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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy:  Javaslat a 2014. november hónapban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali tájékoztató 
elfogadására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A pályáztató szervezetek által kiírt pályázati lehetőségek áttekintése folyamatosan 
zajlott az elmúlt hónapokban is a pályázatíró cégek által küldött felhívások 
áttanulmányozásával, kiíró szervezetek weboldalainak áttekintésével. 1. számú 
melléklet. 
 
A pályázati kiírásokat áttanulmányozásuk után az érintettek felé továbbítottuk, a 
honlapra a feltöltés folyamatos, a Polgármesteri Hivatal előtti hirdetőtáblára is 
kihelyezzük a táblázatokat. Az aktuális pályázati lehetőségeket az 1. számú táblázat 
tartalmazza. 
 
A Goodwill Consulting pályázati tanácsadó Kft. megküldte részünkre a november 
havi pályázati összefoglalóját, melyet az előterjesztés mellékleteként csatolt excel 
táblázat tartalmaz.  
 
Tájékoztató az önkormányzat pályázatairól: 

- KEOP-1.2.0/09-11 – Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása 
A pályázatot a Tempo-Consulting Kft. munkatársai elkészítette, az 
elektronikus rendszerben rögzítette. 

- ÁROP-3.A.2-2013 – Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban 
lévő önkormányzatok számára  
Folyamatban lévő eredménytermékek, melyek jelenleg elfogadás alatt állnak: 
- 3 önkormányzati folyamat áttekintése és módosítása, 
- HR és SZMSZ felülvizsgálat, 
- lakossági felmérés 2: végső dátum, 
Egyéb, nem tanulmány jellegű feladatok: 
- Tudásmegosztás 2. szintű szakmai bemutató: 2014. december 11. 
- Horizontális szempontok teljesítése: jogszabályi összefoglaló és HEP 
felülvizsgálata: az adategyeztetés megtörtént, folyamatban van elkészítése. 
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- 28/2014.(IV.1.) BM rendelet a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztés támogatására 
Írásbeli döntésre várunk.  

 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november hónapban 
áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2014. december 9. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester
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1. számú melléklet 

Pályázati szervezetek összefoglalva: 

 

* www.kormany.hu * Belügyminisztérium * Emberi Erőforrások Minisztériuma * 

Földművelésügyi Minisztérium * Honvédelmi Minisztérium * Igazságügyi 

Minisztérium * Külgazdasági és Külügyminisztérium * Nemzetgazdasági 

Minisztérium * Nemzeti Fejlesztési Minisztérium * Forrásfigyelő * 

http://fotopalyazat.info * Zöldövezet program * Országos Hulladékgazdálkodási 

Ügynökség * Controll Holding Tanácsadó Zrt. * www.mlsz.hu * EMET * Alternatív 

Energia Központ * Zöld Iránytű Alapítvány * www.pafi.hu *  www.palyazat.gov.hu 

* Nemzeti Kulturális Alap * Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság (www.magzrt.hu ) * Norvég Civil Támogatási Alap * Váti 

Nonprofit Kft. * Pro Régió Ügynökség * Nemzeti Együttműködési Alap * ESZA 

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. * Országos Foglalkoztatási Közalapítvány * 

http://palyazat.lap.hu/ * Civil Információs Portál * www.fszk.hu * Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program * Széchenyi Programiroda * www.toosz.hu * 

magyaryprogram.kormany.hu * www.palyazatiakademia.hu * palyazatiro.hu * 
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1. számú táblázat 

Beadási 
határidő

: 

Cím: Kiíró: Pályázhat, feltételek, célja: 

2014.11.01 Movilfestawards - film- és 
fotófesztivál mobil 
applikációkkal 

Movilfestawards Egy filmfesztivál, amely minden eddiginél 
szélesebb körök számára nyújt lehetőséget 
mobil eszközökkel készült filmek pályázására. 
A nevezett filmeket mobil 
eszköz (mobiltelefon, tablet, vagy webkamera) 
használatával kell rögzíteni 
A filmek nevezési határideje 2014. november 
1. A nevezés ingyenes 
A filmek hossza 1 és 8 perc között lehet 
Nem kötelező, de ajánlott a filmeket, amelyek 
nem angol nyelven készülnek, angol 
felirattal ellátni 

2014.11.04 Fotópályázat - Bizalom Bell and Partners 
Kommunikációs 
Ügynökség 

Profi és amatőr fotósok külön kategóriában 
nevezhetnek. A fotópályázatra a nevezés 
díjmentes, csak regisztrálnod kell! 
Amatőr kategóriák:  
- SPORT ÉS A BIZALOM 
- LOVAK ÉS A BIZALOM 
- CSALÁD/KULTÚRA/HAGYOMÁNYOK 
ÉS A BIZALOM 
Profi kategória:  
- LOVAK/SPORT ÉS A BIZALOM 

2014.11.07 KódVilág - designkészítés 
vonal- és 2D-kódok kreatív 
alkalmazásával 

GS1 Magyarország 
Nonprofit Zrt. 

A pályázó feladata a vonalkódokra és a 2D 
kódokra jellemző csíkos-kockás motívumok 
alkalmazása/bemutatása egy olyan művészeti 
alkotáson keresztül, amely szokatlan 
képzettársításon alapul. Egy pályázó 
legfeljebb 1 darab alkotással pályázhat. 
Az 1. fordulóra beküldött fotót JPG, PNG 
vagy PDF fájl formátumban, minimum 
1024x768 pixel méretben fogadjuk el. Térbeli 
alkotásokról 2-3 darab különböző nézetből 
készült felvételt szükséges beküldeni. 
Rövidfilmek, videó alkotások esetében kérjük 
a művet lehetőleg HD minőségben (1280x720 
pixel, 25 fps, sztereó hang), maximálisan 5 
perc hosszúságban beküldeni. 

2014.11.07 Creaton Tetőszépségverseny 
2014 

CREATON Hungary 
Kft. 

Magyarországon megvalósult lakó- és 
középülettel, nyaralóval, továbbá felújítással, 
átépítéssel és bővítéssel olyan tetőfedők, 
kivitelezők indulhatnak, akik a benevezett 
épület jogosult kivitelezői 

2014.11.15 EFFE Fesztivál Minősítés Europe for Festivals, 
Festivals for Europe 

A minősítést olyan fesztiválok kaphatják meg, 
amelyek a helyi közösség bevonásával, de 
európai és globális kitekintéssel fókuszálnak a 
kultúrára és a művészetekre. A minősítéssel 
rendelkező fesztiválok szervezői hozzáférést 
kapnak a legújabb hírekkel és gyakorlati 
tanácsokkal teli kézikönyvhöz, nagyobb 
ismertséget szerezhetnek fesztiváljuknak, és 
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kapcsolatokat építhetnek ki más szervezőkkel. 
A minősítést első körben 2015-re és 2016-ra 
kapják meg a fesztiválok. 

