, 
magánszemélyek vagy 2-3 fős baráti 
társaságok számára, keresztényi alapokon álló, 
új, ifjúsági közösségépítő akció- vagy 
programsorozatok kitalálására és 
megvalósítására. A pályázaton olyan 
javaslatokat várnak, amelyek révén a pályázó 
önkéntes munkájával saját ötletén alapuló, 
fiataloknak szóló közösségépítő 
programsorozatot akar megvalósítani a 
Szentimrevárosi Egyesület keretében, annak 
anyagi, erkölcsi és szakmai támogatása 
mellett. 

2013.04.03 Nyuszi ül a fűben - fotópályázat Pályázati Interaktív 
Elektronikus Rendszer 

A felvételek hagyományos vagy digitális 
technikával egyaránt készülhetnek, de csak 
digitális formátumban (jpg, jpeg, png) 
kiterjesztéssel nyújthatóak be. 
- Ugyanazon személy által több pályázat (kép) 
is benyújtható, de pályázatonként maximum 1 
db egyedi, saját maga által készített felvétellel 
indulhat, melyet később bármilyen más 
fórumon ismételten publikálhat. 
- A kép terjedelme maximum 5 MB lehet. 
- Mérete: hosszabbik oldala minimum 1600 
pixel de maximum 4000 pixel 
- Valamint a "Befogadási kritériumokban" 
szereplő további feltételek. 
- A pályázat ingyenes és bárki részt vehet 
rajta.  

2013.04.08 Erdő-mező élővilága tábor Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu 
honlapon található elektronikus pályázati 
adatlap kitöltésével lehet. A pályázó 
intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal 
pályázhatnak. Jelen pályázat keretében egy 
adatlapon tíz gyermekre nyújtható be pályázat. 
A pályázó kizárólag alapfokú oktatási 
intézmény lehet;  

2013.04.08 Életút-tábor Borsos László 
vezetésével 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban 
álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 
14 éves, de 2013. augusztus 31-ig 18. életévét 
be nem töltött gyermek szülője/törvényes 
képviselője 

2013.04.08 Cselgáncstábor Hadfi Dániel 
Európa-bajnok és Kovács Antal 
világ- és olimpiai bajnok 
vezetésével 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Pályázók köre: Sportegyesületek.  
Kedvezményezettek köre:  
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban 
álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 
10 éves, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévét 
be nem töltött gyermek. Résztvevők 
maximális létszáma: 200 gyermek  

2013.04.08 Mesés nyár vár ránk! - 
táborozás családsegítő és/vagy 
gyermekjóléti szolgáltatásban, 
valamint átmeneti gondozásban 
részesülő gyermekek részére 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint 
gyermekek átmeneti otthonainak vagy 
családok átmeneti otthonainak fenntartói 
pályázhatnak. 
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2013.04.08 Boksztábor Kovács KOKO 
István olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok és Erdei 
"Madár" Zsolt többszörös 
világbajnok vezetésével 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

BOKSZTÁBOR 
Pályázók köre: Sportegyesületek.  
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, 
tanulói jogviszonyban álló, a pályázat 
benyújtásának napján legalább 10 éves, de 
2013. augusztus 31-ig 18. életévét be nem 
töltött gyermek. Résztvevők maximális 
létszáma: 250 gyermek  
 

2013.04.08 Igazolt hiányzás - táborozás 
iskolai csoportok számára 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu  
honlapon található elektronikus pályázati 
adatlap kitöltésével lehet.  A pályázó 
intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal 
pályázhatnak. A csoport tagjai 3-8. osztályos, 
de 2013. augusztus 31-ig 15. életévüket be 
nem töltött tanulók lehetnek. A pályázat 
keretében egy adatlapon legfeljebb öt 
csoportra nyújtható be pályázat, de egy 
intézmény ennél több pályázatot is beadhat.  

2013.04.08 Hurrá, együtt nyaralunk! - 
Táborozás gyermekvédelmi 
szakellátásban, nevelőszülői 
hálózatban ellátott gyermekek 
részére 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Táborozási pályázat gyermekvédelmi 
szakellátásban, nevelőszülői hálózatban 
ellátott gyermekek részére. Pályázók köre:  
Tartós vagy átmeneti elhelyezést nyújtó 
gyermekvédelmi intézmények, nevelőszülői 
hálózatok. Kedvezményezettek köre:  
A pályázó intézmények által gyermekvédelmi 
szakellátásban részesített vagy nevelőszülői 
hálózatban ellátott gyermekek.  

2013.04.08 Birkozótábor Komáromi Tibor 
világbajnok és olimpiai 
ezüstérmes birkózó vezetésével 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Pályázók köre: Szakirányú sportegyesületek 
vagy szakosztályok. 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. 
Résztvevők maximális létszáma:Turnusonként 
legfeljebb 250 gyermek, összesen 500 fő.  

2013.04.08 Előadóművészeti tábor, 
klasszikus és népzene Horváth 
Ádám operaénekes vezetésével 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Pályázók köre: Belföldi illetőségű, tanulói 
jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának 
napján legalább 10 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 10 éves, de 
2013. augusztus 31-ig 15. életévét be nem 
töltött gyermek. Résztvevők maximális 
létszáma: 50 gyermek  
 

2013.04.08 Cser-Készen az életre - 
táborozás 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Pályázók köre: Belföldi illetőségű, tanulói 
jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának 
napján legalább 8 éves, de 2013. augusztus 
31-ig 18. 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 18. életévét 
be nem töltött gyermek.  

2013.04.08 Egészséges életmód tábor 
gluténérzékenynek Dr. Németh 
Anna Mária belgyógyász 
főorvos vezetésével 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

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. 
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2013.04.08 Megújuló energiaforrás 
hasznosítására irányuló 
beruházások finanszírozását 
szolgáló pénzügyi konstrukció / 
KEOP-2013-4.8.0 

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 

Pénzügyi vállalkozások kérhetik.  