2014.11.15 Medvesi Fotós Maraton Novohrad-Nógrád 
Geopark 

A szervezők 48 órán keresztül biztosítanak 
programokat a résztvevőknek annak 
érdekében, hogy megismerjék, felfedezzék 
ennek a kevéssé ismert, ugyanakkor 
változatos, természeti értékekben gazdag 
tájnak, a Medves-vidékének az értékeit. A 
program részeként éjszakai fotózásra is 
lehetőségük nyílik a részvevőknek, mely során 
a rendezők kivilágítják a középkori 
várromokat. 

2014.11.19 Válaszd a jövőt, válaszd az 
életet - biztonságosabb internet 
használatért országos 
kisfilmkészítő verseny 

Életrevaló Egyesület Biztonságosabb Internet használatért országos 
kisfilmkészítő verseny 10-18 év közötti 
fiatalok részére. A film maximum 5 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!  

2014.11.20 Ősz húrja 
zsong...alkotáspályázat 

Országos Mécs László 
Irodalmi Társaság,Lyra 
Szerkesztősége 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
és a Lyra Irodalmi Antológia Szerkesztősége 
"Ősz húrja zsong..." címmel meghirdetünk 
amatőr írók, költők számára irodalmi 
alkotások bemutatását , megjelentetését 
lehetővé tevő pályázatot. 
Az alkotásokat folyamatosan várjuk 
a palyazatok@hotmail.com vagy 
a omlit@hotmail.hu címre. 

2014.11.24 Adventi gyertyalángok - amatőr 
írók, költők versei 

Zichy Ferenc 
Látogatóközpont 

A győri Zichy Ferenc 
Látogatóközpont verspályázatot 
hirdet "Adventi gyertyalángok" címmel, 
amelyre szeretettel várjuk amatőr írók, költők 
verseit. A pályaművek fő témája a Karácsony 
előtti várakozás, az adventi ünnep.  
Pályázati kategóriák: 
- 18 év alatti diákok 
- 18 év feletti amatőr, alkotószellemű versírók 
Egy pályázó maximum 2 verssel pályázhat. A 
versek terjedelme nem haladhatja meg a 
három A/4-es oldalt 12-es betűmérettel. A 
műveket word formátumban kérjük! A kész 
pályaműveket az alábbi e-mail címre kérjük 
elküldeni: info@kaptalandomb.hu 

2014.11.28 Formatervezési pályázat 2014 - 
AXOR márka 

Hansgrohe 
Magyarország 
Kft.,Caracalla 
Fürdőszoba Stúdió 

A pályázatban minden szakirányú (művészeti, 
formatervezői, építész, belsőépítész) 
felsőoktatási intézményben tanuló diák részt 
vehet. Pályázat egyénileg és csoportosan is 
benyújtható. Egy pályázó maximum 3 
pályamunkát nyújthat be. A pályázat 
egyfordulós. A benyújtásra kerülő pályamű 
bármilyen technikával, szoftverrel, kézi 
rajzzal, modellel készülhet. A pályázatot 
elektronikus formátumban, 5 MB-ot nem 
meghaladó méretben, PDF formátumban, 
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apalyazat@caracalla.hu e-mail címre kell 
elküldeni. Amennyiben a pályázathoz 
makett/modell is készült, arról kérjük a 
pályázati anyaghoz fotót csatolni. A 
pályázathoz kérünk csatolni egy JPG 
formátumú összefoglaló képet, montázst 
(maximum 1 MB méretben), melyen szerepel 
a pályázó neve és a pályamű rövid bemutatása, 
látványterve (ez az összefoglaló kerül 
bemutatásra a közönségszavazáson, illetve ez 
a kép kerül kiállításra a 2015. tavaszán sorra 
kerülő Caracalla Design Days rendezvényen). 

2014.11.28 KPMG Felelős Társadalomért 
Program, 2014 - oktatási, 
egészségügyi és 
környezetvédelmi szervezetek 
működéstámogatása 

KPMG Hungária Kft. Oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi 
területen működő, Magyarországon 
bejegyzett, közhasznú nonprofit szervezetek 
vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások 

2014.11.28 Karácsony Meseországban - 
gyermekalkotások 

Puskin Mozi Rajzpályázatot hirdetünk "Karácsony 
Meseországban" címmel. Rajzold le, fesd le 
vagy készíts montázst arról,hogyan ünnepli 
kedvenc mesefigurád a karácsonyt! 
A legjobb alkotásokat természetesen díjazzuk: 
2 db belépő a Nefelejcs Bábszínház: Kippkopp 
a hóban c. előadására és egyéb meseszép 
ajándékok találnak gazdára!A rajzokat két 
korcsoportból várjuk: óvodás és kisiskolás (3-
10 éves korig). 

2014.11.30 Best 100 - A legjobb száz fotó, 
nemzetközi fotópályázat és 
kiállítás 

Fotoclub F’10 A verseny nyitott bármely amatőr vagy 
hivatásos fotográfus számára a világ bármely 
országából. 
- Minden résztvevő maximum 10 digitális 
művel nevezhet. 
- A pályázat témája kötetlen. Az alkotói 
szabadságot semmilyen formában nem 
korlátozzuk.  
- A digitális fényképeket (JPG formátum) és 
a Benevezési lapot CD-n lehet küldeni. 
Részvételi díj : Romániából 30 RON, 
Külföldről 10 euró. 

2014.11.30 Dobogókő 2014 - fotópályázat Dobogókőért Közhasznú 
Alapítvány 

A fotózás helye Dobogókő és annak 15 km-es 
környezete (Pilis, Visegrádi-hegység) 
- a képek legalább 4 megapixel felbontásúak, 
nem tartalmaznak vízjelet vagy 
dátumbélyegzőt 
- a képek beküldésével a beküldő azok 
tulajdonjogát a Dobogókőért Közhasznú 
Alapítványnak adományozza 

2014.11.30 ARANYVACKOR 2015 - írók 
és illusztrátorok díja 

Magyar 
Gyerekkönyvkiadók 
Egyesülése 

Pályaműként még nem publikált szöveget, 
meserészletet vagy egész mesét, és a 
szöveghez szervesen illeszkedő, legalább 
három darabból álló, tetszőleges technikával 
készített képsorozatot várunk. A szöveg és a 
képek szerzője lehet ugyanaz a személy, de 
jelentkezhetnek író-illusztrátor párosok is. 
Fontos, hogy a pályamunka 1 darab pdf 
fájlból álljon, melyben a könyv és a szöveg 
egységet alkotva, könyvtervként jelenik 
meg. Ezen kívül az illusztrációkat egyenként, 
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külön jpg fájlban, 300 dpi felbontásban, 40x50 
cm-es elrendezésben kérjük. 

2014.11.30 Europass vírusvideó verseny 
2014 

Tempus Közalapítvány A verseny célja, hogy maximum 3 perc 
hosszúságú vírusvideók szülessenek, melyek 
az Europass önéletrajz előnyeit mutatják be. 
Engedd szárnyalni a fantáziádat és légy 
kreatív! Forgass bármilyen műfajban, az 
egyetlen kikötés, hogy a videóban jelenjen 
meg az Europass logója és a honlap 
elérhetősége. 