2013.04.08 DJ-tábor Spigiboy és Szabó 
László DJ-k vezetésével 

Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 

Pályázók köre:  
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban 
álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 
14 éves, de 2013. augusztus 31-ig 18. életévét 
be nem töltött gyermek szülője/törvényes 
képviselője. Kedvezményezettek köre:  
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban 
álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 
14 éves, de 2013. augusztus 31-ig 18. életévét 
be nem töltött gyermek.  
Résztvevők maximális létszáma: 40 gyermek  
 

2013.04.10 V. Országos lovas rajz- és 
fotópályázat 

Lovas Udvarház 
(Szedres),Garay János 
Általános Iskola 
(Szekszárd) 

A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű , 
bármely technikával készített rajz és festmény 
(de lehet batikolás, montázs, vegyes technika 
is) küldhető. Egy alkotó maximum 2 
alkotással pályázhat. Kérik a pályázókat, hogy 
ne meglévőalkotások másolatait küldjék be, 
mert ezeket nem tudják értékelni! 
A fotópályázatra maximum 5 db papíralapú 
(min.: 18x24 mm-es)  vagy digitális (CD-
lemezre kiírt, JPEG formátumú) pályázati 
anyagokat várnak. 

2013.04.10 V. Országos lovas rajz- és 
fotópályázat 

Lovas Udvarház 
(Szedres),Garay János 
Általános Iskola 
(Szekszárd) 

A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű , 
bármely technikával készített rajz és festmény 
(de lehet batikolás, montázs, vegyes technika 
is) küldhető. Egy alkotó maximum 2 
alkotással pályázhat. Kérik a pályázókat, hogy 
ne meglévő alkotások másolatait küldjék be, 
mert ezeket nem tudjuk értékelni! 
A fotópályázatra maximum 5 db papíralapú 
(min.: 18x24 mm-es)  vagy digitális (CD-
lemezre kiírt, JPEG formátumú) pályázati 
anyagokat várnak. 

2013.04.12 Media gyártás-előkészítés - 
egyedi projektek 

MEDIA Desk 
Magyarország Iroda 

Független gyártó vállalatok, melyek estében a 
cégbejegyzés legalább 12 hónapja történt. 

2013.04.12 Media Gyártás-előkészítés - 
csomagtervek 

MEDIA Desk 
Magyarország Iroda 

Független gyártó vállalatok, melyek estében a 
cégbejegyzés legalább 3 éve történt 

2013.04.12 Nyaralás, osztálykirándulás 
Hajdúszoboszlón! 

Szép Ernő Középiskolai 
Kollégium 
(Hajdúszoboszló) 

Nyaralás, osztálykirándulás Hajdúszoboszlón! 
A hajdúszoboszlói Szép Ernő Középiskolai 
Kollégium pályázatot hirdet általános és 
középiskolás csoportok részére, 
osztálykirándulás/nyári táborozás 
szervezésére. Pályázhatnak: gyermek- és 
ifjúsági szervezetek, általános és középiskolai 
osztályok, baráti közösségek, egyesületek, 
alapítványok, önkormányzatok, egyéb 
szervezetek Pályázat célja: Szeretnénk olcsó 
nyaralási, pihenési lehetőséget biztosítani 
diákcsoportok részre. 
 
 

2013.04.15 Dryland Champions, ENSZ-
kampány az elsivatagosodás 
ellen 

Nemzeti Környezetügyi 
Intézet 

A program keretén belül mindazon személyek 
jogosulttá válnak az oklevél megszerzésére, 
akik tevékenységükkel, kezdeményezésükkel 
fenntartható terület-gazdálkodási (SLM) 
gyakorlat/politika megvalósítását segítik elő 
helyi, regionális vagy nemzeti szinten. 
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2013.04.15 Stockholmi Ifjúsági Víz Díj - 
magyarországi verseny 

GWP Magyarország 
Alapítvány 

A versenyben 15-20 év közötti, középiskolás 
fiatalok vehetnek részt egyedül, vagy egy 
maximum háromfős csapatot alkotva. 
A pályázó diákoknak legkésőbb 2013. 
AUGUSZTUS 31-ig be kell tölteniük a 15. 
életévüket, illetve csak 2013. SZEPTEMBER 
6. után töltetik be a 21. életévüket. A 
legfeljebb 20 oldalból álló pályamű a 
vízminőség-javítás, a vízkészlet-gazdálkodás, 
a vízvédelem, a víz- és szennyvíztisztítás, 
valamint az oktatás vagy a víz társadalmi 
vonatkozásainak bemutatása révén járuljon 
hozzá az élet minőségének javulásához. A 
pályamű célszerűen alkalmazzon kutatási 
megközelítést tudományosan elfogadott 
vizsgálati módszerekkel, kísérletekkel, 
megfigyeléssel (monitoring) és ellenőrzéssel, 
valamint az eredmények értékelésével és 
ismertetésével, továbbá tartalmazzon 
statisztikai elemzést is. Az elméleti és a 
gyakorlati eredmények egyaránt 
szerepelhetnek a munkában. 
A feltöltendő fájl mérete legfeljebb 2MB 
lehet.  

2013.04.15 Struktúraváltás támogatása a 
járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével / TIOP 
2.2.6/12/1/B 

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 

Jelen pályázat alapvető célja a magas 
színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés területi kiegyenlítése, ezáltal 
hozzájárulva a fennálló társadalmi 
esélykülönbségek csökkentéséhez. Az 
ellátások fejlesztésének hosszú távú 
eredményeképpen az igénybevevő lakosság 
számára egészségnyereség elérése. 

2013.04.15 Tervezz plakátot a vakvezető 
kutyákról! 

Baráthegyi Vakvezető és 
Segítő Kutya Iskola 
Alapítvány 

Az alkalmazható technika szabadon választott: 
lehet grafika, festés, pasztell, szén, tus, 
plasztika, érem stb. A képeket kiállítható 
állapotban, 50 X 70 cm-es keretbe 
helyezhetően kérjük beküldeni. A tárgyak 
bemutatását vitrinben tervezzük. 

2013.04.15 Erasmus Mundus 2009-2013 
cselekvési program / 
EACEA/38/12 

Európai Bizottság Felsőoktatási program, Erasmus Mundus / 
EACEA/38/12 alap- és mesterképzésben részt 
vevő diákok, doktorjelöltek, kutatók, valamint 
a tudományos és adminisztratív személyzet 
tagjai 

2013.04.18 Zoom Budapest - Kattanj rá! 
fotópályázat 

Antall József 
Tudásközpont 

mindenki részt vehet, aki a fényképezés iránt 
érdeklődik, bár főként az egyetemi 
hallgatóságot szeretnénk ösztönözni arra, hogy 
műveikkel mutassák be saját perspektívájukat, 
ahogy ők látják a budapesti nyüzsgő életet 