2014.11.30 Beszéld el fiadnak és Az igazat 
mondd, ne csak a valódit! 

Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége 

Sajtópályázatunkra a 2014-es emlékévben 
megvalósuló programokról beszámoló, illetve 
azokra reflektáló írásokat várunk. Számítunk 
riportszerű beszámolókra és kritikus 
értékelésekre, publicisztikákra is. 

2014.12.01 Egyedül nem megy! 
filmpályázat - szelektív 
hulladékgyűjtés 

Országos 
Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség 

Célja, hogy fiatal, tehetséges filmkészítők 
segítségével vigye közelebb az emberekhez a 
hulladékkal kapcsolatos környezetvédelmi és 
társadalmi problémákat. A legfeljebb 2 perc 
hosszúságú alkotásokat 2014. december 1-
ig lehet beküldeni a filmpalyazat@ohukft.hu 
e-mail címre. 

2014.12.01 Dr. Pauka Imre Tanulmányi Díj Golder Associates 
(Magyarország) Zrt. 

A Pauka Imre Tanulmányi Díjra azok az 
egyetemi és főiskolai, nappali, alap- és 
mesterképzésben résztvevő hallgatók 
pályázhatnak, akik a környezet- és/vagy a 
földtudományok valamely területén 
kiemelkedő tevékenységet tudnak felmutatni 
(pl. tudományos diákköri munka). A díjat 
évente legfeljebb két diák nyerheti meg, akik 
személyenként nettó 100 000 Ft egyszeri 
díjazásban részesülnek és emlékplakettet 
kapnak.  

2014.12.03 Folyóirat-kiadási szakmai 
támogatások 

Nemzeti Kulturális Alap Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb 
innovatív, jelentős tudományos 
ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és 
művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos 
regionális szereppel rendelkező magyarországi 
kiadású és határon túli magyar nyelvű lapok 
támogatása. 

2014.12.05 MEDIAWAVE Szuvenír - 
ajándéktárgyak, kiegészítők, 
kegytárgyak tervezése, 
kivitelezése 

MEDIAWAVE 
Nemzetközi Vizuális 
Művészeti Alapítvány 

Egy pályázó több pályamunkával is 
nevezhet. A több pályamunkával nevezők a 
jelentkezés során ügyeljenek rá, hogy minden 
szuvenír adatait külön, átláthatóan tüntessék 
fel.  
A kiválasztott alkotóktól fejenként 5 darab 
Mediawave Szuvenírre igényt tartunk, 
melyeket a rendezvényre érkező nemzetközi 
művészeknek díjként, ajándéktárgyként adunk 
át.  

2014.12.15 Nikon Photo Contest verseny Nikon Corporation 35. alkalommal indul a Nikon Photo Contest 
verseny. Idén először bármilyen digitális 
eszközzel készült pályaművel lehet indulni. A 
nevezési lehetőség szakmai hátterüktől 
függetlenül a profi és amatőr fényképészek 
számára egyaránt nyitva áll 2014. szeptember 
15-től december 15-ig. A fénykép- és 
videokategóriák mindegyikében újonnan 
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bevezetett "Otthon” tematika a pályázók 
egyedi értelmezéseit várja az "Otthon” 
fogalmának személyes hangú felfogásának 
tükrében.  
- A szervezők ezentúl bármilyen digitális 
képalkotó készülékkel (köztük akár 
okoseszközökkel és videókamerákkal) 
megörökített pályázatot elfogadnak a fénykép- 
és videókategóriák mindegyikében. 
- A videókategóriákban 6-180 másodperc 
hosszúságú videópályázatokkal lehet nevezni, 
tekintettel az adott területen beérkező 
rendkívül kifejező és kreatív pályázatokra. 

2014.12.15 Népi játékok rendezvényekre Magor Magyarjai 
Hagyományőrző 
Kulturális Közhasznú 
Egyesület 

A cél a nemzetet éltető hagyományok, 
szokások, játékok őrzése és tovább éltetése, 
ezekről pozitív élményekhez juttatni a 
számítógépes világunk gyermekeit, felnőtteit. 
Megmutatni azt, hogy őseink játékai 
ugyanolyan örömöt, önfeledt szórakozást 
biztosítanak gyermekeinknek, mint annak 
idején elődeinknek.  

2014.12.15 Hiányok és többletek száz év 
után - a Nagy Háború utóérzete 
- videókészítés 

Politikatörténeti Intézet 
Kht. 

A feltételeknek megfelelő alkotások: 
- 1-3 perces hosszúságúak; 
- nem tartalmazhatnak faji, vallási, nemzeti, 
nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és 
lelkiismereti szabadságot sértő elemeket; 
- saját munkák, amelyek mások szerzői joga 
alatt álló részleteket nem tartalmazhatnak; 
- az alkotó(k) írásban nyilatkoznak róla, hogy 
alkotásuk saját szellemi tulajdonuk, és annak 
bemutatására a Politikatörténeti Intézet 
számára a pályázat idejére és céljából 
engedélyt adnak. 
Egy-egy pályázó több alkotással is nevezhet. 

2014.12.15 Háztartási nagygépek 
energiamegtakarítást 
eredményező cseréje alprogram 
/ HGCS-2014 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

Jelen pályázati forrásból támogatást 
magyarországi lakóhellyel rendelkező, 
elsősorban nyugdíjas, illetve nagycsaládos 
magánszemélyek kaphatnak. A támogatás 
formája vissza nem térítendő támogatás.  
A támogatás mértéke:  
A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése 
esetén a bolti ár 50%-a, de maximum 25 000 
Ft / háztartási gép A++és A+++ kategóriájú 
háztartási nagygép beszerzése esetén a bolti 
50%-a, de maximum 35 000 Ft / háztartási 
gép  

2014.12.19 Ausztriai (Tirol) utazáshoz 
kedvezményes szállás+ellátás 
elnyerése 

Jeka Diáktáborok 
Hungária Kft. és Utazási 
Irorda 

Kedvezményes szállások (+ellátás) 
biztosításával támogatni és elérhetővé tenni a 
németül tanuló gyerekek/fiatalok számára a 
nyelvgyakorlást anyanyelvi környezetben. A 
pályázat során elnyerhető szállás+ellátás 
támogatásának mértéke/éjszakák száma: 
1. hely: 60% (a kedvezmény alapját képező 
teljes ár: 37 000 Ft/fő/5éj ellátással) 
Kedvezményes ár: 14 800 Ft/fő/5éj ellátással 
2. hely: 40%  
Kedvezményes ár 22 200 Ft/fő/5éj ellátással 
3. hely: 30%  
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Kedvezményes ár: 25 900 Ft/fő/5éj ellátással 
Ellátás biztosítása: alapanyagok napi 3x-i 
étkezéshez. A csoport minimum 15, maximum 
40 diákból álljon, maximum 2 kísérővel. 

2014.12.31 Műterem és kiállítótér 
képzőművészeknek - partizán 
Műterem és Galéria 

PP Center Üzleti 
Központ,Partizán 
Műterem és Galéria 

Képzőművészek műterem és kiállítótér 
használati jogot kapnak alkotásaikért cserébe 
Pályázati díj 3000 Ft 

2014.12.31 Mezőgazdasági gyakornok-
programokban részvétel 

Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási 
Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet 

 A program időtartama 3-18 hónapig terjedhet, 
amely a fogadó ország (szervezet) által 
biztosított szakmai tartalomtól függően 
változik. A gyakornokok munkájukért 
általában ingyenes szállást és ellátást, valamint 
programonként eltérő, meghatározott összegű, 
illetve a munkatevékenységtől függő mértékű 
zsebpénzt is kapnak. 

2014.12.31 Menhely, nyughely könyveknek 
- felajánlások 

Változó Világ 
Mozgalomért Közhasznú 
Alapítvány 

A pályázóktól - talán szokatlan módon - 
elsősorban felajánlásokat várunk, amelyek 
lehetnek a célnak megfelelő helyiség, őrzési, 
marketing vagy egyéb szolgáltatás, 
könyvkészlet, könyvespolcok, 
pénzadományok. 
Természetesen a pályázók komplett terveket, 
illetve támogatási igényeket is jelenthetnek be. 
Minden pályázó oklevelet és nyilvános 
elismerést kap, minden jó pályázat 
hasznosításához a szükséges szakmai és 
szervező munkát biztosítjuk. Anyagi 
támogatást viszont a felajánlások erejéig 
tudunk biztosítani. 

2014.12.31 Webáruház létrehozása és 
mentorálása - mikro-, kis- és 
középvállalkozások korszerű 
internetes megjelenésének 
támogatása 

Netlight Consulting Kft Olyan magyarországi székhelyű, a 
devizajogszabályok alapján belföldinek 
minősülő, jogi személyiséggel rendelkező, 
vagy anélküli, egyéni vállalkozások, gazdasági 
társaságok, egyesületek és szövetkezetek, 
amelyek a pályázat beadásának időpontjában, 
minimum 6 hónapos vállalkozói múlttal 
rendelkeznek. Kivételes esetekben, induló 
vállalkozások is pályázhatnak, cégünk egyedi 
döntése alapján! 

2014.12.31 Média-Videó pályázat - 
tudósítás, riport, interjú, 
dokumentumfilm, 
ismeretterjesztő film 

Fénypress Kiadó Amatőröket és szakembereket egyaránt 
várunk. 
5 kategóriában: tudósítás, riport, interjú, 
dokumentumfilm, ismeretterjesztő film 
Pályázati díj: nincsen 
Zsűrizés: hetente 
Minden pályázó egy időben több kategóriában 
is nevezhet alkotásával. 
 

2014.12.31 Kedvezményes ifjúsági és 
gyermektáboroztatás 

Keresztyén Fiatalok 
Társasága Egyesület 

Keresztyén értékrend szerint működő 
táborokat szervezünk, hasznos időtöltést 
nyújtva a fiataloknak az iskolai szünidőre 
is. Táborainkban építő közösséget alakítunk ki 
a fiatalokkal, ami hosszú távon elkíséri őket 
életük folyamán. Támogatás nélküli ár: 9000 
Ft  Adható támogatás mértéke:  
- Az egy főre jutó jövedelem a minimálbér 
összegét (Nettó 66 483 Ft) nem éri el - 20%  
- Az egy főre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíj minimális összegét (28 500 Ft) nem 
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éri el - 50%  
- Különösen indokolt esetben a kedvezmény 
mértéke - egyéni elbírálás alapján - ennél 
magasabb is lehet.  

2014.12.31 Diplomamentő program 
nyelvvizsgára felkészítő 
képzések / 14111 

Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

Csak olyan uniós polgár (természetes 
személy) jelentkezhet, aki az alábbiaknak 
megfelel:  
a) államvizsgáját hazai felsőoktatásban 
sikeresen teljesítette és erről rendelkezik a 
felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti 
igazolással, miszerint diplomáját a 
nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte meg;  
b) felsőoktatási intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban nem áll;  
c) államilag elismert nyelvvizsga szükséges a 
hazai felsőoktatásban megszerzendő 
diplomájához;  
d) rendelkezik legalább alapfokú, B1-es 
tudásszinttel abból a nyelvből, melyre 
jelentkezni kíván (igazolás nem szükséges 
róla) 

2014.12.31 Miért hiszek az emberben? 
Miért hiszek magamban? - 
írások 

Változó Világ 
Mozgalomért Közhasznú 
Alapítvány 

A pályázaton részt vehet minden 18. évét 
betöltött és magyarul beszélő ember. 
A pályázati részvétel feltétele egy 
tetszőlegesen hosszú saját írásmű beküldése 
elektronikus formában (szövegszerkesztett 
dokumentum vagy pdf). Részt lehet venni 
egyaránt már publikált vagy még nem 
publikált művel, de csak úgy, hogy a pályamű 
esetleges publikálása harmadik fél érdekét ne 
sértse, harmadik fél jogai által ne legyen 
korlátozva. 
A pályázatok (pályamű és szakmai 
bemutatkozás) folyamatosan beadhatók 
elektronikus formában a kiíró email-címére. 
Pályázati díj nincs. 

2014.12.31 Közterület helyett emberibb 
körülmények - hajléktalanok 
életkörülményeinek javítása 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat,Menhel
y Alapítvány 

Szociális munkás munkakörben 
foglalkoztatott szakember jelentkezését várják. 
Pénzbeli támogatás nyújtása olyan alternatív, 
egyéni szociális diagnózison alapuló 
elhelyezés támogatására, melynek során az 
eddig közterületen élő hajléktalan ember 
emberibb körülmények közé kerül, és ott 
lakhatása hosszabb időre megoldottá válik. 

2014.12.31 Első cikkem - 
publikációtámogatás 
diákoknak 

Pallas Athéné Domus 
Concordiae Alapítvány 

Felsőoktatásban tanuló hallgatóknak 
szervezett szakmai verseny díjazott (első 
három helyezés, vagy különdíj) 
versenydolgozata, illetve sikeresen megvédett 
szakdolgozat (alap és mesterszak) szerzője 
pályázhat a témavezetőjével együtt.  Pályázni 
folyamatosan lehet. Az Alapítvány a pályázat 
benyújtásától számított 1 hónapon belül 
értesítést küld a döntésről. Pozitív támogatási 
döntés esetén az Alapítvány támogatási 
szerződést köt, melyben rögzítésre kerülnek a 
feltételes támogatás összege és a kifizetés 
feltételei.  