2013.04.18 Könyvkiadás Kollégiuma 
pályázata 

Nemzeti Kulturális Alap Egy pályázó maximum 3 kiadvánnyal 
pályázhat, de mindegyik kiadványra külön 
pályázati adatlapot kell kitölteni és a 
mellékleteket csatolni.  
Olyan kiadvánnyal nem lehet pályázni, amely 
korábban már az NKA bármelyik 
kollégiumától támogatásban részesült, kivétel 
az alkotói támogatás, illetve az olyan 
kiadvány, amelynek az előkészítésére már 
nyert a pályázó támogatást.  
A pályázati adatlapon fel kell tüntetni, hogy a 
pályázat melyik művészeti területet (Pályázati 
adatlap 1. oldal "szakterület") érinti.  
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2013.04.19 Fiatal gazdálkodók a 
jelentkezése, akik szívesen 
fogadnának a gazdaságukban 
városi fiatalokat / AGRYA 

Fiatal Gazdák 
Magyarországi 
Szövetsége - AGRYA 

Jelen pályázat keretében azoknak a fiatal 
gazdálkodóknak a jelentkezését várja az 
AGRYA, akik szívesen fogadnának a 
gazdaságukban városi fiatalokat. 
A program részeként a 35 év alatti, de 18 
évnél idősebb városi fiatalok egy-egy hetet 
töltenek el a gazdaságokban, egy időben 
legfeljebb 2 fő. Ez alatt az időszak alatt 5 
munkanapon a résztvevő városi fiatalok 
aktívan részt vesznek a gazdaságban zajló 
aktuális munkákban, a fiatal gazda 
társaságában, annak irányítása és felügyelete 
mellett. 

2013.04.21 Az én kis falum! Az én 
városom! - alkotói pályázat 
határon túl szórványban élőknek 

Harmónium Független 
Kommunikációs 
Egyesület 

A bemutatásra szolgáló technika szabadon 
választható, a terjedelem prózánál max. 2 
oldal, egyéb alkotásnál max. 5 darab, film 
esetében maximum 20 perc. 

2013.04.22 Határtalan természet - 
rajzpályázat 

Szente Község 
Önkormányzata 

Méret: minimum A/4, maximum A/3. (ezek a 
hagyományos rajzlap méretei) 
Technika: nincs kikötés, válassz szabadon 
technikát! Lehet színes, vagy fekete-fehér, 
használhatsz pasztellt, zsírkrétát, ceruzát, 
filctollat, temperát, vagy egyéb festékeket 
vegyesen. Ragaszthatsz és vághatsz, lehet 
mozaik is,  
- a lényeg, hogy egy történethez, meséhez, 
mondához, legendához kapcsolódjon, 
amelyben megjelenik MADÁR és a 
TERMÉSZET is. 
Az elbírálásnál nézzük az eredetiséget, a 
kompozíciót, a technikát és mennyire 
kapcsolódik az adott törtnethez. 

2013.04.25 Anyák napi köszöntő - irodalmi 
pályázat (PIER-00028) 

Pályázati Interaktív 
Elektronikus Rendszer 

Ugyanazon személy több pályázatot is 
benyújthat, azonban 1 pályázat csak 1 db, saját 
maga által készített művet tartalmazhat, 
melyet tulajdonosa később más fórumokon is 
szabadon megjeleníthet. A pályázó kijelenti, 
hogy az alkotás még semmilyen fórumon nem 
jelent meg. Pályázó kijelenti, hogy a szerzői 
jogokra vonatkozó szabályokat betartja. Az 
alkotás tiszteletben tartja mások érzéseit, nem 
tartalmaz szeméremsértő, durván illemtelen, 
trágár vagy uszító kifejezéseket. A pályázatot 
elektronikus úton nyújtották be a Pályázati 
Interaktív Elektronikus Rendszer 
használatával.  

2013.04.25 Az úgy volt...meseírás - X. 
Janikovszky Éva meseíró 
pályázat 

Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár 

Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát 
választhatnak a pályázók. Terjedelemi 
megkötés: maximum 5 A/4-es gépelt oldal 
lehet a pályázat.  Csak a nyomtatott formában 
készült pályaművek vehetnek részt a 
versengésben. Pályázni az ország határain 
belüli és határain kívüli településekről is 
lehet.  

2013.04.27 Férfiak képzőművészeti 
kiállítása Anyák napján - 2013 

Mű-hely Galéria Képzőművészeti áganként a technika 
szabadon választott. 
Méret: legnagyobb lehetőség 1mx1m 
Az alkotásokhoz kérünk egy rövid önéletrajzot 
és a művek adatait e-mailben előzetes 
jelentkezéssel április 24-ig!  
Csak kiállításra kész műveket fogadunk el. 
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2013.04.29 Kárpát-medence természeti 
kincsei - országos 
képzőművészeti alkotáspályázat 

Szivárvány Alapfokú 
Művészeti Iskola 

A nevező által választott, a pályázat témájában 
megfogalmazott hagyományos népművészeti 
vagy képzőművészeti technikával létrehozott 
alkotás.  
- A síkjellegű alkotások paszpartuval együtt 
maximum A/3 méretűek lehetnek. 
- Plasztikai jellegű munka esetén kisplasztika 
méretű alkotásokat várunk. 
- A pályaműveket paszpartuzva, kiállításra 
alkalmas állapotban kérjük benyújtani. 

2013.04.29 ART-FESZT VI. - képző és 
iparművészeti amatőr 
alkotóknak 

Corvin Művelődési Ház - 
Erzsébetligeti Színház 

Pályázni legfeljebb 3 db alkotással lehet 
technikai, formai és méretbeli megkötöttség 
nélkül. Az alkotások kiállításra kész 
állapotban nyújthatók be.  

2013.04.29 SKIP Magazin pályázata - 
Legyél Te is címlap sztori! 

Diákhitel Központ Zrt. Pályázni az alábbi öt kategóriában lehet:  
1. Trender (divat, design, tervezés stb.)  
2. Edzésterv (sport)  
3. Mérték (minden, ami kultúra: zene, tánc, 
filmrendezés, színművészet stb.)  
4. Lábnyom (tudomány)  
5. Vészkijárat (példakép, karitatív 
tevékenység stb.)  

2013.04.30 Senior Ki Mit Tud Fesztivál 
2013 

KULTI - Őrmezei 
Közösségi Ház 

 A betöltött 50 éves életkor, a versenyen való 
részvétel felső korhatára nincs megszabva. 
- Az Újbudai Nemzetközi Senior 
Összművészeti Ki Mit Tud Fesztivál nyitott, 
lakóhelyhez nem kötött. Kerületi, fővárosi, 
vidéki, valamint külföldi lakcímmel 
rendelkezők egyaránt részt vehetnek. 