2014.12.31 Tudni, tenni, emberhittel - Egy Változó Világ A pályázat célja: reális kezdeményezésekkel 
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jobb világért, írásművek 
közzététele 

Szerkesztősége jobbá, igazságosabbá, szebbé és értelmesebbé 
tegyük életünket.  
A pályázaton részt vehetnek szervezetek és 
magánszemélyek.  
A pályázatra benevezhet bármely felnőtt 
személy, kortól, képzettségtől, lakóhelytől és 
állampolgárságtól függetlenül, formai 
kötöttségektől mentesen. Ehhez elegendő a 
nevezési szándék jelzése, a levelezési cím 
megadásával. A továbbiakban a részvétel 
feltétele a szerkesztőség által megküldött 
kérdőív kitöltése és beküldése 

2014.12.31 Használd a teret! - kulturális 
projektek előkészítésére kiadó 
helyiségek 

PP Center Üzleti 
Központ 

A támogatott projektekhez a PP Center 
Ingatlan Kft. akár 100%-os bérleti díj 
kedvezménnyel biztosítja a megvalósításhoz 
szükséges ingatlant a PP Center Üzleti 
Központ kiadó helyiségek közül. 
Pályázati díj 3000 Ft 

2014.12.31 Határon túli PhD kutatói 
program 

Pallas Athéné Domus 
Concordiae Alapítvány 

A pályázatra jelentkezhetnek magyarországi 
vagy határon túli magyar vagy angol nyelvű 
közgazdasági PhD képzésben részt vevő 
doktoranduszok. 
A pályázat további feltétele, hogy a pályázó 
kutatási területe a határon túli, magyarok lakta 
területek gazdasági viszonyaival, kilátásaival, 
illetve a Kárpát-medence, mint történelmi 
régió gazdasági integrációjával illetve kitörési 
lehetőségeivel legyen kapcsolatos.  
Az ösztöndíjprogram időtartama 6-12 hónap 

2014.12.31 Határon Túli Kutatói Mobilitás 
Program 

Pallas Athéné Domus 
Concordiae Alapítvány 

A pályázat tárgya a közgazdasági illetve 
pénzügyi területen PhD programban részt 
vevő vagy tudományos fokozattal rendelkező 
határon túli (állandó magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező) magyar kutatók számára a 
kutatással kapcsolatos konferencia- és egyéb 
részvételi díjak, valamint az utazás és szállás 
költségtérítése. Közgazdasági és pénzügyi 
területeken végzett PhD fokozattal rendelkező 
állandó magyar lakcímmel nem rendelkező 
magyar anyanyelvű kutató, vagy magyar 
illetve angol nyelvű PhD képzésben résztvevő 
állandó magyar lakcímmel nem rendelkező 
magyar anyanyelvű hallgató pályázhat.  

2014.12.31 Norvég Civil Támogatási Alap 
Akciópályázatok 2014 

Kárpátok Alapítvány - 
Magyarország,Demokrat
ikus Jogok Fejlesztéséért 
Alapítvány,Autonómia 
Alapítvány,Ökotárs 
Alapítvány 

Rövid kampányok vagy egyszeri 
megmozdulások, társadalmi akciók és közös 
fellépések szervezésének és lebonyolításának 
támogatása.  A pályázóknak először egy rövid, 
legfeljebb két A4 oldal terjedelmű (6000 
karakter) projektötletet kell benyújtaniuk e-
mailen az Ökotárs Alapítványnak, 
az akcio@norvegcivilalap.hu címen, amely 
tartalmazza az alábbiakat. 
- A pályázó szervezet neve, címe és rövid 
bemutatása. 
- A tervezett akció/kampány mely témá(k)hoz 
illeszkedik a fentiek közül? 
- A tervezett akció/kampány milyen 
gyűlöletbeszéd illetve 
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gyűlöletbűncselekmény-ellenes elemeket 
tartalmaz? 
- A tervezett akció/kampány milyen konkrét 
társadalmi problémára irányul? Mennyire 
súlyos vagy kiterjedt ez a probléma? 
- A tervezett akció/kampány konkrét célja - 
mit akarnak elérni? Hogyan fognak 
hozzájárulni a probléma megoldásához? 
- A tervezett tevékenységek főbb lépéseinek 
felsorolása. 

2014.12.31 Mikro-, kis- és 
középvállalkozások termelési 
kapacitásainak bővítése / 
GINOP-1.2.1-14 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

Mikro-, kis- és középvállalkozások 
pályázhatnak. Jelen konstrukció kizárólag a 
kevésbé fejlett (konvergencia) régiókra terjed 
ki.  
A pályázat keretében mikro-, kis- és 
középvállalkozások pályázhatnak 10-100 
millió forint támogatásra technológiai 
korszerűsítésük fejlesztése és termelési 
kapacitásaik bővítése céljából. 
A támogatás célja 
A pályázat fókusza az elmúlt egy év kedvező 
feldolgozóipari trendjéhez igazodik, cél az 
ipari termelés felfutásának erősítése. 

2014.12.31 Fiatalok vállalkozóvá válása / 
GINOP-5.2.2-14 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

A Kormány az Európai Unióval kötött 
Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 
15-25 év közötti fiatalok 
munkanélküliségének csökkentését, a 
foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a 
vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások 
fejlesztését szolgáló intézkedések révén. Nem 
támogatható a Közép-Magyarországi régió 
területén megvalósuló fejlesztés. 

2014.12.31 Megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatása 
érdekében munkahelyteremtés 
támogatása 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

Azon szervezet pályázhat, amely a Korm. r. 
szerinti rehabilitációs akkreditációs 
tanúsítvánnyal rendelkezik és a Korm. r. 42/C. 
§ (1) bekezdésének megfelelően egyéni 
támogatásban részesül. Támogatott 
tevékenység: munkahely-teremtési támogatás 
keretében megváltozott munkaképességű 
munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása 
céljából új munkahelyek létrehozása, illetve 
meglévő munkahelyek átalakítása.  

2014.12.31 Mikro-, Kis- és 
Középvállalkozások piaci 
megjelenésének támogatása / 
GINOP-1.3.1-14 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program prioritásainak kiemelt célja a 
vállalkozások nemzetközi 
versenyképességének javítása. A jelen 
Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és 
vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott 
értéknövekedési 
potenciállal vagy exportnövekedési 
potenciállal bírnak, a fejlesztésük 
eredményeként helyi, nemzeti, de főleg 
nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be 
vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben 
növekszik. Nem támogathatóak a Közép-
Magyarországi régió területén megvalósuló 
projektek. 

2014.12.31 Szennyvíz-elvezetés és - Nemzeti Fejlesztési A felhívásra csak a 2003. évi uniós 
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tisztítás, szennyvízkezelés 
megvalósítása / KEHOP-3.2.1-
14 

Minisztérium csatlakozási szerződésben rögzített egyes 
derogációkkal összefüggő kötelezettségek 
teljesítésére irányuló projektek Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program 
keretében történő megvalósításának 
feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) 
Korm. határozat 1. sz. mellékletében nevesített 
támogatást igénylők nyújthatnak be 
támogatási kérelmet. Budakalász Város 
Önkormányzata benyújtja pályázatát.  

2014.12.31 Családi fotóalbum a Nagy 
Háború kitörésének 100. 
évfordulója alkalmából 

Honvéd Kulturális 
Központ 

A fotográfia 175 éves évfordulója és a Nagy 
Háború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából meghirdetjük a Családi Fotóalbum 
elnevezésű pályázatunkat. 
A meghirdetett programban olyan családi 
fotókat várunk, amelyek még az I. 
világháborút megelőzően vagy idején 
mesélnek történetet szépanyáink vagy apáink 
életéről. 

2014.12.31 A rugalmas foglalkoztatás 
elterjesztése a konvergencia 
régiókban / GINOP-5.3.1-14 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

 Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas 
foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási 
formák, rugalmas munkaszervezés) 
elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók 
számára olyan felhívás megjelentetése 
indokolt, mely a munkáltató előzetes 
átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési 
javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó 
tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák 
és munkaszervezési módok, új pozíciók 
bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó 
költségek ellentételezését is magában foglalja. 
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi 
régió területén megvalósuló projektek.  

2014.12.31 Aranymosás mese- és 
regénypályázat IV. 

Könyvmolyképző Kiadó 
Kft. 

Minden szerző egy írással pályázhat. 
Az előszűrés anonim, így a műben lehetőleg 
ne szerepeljen szerzői név. 
Önálló háttérvilágú történeteket várunk, 
vagyis fanfictiont, szerepjátékos világokra, 
számítógépes játékokhoz írt műveket nem 
tudunk fogadni. 
Új írásokat szeretnénk olvasni, azaz a mű nem 
lehet kereskedelmi forgalomban vagy 
interneten. (Ha a regényből csak részletek 
szerepelnek pl. egy blogon, az nem kizáró ok.) 

2015.01.01 Portréfotózás Fotoeloadasok.hu A Fotoeloadasok.hu újabb pályázatot hirdet 
kezdő és haladó fotográfusok számára. 
Minden pályázó csak 1 képpel pályázhat. A 
beküldött kép mérete ne haladja meg az 1 MB-
ot.  

2015.01.05 Homlokzati Nyílászárócsere 
Alprogram / ZBR-NY/14 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

Azon magánszemélyek kaphatnak, akik a 
pályázattal érintett életvitelszerűen lakott 
lakóépület tulajdonosai. A pályázattal 
elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az 
elfogadott elszámolható költség (elismerhető 
kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40 %-
a lehet, azzal a kitétellel, hogy 
- nyílászárócsere (5.a.) esetén a 
pályázatonként/lakásonként adható 
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támogatás legfeljebb bruttó 450 000 forint; 
- az épületek nyári hővédelmének javítását 
célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek 
beépítésével kombinált nyílászárócsere (5.a. és 
5.b.) esetén a pályázatonként/lakásonként 
adható támogatás legfeljebb bruttó 520 000 
forint. 

2015.01.06 Ybl Miklós Emlékház - 
építészeti terv 

Magyar Művészeti 
Akadémia 

1 db A/5 méretű, zárt, jelöletlen borítékot, 
amely tartalmazza az alábbiakat: 
- kitöltött, aláírt ADATLAP a pályamű 
szerző(i)nek adataival 
- kitöltött, aláírt Hozzájáruló nyilatkozat 
- 1 db CD/DVD, amely tartalmazza 
tervlapokat, valamint a makettről készült min. 
2 db fényképfelvételt digitális (pdf) 
formátumban. 

2015.01.10 Legyen más a szenvedélyed! - 
országos alkotói verseny a 
prevenció tükrében / TÁMOP-
5.2.9/13/1 

Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet 

10 és 20 év közötti fiatalok. 
Pályázni lehet egyénileg, illetve csoportosan, 
műhelyi háttérrel dolgozó alkotók, oktatási 
intézményektől függetlenül, vagy iskolai, 
nevelőotthoni szakkörök, műhelyek, 
intézmények (büntetés végrehajtás, 
gyermekvédelem alap- és szakellátás) 
háttértámogatásával. Készülhetnek az 
alkotások családi, közösségi, programként, 
vagy spontán szerveződő kreatív 
csoportokban, esetleg egyéni alkotásokként.  
A pályázók feladata a Nemzeti Drogellenes 
Stratégia céljaival egybecsengő üzenetek 
megfogalmazása, átadása egy művészeti 
alkotáson keresztül.  

2015.01.10 MEDIAWAVE' 2015 - film- és 
videopályázat 

MEDIAWAVE 
Nemzetközi Vizuális 
Művészeti Alapítvány 

Nevezni lehet bármikor készült film- és 
videoalkotássalt. 
A nevezett művek száma és időtartama nem 
korlátozott.  
Nevezési díjat nem kell fizetni. A fesztiválra 
nevezett/postán elküldött bemutató kópiákat 
nem postázzuk vissza, a fesztivál 
archívumában helyezzük el.  

2015.01.15 CEEPUS hálózati pályázatok 
(intézmények részére) 

Európai 
Bizottság,Tempus 
Közalapítvány 

A CEEPUS on-line pályázati rendszerbe (ld. a 
pályázat beadása) kötelező elektronikusan 
feltölteni az alábbi dokumentumokat: 
- Letter of Endorsement 
- Letter of Intent 
- Az intézmény ECTS brosúrája, 
kurzuskatalógusa (amennyiben az intézmény 
honlapján található erre vonatkozóan 
információ, a linket elegendő a pályázatba 
beírni) feltöltött dokumentum formájában 
vagy elérési útvonal (link) megadásával 
Feltölthető fájltípusok: JPG, GIF, PDF. 

2015.01.16 Az őrség ízei, arcai és harcai - 
logóterv az Őrállók Napja 
történelmi hagyományőrző 
rendezvényhez 

Őrállók Alapítvány A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával 
pályázhat. Egy pályázó max. 3 pályamunkával 
nevezhet. A pályaművek lehetnek 
szabadkézzel vagy grafikai programmal 
készült munkák, de a leadást digitális 
formátumban kell teljesíteni.  
A logót nagyfelbontású (min. 300 dpi) JPG 
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fájlformátumban, valamint CDR 
vektorgrafikus fájlként kell beadni, színes és 
fekete-fehér változatban egyaránt. 
A pályamű beadásával a pályázó annak 
szerzői és felhasználási jogát az Őrállók 
Alapítványra ruházza át, és az Őrállók 
Alapítvány azt mindennemű korlátozás és 
megkötés nélkül felhasználhatja.  

2015.01.20 Képzőművészeti ösztöndíj - 
Római Magyar Akadémia 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

Pályázati cél: A magyar képzőművészek 
számára Rómában lehetőséget biztosítani a 
szakmai tájékozódásra, a galériák, 
gyűjtemények és múzeumok megismerésére, 
szakmai kapcsolatok teremtésére, annak 
érdekében, hogy Róma és az itáliai kultúra 
nyújtotta inspiráció elősegítse az ösztöndíjas 
művészetének továbbgazdagodását. 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA 
portálján a regisztrációt megtette. 
Támogatás formája: vissza nem térítendő 
támogatás. 
Támogatás forrása: a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről törvény LXVII. 
Nemzeti Kulturális Alap fejezet. 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 
000 000 Ft a miniszteri keretből. 