2013.04.30 A műszaki és 
természettudományi ismeretek 
oktatásának támogatása és 
népszerűsítése, valamint az ezt 
oktató pedagógusok elismerése 
középiskolákban 

Pro Progressio 
Alapítvány 

A pályázat terjedelme max. 4 oldal, mely 
a) pont esetén tartalmazza a megvalósítandó 
természettudományi, műszaki jellegű 
tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, 
események részletes leírását,/tematikáját, azok 
tervezett időpontjait és a tételes költségvetést, 
melyeket a ppai@mail.bme.hu címre kell 
eljuttatni pdf formában. (Kinyomtatva nem 
kell elküldeni semmit.) 
A pályázat érvényességéhez kérjük 
kitölteni a http://www.proprogressio.hu/ címe
n elérhető 1.sz. online adatlapot is.  
b) pont esetén a pályázó pedagógus szakmai 
életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát, 
melyeket pdf formában kérjük eljuttatni 
appai@mail.bme.hu címre. (Kinyomtatva nem 
kell elküldeni semmit). A pályázat 
érvényességéhez kérjük kitölteni 
ahttp://www.proprogressio.hu/ címen elérhető 
1. és 2. számú online adatlapot is. 

2013.04.30 Struktúraváltáshoz kapcsolódó 
képzést és foglalkoztatást 
támogató fejlesztés (KONV) / 
TÁMOP-6.2.4/B/12/2 

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 

Konvergencia régióból pályázhatnak.  

2013.05.01 Bambuszgyerek japán mese-
rajzpályázat 

Hopp Ferenc Kelet-
Ázsiai Művészeti 
Múzeum 

Tudnivalók: életkori megkötés nincs  
a mese bármelyik epizódja feldolgozható  
az alkotások technikája, mérete nem 
korlátozott egy pályázó csak egy alkotást 
nyújthat a kategóriánkénti legjobb alkotásokat 
(előzetes tájékoztatás után) kiállítjuk és 
díjazzuk  
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2013.05.01 Pethes-Agárdi díj - fiatal 
színészházaspárok külföldi 
nyaralástámogatása 

Magyar Színházi 
Társaság 

A meghirdetett pályázaton részt vehet minden 
olyan magyar színészházaspár, amelynek 
egyik tagja sem töltötte még be (a pályázat 
benyújtásának határidejéig) a harmincötödik 
életévét, és mindkét házasfél igazolt módon 
valamely magyar nyelvű színház 
főfoglalkozású színésze. 
A pályázatnak tartalmaznia kell az utazás 
tervezett célját, várható időpontját, 
időtartamát. 
A nyertes pályázóknak az utazásról álló- vagy 
mozgóképekkel kiegészített írásos beszámolót 
kell készíteni, amely az Alapító honlapjára 
felkerül. 

2013.05.01 DAAD csoportos tanulmányút 
Németországba külföldi 
hallgatóknak / Studienreisen für 
Gruppen von ausländischen 
Studierenden nach Deutschland 

Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst 

Magyar főiskolán vagy egyetemen 
beiratkozott hallgatók a második 
szemesztertől egy tanár vezetésével vehetnek 
részt az utazáson., Pályázni jogosultak magyar 
felsőoktatási intézmények főiskolai vagy 
egyetemi tanárai is 

2013.05.01 Terézanyu pályázat 2013 - 
írások anya-lánya 
kapcsolatokrólm, tabuk nélkül 

Terézanyu.hu A pályázatok legfeljebb 5000 
karakter terjedelműek lehetnek (szóközökkel 
együtt), és egyes szám első személyben kell 
íródniuk. A pályaműveket word formátumban, 
május 1-ig tölthetitek fel honlapunkon. A 
"négykezeseket" is várjuk, amelyekben anya 
és lánya együtt írják le történeteiket. 

2013.05.03 Kochmeister- díj 2012-2013 Budapesti Értéktőzsde 
Zrt. 

Minden 35 év alatti nappali, esti és levelező 
tagozatos egyetemista, főiskolás, PhD, MBA 
hallgató, illetve másoddiplomás, külföldi 
egyetemen, főiskolán tanuló diák 

2013.05.05 Szobrászművészek számára 
ötletpályázat kültériszobor 
létrehozására - Egis 

Egis Gyógyszergyár 
Nyrt. 

A szobor anyaga, mérete: 
A kültéri szobor mérete maximum 2x2x2 
méter lehet talapzattal együtt. Anyaga tartós, 
időtálló, a kültéri hatásoknak is ellenálló. 
A pályázat tartalmi követelményei: 
- legfeljebb 2 szabadtéri mű látványterve 
- műleírás (maximum 2 oldal terjedelemben), 
melynek tartalmaznia kell a szobor anyagára 
és méretére vonatkozó javaslatokat is 
- részletes költségbecslés 
- nyilatkozat arról, hogy a beadott pályamű 
saját, egyedi terv, amellyel más pályázaton 
nem vett részt 

2013.05.05 Forgass és ossz! És nyerj egy 
iPhone5-öt! - videópályázat a 
digitális átállásról 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság,Diák- 
és Ifjúsági Újságírók 
Országos Egyesülete 

A pályázat a Digitális átállás facebook oldalon 
létrehozott Forgass és ossz elnevezésű 
alkalmazásban valósul meg, a pályázóknak ide 
kell feltölteniük a videójukat. Fontos, hogy a 
pályamunka elkészítéséhez nem szükséges 
professzionális technika, akár egy 
mobiltelefonnal is rögzíthető a videó. A zsűri 
elsősorban az ötletességet díjazza, valamint az 
elbírálás során figyelembe veszi a videók 
népszerűségét (az egyes videókra leadott 
szavazatok számát). 

2013.05.06 Magyar Formatervezési Díj 
2013 

Magyar Formatervezési 
Tanács 

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy 
amelynek székhelye az Európai Gazdasági 
Térség valamely tagállamának területén van 
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2013.05.10 Az Operaházban szervezett 
Hófehérke és a 7 törpe című 
táncjátékra jegyek hátrányos 
helyzetű általános 
iskolásoknak 

Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat 

minden olyan 8-14 éves tanuló, illetve ilyen 
korú iskolai csoport (max. 40 fő), aki/amely az 
alábbi pályázati feltételek mindegyikének 
megfelel:  
- szociálisan hátrányos helyzet,  
- kiemelkedő tanulmányi eredmény,  
- kiemelt érdeklődés a zene és általában a 
művészetek iránt 

2013.05.10 Delfin Díj 2013 - Magyar 
Telekom 

Magyar Telekom Nyrt. A pályázat célja 
A DELFIN Díj odaítélésével a Magyar 
Telekom a fenntartható fejlődés gondolatának 
népszerűsítését szeretné elősegíteni, és az 
azért tett aktivitásokat kívánja elismerni. 
Pályázati követelmények 
A DELFIN Díj 2013-ra csak Magyarországon 
bejegyzett és tevékenykedő vállalatok 
pályázhatnak. A pályázat keretében csak olyan 
megoldást fogadunk el, melyet a 2012-es év 
folyamán valósítottak meg (koncepciók és 
tervek nem képezhetik a pályaművek 
anyagát). 

2013.05.10 XXX. Országos Faragópályázat Hagyományok Háza Külön felhívjuk a figyelmet, hogy mindkét 
Kapoli kiváló népzenész volt, így várjuk a 
szépen díszített pásztorhangszereket is a 
pályázatunkra. 
Pályázni csak új, még nem zsűrizett 
alkotásokkal lehet. 
A pályázat jeligés és minden faragó részt 
vehet rajta. A pályázathoz adatlapot és 
zsűrinyomtatványt kell kitölteni. 

2013.05.11 Kultúrtörténeti vetélkedő 
középiskolásoknak, Batsányi és 
kora 

VOKE Batsányi János 
Művelődési és Oktatási 
Központ 

A VOKE Batsányi János Művelődési és 
Oktatási Központ vetélkedőt hirdet Batsányi 
János születésének 250. évfordulója 
alkalmából középiskolások részére. 5 fős 
csapatok jelentkezését várjuk, akik szeretnék 
tudásukat, kreativitásukat interaktív formában 
összemérni az ország más középiskolás 
diákjaival.  

2013.05.12 Élő kincseink - Ne csak lásd, 
védd meg! - alkotópályázat 
Madarak és fák napjára 

Harmónium Független 
Kommunikációs 
Egyesület 

Pályázni lehet: szabadon választott 
technikával készített illusztrációkkal (pl. rajz, 
grafika, képregény, montázs, fotó, videó …), 
illetve rövidszöveges alkotásokkal (szabadon 
választott műfajban írott munkák - pl. mese, 
levél, mini esszé, vers, vicc stb. maximum 
2000 karakter vagy egy A4 kézzel írott oldal 
terjedelemben).  

2013.05.15 Duna Művészeti Mestere 
2013 

GWP Magyarország 
Alapítvány 

Mindenki csak egy alkotással pályázhat, 
egyénileg, vagy maximum 3 fős csapatban. 
Az alkotásokat háromdimenziós (3D) 
formátumban (például: szobor) kell 
elkészíteni. Papírlapra, vászonra, vagy 
bármilyen más felületre készített rajzokat, 
festményeket nem fogadunk el. 
A nevezéshez az elkészült alkotásokról 
digitális vagy hagyományos fényképfelvételt 
kell készíteni és eljuttatni a szervezőkhöz. 
A digitális fényképet JPEG formátumban 
kérjük, melynek minimális mérete 1 MB lehet. 
A matt vagy fényes papírra készített 
hagyományos fényképet 15x20 cm-es 
méretben kérjük. 
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2013.05.15 Képzőművészeti alkotások a 
Mátrai Művészeti Napokra 

Muzsikál az Erdő 
Alapítvány 

A vajdasági Magyarkanizsán (Kanjiža) 
minden év augusztusában megrendezésre 
kerülő nemzetközi természetfilm-fesztivál 
alapvető célja, hogy bemutatkozási 
lehetőséget és egyúttal szakmai fórumot is 
biztosítson mindazon magyar nyelvű, a 
Kárpát-medencében élő amatőr és 
professzionális filmkészítő számára, akik a 
Kárpát-medence és a világ természeti 
értékeink bemutatását, valamint környezetünk 
védelmét a filmművészet eszközeivel kívánják 
szolgálni, és műveikkel hozzájárulnak a 
jövőorientált környezet- és természetbarát 
gondolkodásmód terjesztéséhez. 

2013.05.17 Képregény - és animációs 
filmpályázat, István a szent 
király 

Egyházmegyei Múzeum 
(Székesfehérvár) 

Pályázni lehet egyéni vagy közösségi 
(iskolánként, szakkörökként, alkalmi csoport) 
munkákkal.  
 
A pályázat témakörei:  
- Szent István király egy napja  
- Szent István király családja körében  
- Miért lett szent István király?  
- Ha most ellátogathatna közénk, milyennek 
látna bennünket, mindennapjainkat?  
A megjelölt témák közül lehet egyet, de akár 
többet is választani, sőt, lehetőség van új 
témákat is kitalálni.  

2013.05.17 Magyar Termék Nagydíj 2013 INDUSTORG-
VÉDJEGYIRODA 
Minőségügyi Kft.,Kárpát 
Régió Üzleti Hálózat 
Zrt.,Magyar Export- 
Import Bank Zrt.,Magyar 
Exporthitel Biztosító 
Zrt.,Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi 
Hatóság,Nemzeti 
Külgazdasági 
Hivatal,TERC 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.,TÜV 
Rheinland InterCert Kft. 

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati 
főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak 
megfelelő, Magyarországon gyártott, 
forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas 
késztermék, termékcsalád, illetve ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert 
alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá 
önálló szolgáltatás is. Ha a pályázó nem 
azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát 
képező termék vagy szolgáltatás 
jogtulajdonosával, a pályázaton való 
részvételhez a gyártó/jogtulajdonos 
hozzájárulása szükséges. 

2013.05.24 Közösségi ifjúsági ének, Don 
Bosco 

Don Bosco Szalézi 
Társasága 

Pályázók köre: 
A pályázatra bárki nevezhet, aki a fenti 
kritériumnak megfelelő elvárásoknak 
megfelelő zenei anyagot tud komponálni. 
Pályázati feltételek: 
1. Egy szerző több pályaművel is jelentkezhet. 
2. Pályázni jeligével kell. 
3. A pályázati művet kotta, valamint 
hangzóanyag (CD/DVD) formájában kell 
benyújtani 2- 2 példányban 
4. A pályázatban külön lezárt borítékban 
kérjük elhelyezni a pályázó nevét, címét, 
telefonos és e-mail elérhetőségét, valamint 
részletes szakmai önéletrajzát. 
Nevezési díj nincs. 