2015.01.22 Európai Sporthét 2015 - 
sportesemények szervezése 

Európai Bizottság Az Európai Bizottság megadta a 2015-ös 
Európai Sporthéthez kapcsolódó Erasmus+ 
beadási határidőket. A sportesemények 
szervezésére és az együttműködési 
partnerségekre 2015. január 22-ig lehet 
pályázni. 

2015.01.30 Ifjúsági garancia kiemelt 
projekt / GINOP-5.2.1-14 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 15-
25 év közötti fiatalok számára, akik se nem 
tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási 
szolgálatnak 6 hónapon (illetve később már 4 
hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget 
kell felajánlani az elhelyezkedésre, a 
munkatapasztalat-szerzésre, vagy a 
tanulásra. A projekt területi korlátozása 
A projekt az ország hat kevésbé fejlett 
régiójára terjed ki. 
Nem támogatható a Közép-Magyarországi 
régió területén megvalósuló fejlesztés.  

2015.01.30 Felzárkóztató egészségügyi 
ápolói szakképzési programok 
támogatása / EFOP-3.3.1-14 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

Egészségügyi intézmények pályázhatnak. A 
pályázat keretében egészségügyi intézmények 
pályázhatnak 100%-os vissza nem térítendő 
támogatásra felzárkóztató egészségügyi 
szakképzési programok támogatása céljából. 
A kiemelt projekt alapvető célja, hogy 
lehetőséget adjon az ellátórendszerben 
dolgozó, OKJ előtti (régi típusú képzési 
rendszer keretében szerzett) szakképesítéssel 
rendelkező, többségében 40 év feletti 
szakdolgozók számára az OKJ-s szakképesítés 
megszerzésére, így szakmai előmenetel 
biztosítására az élethosszig tartó tanulás 
jegyében. 

2015.01.31 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Nemzeti Fejlesztési Azon magánszemélyek, akik a pályázattal 
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Alprogram / ZFR-KAZ/14 Minisztérium érintett életvitelszerűen lakott lakóépület 
tulajdonosai. A pályázattal 
elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az 
elfogadott elszámolható költség (elismerhető 
kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a 
lehet, azzal a kitétellel, hogy a 
pályázatonként/lakásonként adható támogatás 
legfeljebb bruttó 650 000 forint.  

2015.01.31 25 éves Iskolaszolga - 
tanulmányírás pedagógusoknak 

Menedzser Praxis Kiadó 
Kft. 

A legjobb írásokat az Iskolaszolga 25. 
jubileumi különszámában megjelentetjük. A 
zsűri döntése alapján a három legkiválóbbnak 
ítélt pályamű szerzője egyenként 100 000 
forintos tiszteletdíjban részesül.  
A pályamunkákat a 25 éves Iskolaszolga 
honlapján kell benyújtani feltöltéssel, a 
"Regisztráció és pályázat beküldése” űrlap 
kitöltésével. Csak az így beküldött 
pályázatokat tudjuk figyelembe venni! ormai 
követelmények: A pályamunkákat Microsoft 
Word dokumentumban kérjük leadni! 12-es 
betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-
es sorköz és maximum 10 oldal terjedelem. 

2015.01.31 Fehér Klára Irodalmi-díj Petőfi Irodalmi Múzeum A díjat minden évben egy - esetleg megosztva 
két - fiatal, 40 év alatti magyar író kapja, a 
díjkiosztást megelőző egy-két évben írt, 
illetőleg megjelent, bármely irodalmi műfajba 
tartozó, a névadó Fehér Klárának humanista, a 
mindennapi élet tisztaságáért küzdő 
szellemiségét idéző munkájáért. A pályázati 
anyagot postai úton kérjük eljuttatni a fenti 
címre. A borítékon kérjük külön jelezni: Fehér 
Klára Irodalmi-díj. Az elküldött munka 
kísérőlevelében pár soros bemutatkozást is 
kérünk a szerzőtől. 

2015.02.01 Mondd el a véleményed! - 
esszéírás 

Batthyány Lajos 
Szakkollégium 

Az esszék terjedelme nem haladhatja meg a 6 
oldalt. 
Formai kritériumok: Times New Roman 
betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, 
sorkizárt. 
Az esszé elején kérjük feltüntetni a pályázó 
nevét, iskoláját, osztályát valamint 
elérhetőségeit. 
A pályamunkákat kizárólag elektronikus 
formában, doc vagy docx formátumban a 
szeblszk@gmail.com címre kérjük elküldeni. 

2015.02.01 Büszkeség és balítélet - 
kritikaírás 

Litera.hu A Litera meghirdeti Büszkeség és balítélet 
című kritikapályázatának harmadik, téli 
fordulóját. Ez alkalommal Kőrösi Zoltán, 
Márton László, Totth Benedek és Turi Tímea 
könyveiről várjuk az értő és érvelő kritikákat - 
2015. február 1-ig. 
Az első és második fordulóhoz hasonlóan 
kritikai szövegek megalkotására buzdítjuk 
olvasóinkat és leendő szerzőinket, kb. 4-6 ezer 
karakter terjedelmű, érvelő, értelmező, 
igényesen megformált kritikákat várunk a 
következő könyvek valamelyikéről: 
Kőrösi Zoltán: Szívlekvár, Libri, 2014 
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Márton László: A mi kis köztársaságunk, 
Kalligram, 2014 
Totth Benedek: Holtverseny, Magvető, 2014 
Turi Tímea: A dolgok, amikről nem 
beszélünk, Magvető, 2014 

2015.02.05 Kulturális Innováció 
Nemzetközi Díj 

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona 

Pályázatot hirdet a Kulturális Innováció 
Nemzetközi Díj odaítélésére a Centre de 
Cultura Contemporŕnia de Barcelona 
(Barcelonai Kortárs Művészeti Központ, 
CCCB). A 2014/2015-ös pályázat témája: 
Audience/s (Közönség/ek). A díjra 18 éven 
felüli magánszemélyek nevezhetnek egyénileg 
vagy csoportosan. Olyan projekttel lehet 
nevezni, amelyet korábban még nem mutattak 
be. A díj összege 10 ezer euró.  

2015.02.05 Astellas Gyermekrajz Pályázat 
2014 

Móra Könyvkiadó 
Zrt.,Astellas Pharma Kft. 

A pályázatra akkor jelentkezhetsz, ha a 
nevezés beadásának napján már elmúltál 5 
éves, de még nem vagy idősebb 12-nél. Olyan 
technikával készíts alkotást, amely 
kétdimenziós, tehát lapos. Lehet ez zsírkréta, 
ceruza, festék vagy akár filctoll, de 
ragaszthatsz is, a lényeg, hogy egy A4-es lapra 
készítsd el a műved. 
Ha van esetleg olyan konkrét történeted doktor 
nénidről/doktor bácsidról, amelyet a rajz 
mellett szívesen megosztanál mindenkivel, 
vagy esetleg néhány mondatban meg tudod 
fogalmazni, miért ő a világ legjobb 
gyermekorvosa, ne habozz, kérünk, írd meg 
nekünk azt is és mellékeld a rajzodhoz! Hadd 
tudja meg az orvosod, miért szereted Őt és 
miért vagy nagyon büszke rá! 