2013.05.30 Kortárs női hangok- vers-, 
prózaírás 

Magyar Nők Szövetsége Pályázni lehet: egy pályázó max. két művel - 
vers, próza - egyenként maximum 30 gépelt 
oldal (A/4 Times New Roman 12, 1,15 
sorköz) terjedelemben. 
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2013.05.30 Női szobor és emlékpark 
kialakítása - műalkotások 

Magyar Nők Szövetsége Pályázni lehet: egy pályázótól max. 5 
szabadtéri mű tervrajzával. 
A pályázati téma: történelmi nőalakok, 
nőcsoportok, történelmi eseményekhez 
kapcsolható emlék. 
A pályázatokon "jelige" megnevezéssel lehet 
jelentkezni, és 
az info@nokszovetsege.hu címre szükséges 
eljuttatni a pálya művek tervét, vagy papír 
alapon az alábbi címre: 1062 Budapest, 
Andrássy út 124. 

2013.05.31 Nagy Ferenc-díj Magyar Kémikusok 
Egyesülete 

Pest megyében könyvtáros munkakörben 
dolgozó kolléga, aki még nem érte el, vagy 
2013. évben tölti be a 35. életévét, és legalább 
három éve megszakítás nélkül tagja az MKE 
Pest Megyei Szervezetének 

2013.05.31 Élni az Életet 3. - 2013 Gábor Zita Alapítvány Minden olyan magánszemély vagy intézmény 
benyújthat, aki vagy amely egyetért az 
alapítvány céljával és úgy gondolja, hogy 
munkássága az oktatási színvonal emelését és 
a társadalmi együttélés írott és íratlan 
szabályainak betartását szolgálja 

2013.05.31 Médiapályázat az 
endometriózisról 

EgészségŐr Alapítvány Pályázni az endometriózis bemutatásával 
kapcsolatban a 2013. március 1. és május 31. 
között megjelenő alkotásokkal lehet. A 
pályázatnak az írott és az online megjelenés 
esetében legalább 2500 karakter 
terjedelműnek kell lennie, felső határ 9000 
karakter.  
A televíziós és rádiós műsorok hossza 
legalább 3, legfeljebb 30 perc lehet. 

2013.06.01 Az ÉN mesém - rajzpályázat 
gyermekek számára 

www.art-bungalow.com A pályázatra érkezett képek leírásához 
továbbá kérjük, legyen jelezve a pályázat 
címe: "Az Én mesém" rajzpályázat. 
Egy gyermek több alkotással is indulhat. Az 
oldalon lévő szavazó csillagok csak 
tájékoztató jellegűek a nagy közönség 
számára. Nem befolyásolják a verseny 
végeredményét. A beérkezett rajzok 
elbírálását szakemberekből összeállított 
zsűritagok (rajztanárok, művészeti oktatók) 
végzik. 

2013.06.01 Szülőhazám, szép Palócföld - 
alkotások palóc 
világtalálkozóra 

Tar Lőrinc Baráti Kör 
Közhasznú 
Egyesület,Tar Lőrinc 
Tehetséggondozó 
Műhely 

A pályázat feltételei: 
- a pályamű felajánlása a Palóc Világtalálkozó 
és a közeljövőben, Tar községben 
létrehozandó Palócföldi Hagyatékot bemutató 
állandó kiállítás számára 
- Képzőművészeti alkotások: festmények 
(olaj, tempera, gouache, akril stb. technikákkal 
készített alkotások), grafikák (sokszorosított 
vagy egyedi grafika, ide értve a számítógépes 
alapú képzőművészeti technikák), szobrok, 
kisplasztikák és fotók esetében méretbeli 
megkötés nincs. Egy pályázó maximum 
három pályaművel pályázhat. 
- Irodalmi alkotások esetében: 
- versek terjedelme: max. 10 versszak és/vagy 
1500 karakter 

2013.06.03 Európai TV-sugárzás MEDIA Desk 
Magyarország Iroda 

Független gyártó vállalatok, melyek fölött 
nem gyakorol többségi kontrollt televíziós 
műsorsugárzó 
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2013.06.03 Milyen kérdést intéznék a 
miniszterekhez, ha képviselő 
lennék? - Gyermekek 
Világnapja 

Nemzetközi 
Gyermekmentő 
Szolgálat,Országgyűlés 
Hivatala 

A nyertes gyermekek részt vehetnek a 3. 
Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlés ülésén a 
Parlamentben. 
A pályázat formája: a tervezett kérdések 
leírása és azok indoklása, min. egy A4 oldal 
terjedelemben, elektronikus vagy postai úton 
benyújtva. 

2013.06.07 Független európai produkciós 
vállalatok segítése; i2i 
audiovisual 

MEDIA Desk 
Magyarország Iroda 

Független gyártó vállalatok, melyek fölött 
nem gyakorol többségi kontrollt televíziós 
műsorsugárzó 

2013.06.07 Henkel Art.Award. 2013 - 
képzóművészeti alkotások 

Henkel Magyarország 
Kft. 

A Henkel Art.Award. pályázatra 40. 
életévüket be nem töltött alkotók 
jelentkezhetnek (azon pályázók is részt 
vehetnek, akik 2013. december 3-ig töltik be a 
40. életévüket). 
- A pályázatra csak a következő országokban 
élő művészek jelentkezhetnek: Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh 
Köztársaság, Észtország, Fehéroroszország, 
Horvátország, Kazahsztán, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Macedónia, 
Magyarország, Moldova, Montenegró, 
Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, 
Szlovénia, Törökország és Ukrajna. 
- A fenti országok magyar és nem magyar 
állampolgárai egyaránt pályázhatnak 
Magyarországon. Külföldi állampolgárság 
esetén a pályázó elfogadja a magyar zsűri 
értékelését. 
- Nevezési díj nincs. 

2013.06.30 Rajzolj 100 éves kisvasutat Ipoly Erdő Zrt. Az alkotások bármilyen technikával 
készülhetnek (grafitceruza, színes ceruza, 
filctoll, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, akril 
festék, akvarellfesték, kollázs illetve vegyes 
technika.) A papír mérete ne haladja meg az 
A/3 formátumot. Az alkotás hátuljára kérjük, 
minden esetben írjátok rá a mű készítőjének 
nevét, életkorát, iskoláját és osztályát, 
valamint a mű címét! Egy pályázó max. 3 
pályaművel indulhat! 

2013.06.30 PLURAL+ Ifjúsági Videó 
Fesztivál 

PLURAL+ Ifjúsági 
Videó Fesztivál 

A pályázaton részt vehet minden 9 és 25 év 
közötti fiatal egy legalább 1, de legfeljebb 5 
perces videóval, amelyben megoszthatják 
gondolataikat, tapasztalataikat, véleményüket, 
kérdéseiket és javaslataikat a migrációval, 
különbözőséggel, társadalmi befogadással 
kapcsolatban. 
A kisfilmek nem lehetnek régebbiek 2011 
januárnál, és amennyiben nem angol 
nyelvűek, akkor angol felirattal kell ellátni 
őket. 

2013.06.30 E2O - Ergonómiai ötlet-pályázat 
- 2013 

Magyar Ergonómiai 
Társaság 

Pályázható kategória: 
Kizárólag magyarországi felsőoktatásban 
tanuló hallgatók pályázhatnak, piacra még be 
nem vezetett termékötleteikkel (termékcsalád-
ötleteikkel). 
Pályázat elbírálásának szempontjai: 
A pályázat célja az egészséges életfeltételek 
megteremtése érdekében az ergonómiai 
szempontokat magas színvonalon teljesítő 
termékek elismerése. A pályamunkákat 
szakmai zsűri bírálja el. 
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Az ergonómiai szempontok magas színvonalú 
teljesítésének értékelési szempontjai: 
- az egészséges életfeltételek megteremtése  
- biztonságos kezelhetőség 
- a funkció hatékony betöltése 
- a kényelmes használat biztosítása 
- esztétikus megjelenés 

2013.06.30 Fogyatékosok a társadalomban Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos 
Szövetsége 

Minden pályázó maximum 4 alkotással 
pályázhat. (Az összesen 5 képből álló sorozat 
például egynek számít, de ezt a beküldéskor 
feltétlenül jelezni kell!) 
- A képeket a megszokott, minimum 24 cm-es 
oldalméretben és a kép méreteit meghaladó 
minimum 5 cm-es oldalkeretet is tartalmazó 
fekete kartonra rögzítve, kiállításra kész 
állapotban kérjük leadni. 
- A beküldött képeket zsűri értékeli. Az ő 
javaslatuk alapján a kiíró szerv képviselői 
döntenek a díjakról. 

2013.07.05 Étkezőasztal tervezés a Loft 
Interior számára 

Loft Interior A pályázaton részt vehet minden 
magánszemély, a verseny nyitott és nyilvános. 
Szeretnénk, ha a bútor eleget tenne a 
következő feltételeknek: 
- Elképzelhető legyen a lakótér bármelyik 
társasági helyszínén (konyha, étkező, nappali) 
- Méretbeli megkötés nincsen, de minimum 4 
ember tudja körülülni. 
- Nyithatóság, nagyobbíthatóság nem feltétel, 
de ilyen esetben könnyen pozícionálható 
legyen, a vendég-lapok frappánsan 
rejtőzködjenek bezárt állapotban. 
- Már az első fordulós vázlatterveknél 
érdemes figyelembe venni a minél 
gazdaságosabb gyártás szem-pontjait, például: 
modul elemek alkalmazása! 
- Stílus: megkötések nincsenek, de fontos, 
hogy illeszkedjen a Loft Interior 
termékpalettájába. 

2013.07.31 Lászlóffy Woldemár pályázat 
2013 - hidrológiai 
diplomamunka 

Magyar Hidrológiai 
Társaság 

A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar 
felsőoktatási intézményben 
- felsőfokú szakképzés (legalább 4 félév 
időtartamú, legalább 120 kreditpont 
összértékű képzés, amely szakdolgozat 
készítéssel zárul), 
- alapképzés (BSc), 
- mesterképzés (MSc), osztatlan 5 éves 
képzésben résztvevők 
- szakirányú továbbképzés (szakmérnök 
képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul) 
keretében a vízzel, a vízi környezet 
védelmével foglalkozó, magyar, vagy idegen 
nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot 
készített. 

2013.08.01 Mi a magyar? - szalmából Fülep Lajos Művelődési 
Központ 
(Pécsvárad),SZALMA-
KINCS-TÁR,Pest-Budai 
Kézműves és 
Népművészeti 
Közhasznú Egyesület 

Pályázhatnak: hazai és határon túli amatőr és 
hivatásos kézművesek, népművészek, 
iparművészek, műkedvelő alkotók. 
A pályázat célja: a szalma újra felfedezése és 
a modern ember esztétikai igényeit kielégítő, 
egyedi, művészi felhasználásának bemutatása 
az adott témában. 
Pályázni szalmából készült új, kiállításon még 
nem bemutatott, hagyományos és új stílusú 
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alkotásokkal lehet, melyek bemutatják, hogy 
alkotójuk mit tart magyarnak, mit jelent 
számára Magyarország, a magyar történelem, 
kultúra, hagyomány stb.  
A pályázatra érkező alkotásokat szakmai zsűri 
értékeli és a 2013. augusztus 9-én a pécsváradi 
Fülep Lajos Művelődési Központban nyíló 
kiállításon kerülnek bemutatásra. A 
kiállításhoz egy hetes kézműves alkotótábor 
kapcsolódik 

2013.09.06 Jezsuita hivatás ma? - 
filmpályázat 

http://hivatas.jezsuita.hu Olyan rövidfilmeket várnak, amelyek a 
jezsuita szerzetesi hivatással kapcsolatban 
felmerülő gondolatokat, kérdéseket vetnek fel, 
esetleg meg is válaszolják azokat. 
Kimondottan várjuk a kreatív, figyelemfelhívó 
megoldásokat, az egyéni formanyelvi 
megközelítéseket - a kisfilmek lehetnek 
klasszikus képi világúak, humorosak, akár 
reklámfilmek is. 

2013.09.30 Könyvadomány határon túlra Kölcsey Ferenc 
Alapítvány 

A Testvérkönyvtár segítő program keretében a 
pályázónak vállalnia kell, hogy az elnyert 
összegből értékes tartalmú szépirodalmat., 
szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a 
hazai könyvtermésből a partner igényelnek 
megfelelően, és gondoskodik az adomány 
célbajuttatásáról. 
A "Testvérkönyvtár" program keretében 
pályázni lehet évente. A pályázatok beadási 
lejárata május 31. és szeptember 30.  

2013.10.15 Egész életen át tartó tanulás 
program - Szakértői 
tanulmányutak 

Tempus 
Közalapítvány,Európai 
Bizottság 

Az alprogram célja, hogy támogassa az 
Európai Uniónak az oktatási és képzési 
rendszereket érintő célkitűzéseit, ezen belül 
- elősegítse az európai szintű információ- és 
tapasztalatcserét oktatási és képzési 
kérdésekben,  
- terjessze a szakértői tanulmányutak 
résztvevői által megszerzett ismereteket és 
nemzetközi tapasztalatokat,  
- összekapcsolja a szakértői tanulmányutakat 
az Oktatás és képzés 2020 munkaprogrammal, 
valamint az Egész életen át tartó tanulás 
programjának más alprogramjaival, különösen 
azokkal, amelyek az iskolai képzésre, 
interkulturális nevelésre és a felnőttoktatásra 
vonatkoznak (Comenius, Leonardo, 
Grundtvig, Transzverzális programok). 

2013.11.30 Csodálatos Székelyföld 
fotópályázat 

Csodálatos Székelyföld A pályázatra fotó csak digitális formában 
nyújtható be! 
- Képek mérete: fekvő kép esetén minimum 
1200 pixel széles, álló formátum esetén 
minimum 700 pixel széles JPEG fájl, képek 
mérete max. 2 MB. 
- Monokróm (pl. fekete-fehér, szépia) és antik 
képi hatás beállítása is engedélyezett, több 
képből összeillesztett panorámát 2:1 
(600x1200 pixel) és 3:1 (400x1200 pixel) 
végleges képarányban fogadunk el. A 
pályázatra diáról szkennelt és korrigált fotó is 
nevezhető. 
- A képek digitálisan korrigálhatók az eredeti 
látvány helyreállítása, minimális 
hangsúlyozása erejéig. Amennyiben a 
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fényképezőgépen van Adobe RGB beállítási 
lehetőség, javasolt abban készíteni a képeket 
és ezt alkalmazni a digitális korrekciónál. A 
zsűri által javasolt digitális lépések (nem 
kötelezőek) a lap alján találhatók!  
- A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a 
beérkezett fotókat előzetesen elbírálja és csak 
a pályázati kiírás céljának megfelelő fotókat 
tegye közzé oldalán. 

2013.12.10 Van egy jó mintád? - 
márkanévkészítés 

boomz.hu A pályázat résztvevői lehetnek: amatőrök, 
professzionális művészek, alkotók, tervezők, 
valamint a közép- és felsőfokú művészeti, 
formatervező és terméktervező iskolák 
hallgatói. Pályázni csak új, magyar tervezésű 
alkotással lehet! 

2013.12.31 Egész életen át tartó tanulás 
program - Comenius szakmai 
továbbképzés 
pedagógusoknak - 
továbbképzés szervezése 

Európai 
Bizottság,Tempus 
Közalapítvány 

Olyan intézmények, melyek képzési 
tapasztalattal rendelkeznek a közoktatás 
területén; tapasztalattal rendelkeznek 
nemzetközi munkacsoportokkal való 
együttműködés területén; rendelkeznek olyan 
infrastruktúrával, mely lehetővé teszi a 
továbbképzés lebonyolítását. 

2013.12.31 K+F Versenyképességi és 
Kiválósági Szerződések / 
VKSZ_12 

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 

A jelen pályázat célja olyan stratégiai 
jelentőségű, hazánk versenyképességét növelő 
kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, 
amelyek hozzájárulnak 
- a hazai vállalkozások K+F 
tevékenységének ösztönzéséhez, 
- a kutatói munkahelyteremtéshez. 

2013.12.31 Az Osztrák-Magyar AKCIÓ 
Alapítvány 2013. 

Osztrák-Magyar Akció 
Alapítvány 

Az ösztöndíjas program keretében, kutatói, 
egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai 
ösztöndíjak pályázhatók meg. 
Az együttműködés keretében felsőoktatási 
együttműködés, közös tudományos kutatási és 
felsőoktatási folyamatok lebonyolításának 
támogatására nyújtható be pályázat német 
nyelven. 

2013.12.31 Távhő-szektor energetikai 
korszerűsítése, megújuló 
energiaforrások 
felhasználásának lehetőségével / 
KEOP-2012-5.4.0 

Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 

Vállalkozások indulhatnak.  

2013.12.31 Magyar vonatkozású események 
azonnali, helyszíni forgatási 
munkálatainak támogatása 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Mozgóképszakmai hatóság által az Mktv. 
28.§-ának (1) bekezdése szerint 
nyilvántartásba vett filmelőállító pályázhat. 

2014.06.30 Vállalati tanácsadási 
szolgáltatás támogatása Mikro-, 
kis- és középvállalkozások 
részére (Észak-Magyarország) 

KAVOSZ Zrt. Az Észak Magyarországi régióból 
indulhatnak.  

2014.06.30 Vállalati tanácsadási 
szolgáltatás támogatása Mikro-, 
kis- és középvállalkozások 
részére (Dél-Alföld) 

KAVOSZ Zrt. A Dél Alföldi régióból indulhatnak.  

2014.06.30 Vállalati tanácsadási 
szolgáltatás támogatása Mikro-, 
kis- és középvállalkozások 
részére (Nyugat-dunántúl) 

KAVOSZ Zrt. A Nyugat Dunántúli régióból indulhatnak.  

2014.06.30 Vállalati tanácsadási 
szolgáltatás támogatása Mikro-, 
kis- és középvállalkozások 
részére (Észak-Alföld) 

KAVOSZ Zrt. Az Észak Alföldi régióból indulhatnak.  
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2014.06.30 Vállalati tanácsadási 
szolgáltatás támogatása Mikro-, 
kis- és középvállalkozások 
részére (Dél-Dunántúl) 

KAVOSZ Zrt. A Dél Dunántúli régióból indulhatnak.  

2014.06.30 Vállalati tanácsadási 
szolgáltatás támogatása Mikro-, 
kis- és középvállalkozások 
részére (Közép-Dunántúl) 

KAVOSZ Zrt. A Közép Dunántúli régióból indulhatnak.  

2014.08.31 Idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése / 
TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 
képzési projekt 

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal 

A projekt támogat valamennyi, 18. életévét 
betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolával, 
felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói 
jogviszonyban, és ezen képzési programmal 
párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy 
európai uniós forrásból támogatott, idegen 
nyelvi és/vagy informatikai képzésben. A 
hallgatói/tanulói jogviszonnyal rendelkezők 
esetében kivételt képeznek a költségtérítéses 
képzésben részt vevők, ugyanis a cél a 
támogatás halmozásának elkerülése, nem 
pedig a hallgatói/tanulói jogviszonyosok 
kizárása.  

 