2015.02.19 Astellas-díj - Az év orvosa Astellas Pharma 
Kft.,Magyar 
Orvostársaságok és 
Egyesületek 
Szövetsége,Magyar 
Kórházszövetség 

Betegtörténettel jelölni 
bármely, Magyarországon igazolható módon 
legalább 5 éve folyamatos praxissal 
rendelkező, a hazai állami egészségügyi 
ellátás valamely területén tevékenykedő 
orvost lehet. Közönségjelölésnél semmilyen 
szakterületi megkötés nincsen. 
Közönségjelöltet bármely magánszemély 
állíthat, aki saját vagy közeli hozzátartozója 
kezelésének, gyógyulásának történetét 
megírja, és azt a 3. pontban leírt pályázati 
időszakon belül e-mailen, 
az evorvosa@astellasdij.hu címre beküldi. E 
történetekkel kapcsolatban alapvető elvárás, 
hogy írója a bemutatott orvos emberségét, 
példaértékű hozzáállását és emberi értékeit 
egy valós szituáción keresztül, a lehető 
legszebben és leghitelesebben mutassa be. 
(Kérjük, hogy a történetek hossza - az 
értékelhetőség okán - legalább fél oldalnyi 
legyen, de lehetőleg ne haladja meg a 2 oldal 
terjedelmet!)  

2015.02.27 Annyira hasonló, annyira 
különböző, annyira európai - 
esszépályázat 

Európai Bizottság A pályázaton 18-25 éves fiatalok vehetnek 
részt, az EU 28 tagállamából. A pályaművek 
2014. november 5-től 2015. február 27. 12 
óráig küldhetők be. A résztvevőktől azt 
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kérjük, hogy pályaművükben fejtsék ki 
válaszukat az alábbi két kérdés egyikére, 
illetve akár mindkét kérdésre:  
- Mi a véleményed a kibővült Európai 
Unióról?  
- Hogyan tudja kezelni a kibővült Európai 
Unió a jövőbeni kihívásokat? 

2015.02.27 Pályázat kisgyermekkori 
nevelés támogatására, óvodai 
fejlesztő programok 
kialakítására / EFOP-3.1.1-14/1 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

Központi költségvetési szerv besorolású 
EMMI háttérintézmények pályázhatnak. Jelen 
konstrukció kizárólag a kevésbé fejlett 
(konvergencia) régiókra terjed ki.  
Az óvoda esélyteremtő szerepének és 
hátránykompenzációs képességének erősítése, 
kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től 
hatályba lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai 
nevelés bevezetésének szakmai támogatására 
és az Alapprogramban rögzített 
hátránycsökkentő szerep eredményes 
megvalósítására. A támogatható 
tevékenységek köre 
Az óvodai tevékenységek szervezésének XXI. 
századi modellprogramjai és jó gyakorlatai a 
hátránycsökkentés érdekében 
- Projekt előkészítés (célcsoport elemzés, 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, 
közbeszerzési szakértői támogatás 
igénybevétele) 
- Képzési tananyag összeállítás, képzés 
(oktatás)  
a szakmai követelményekhez illeszkedő 
képzési tartalom meghatározása 
képzési portfólió összeállítása 
a képzéshez szükséges tananyag (képzési 
program, jegyzet) kidolgozása, sokszorosítása 
a képzési helyszínek és oktatók 
megszervezése 
- Egyéb szakmai végrehajtás  
a hátrányenyhítést támogató specifikus 
pedagógiai módszertan elkészítése 

2015.03.01 Testvérvárosi találkozók - 
Európa 

Európai 
Bizottság,Tempus 
Közalapítvány 

A pályázó és a partnerek: 
Városok / települések és testvérvárosi 
bizottságaik vagy más, helyi 
önkormányzatokat képviselő nonprofit 
szervezetek. 
Partnerek száma: 
A projektben legalább két támogatható ország 
településeinek kell szerepelnie, amelyek közül 
legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie. 
Résztvevők száma: 
- A projektben legalább 25 meghívott 
résztvevőnek kell szerepelnie. 
- A meghívott résztvevőknek a támogatható 
partner(ek) által delegált nemzetközi 
résztvevők számítanak. 
Költségvetés: 
A maximális támogatási összeg 
projektenként: 25 000 euró 

2015.03.04 Felnőttoktatási munkatársak Európai A pályázásra kizárólag intézmények 
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mobilitása - Európa Bizottság,Tempus 
Közalapítvány 

jogosultak: 
- bármely, a felnőttoktatás területén működő 
köz- vagy magánintézmény/szervezet 
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, 
képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy 
magánintézmény 
A projekt futamideje: 1 vagy 2 év 
A gyakorlat időtartama 2 nap - 2 hónap 

2015.03.23 Római P'Art 14 - kortárs 
képzőművészeti kiállítás 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata,Fellini 
Római Kultúrbisztró 

A pályázat célja, hogy friss, előremutató, 
kortárs műveket mutasson be, melyek a 
"Római P'Art” szlogenre reflektálnak. A 
pályázatra bármilyen eljárással készített 
táblakép benyújtható. (Technikai megkötés 
nincs.) 
Beadható pályamű: 1 darab, 1 m2-nél nem 
nagyobb, kiállítás kész állapotú alkotás. Az 
alkotás hátoldalán jól láthatóan, olvashatóan 
kell feltüntetni a mű címét, méretét, 
technikáját és az alkotó nevét. A pályázaton 
minden magyar állampolgárságú 
képzőművész indulhat, aki a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének (18. 
életévét betöltött, magyar adóazonosító jellel 
rendelkező) tagja, és a pályázati kiírás 
feltételeit elfogadja. 

2015.04.05 Capa-nagydíj - fotográfia Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központ 

A pályázatot két nyelven, magyarul és 
angolul, kizárólag elektronikus úton, 
a http://www.capa-nagydij.hu weboldalon 
lehet benyújtani, amelynek tartalmaznia kell: 
- a pályázóra vonatkozó információkat: 
adatokat, elérhetőségeket, fényképet - az 
állampolgárságot vagy lakhelyet igazoló 
dokumentumot a szervezők a pályázat teljes 
ideje alatt kérhetnek 
- a pályaművet: a már készülő munka 
bemutatása (képek, képsorozatok, videók, 
videósorozatok, dokumentáció stb.) 
- szinopszist, projekttervet: maximum két-két 
A4-es oldal mindkét nyelven, amelyben a 
pályázó kifejti, hogy a készülő munkát hogyan 
kívánja folytatni, vagy befejezni (tartalmi 
kifejtés és ütemterv). 
- részletes önéletrajzot 
- portfóliót: maximum öt korábbi munka 

2015.04.08 Emberséges Hatalom Díj Feldmár 
Intézet,Tévelygőkért 
Alapítvány 

Olyan civilek pályázhatnak, akik bátran 
elmesélik megrendítő és sorsfordító 
találkozásukat a hatalom emberséges arcával. 
A díjazott mű minimum 3000, maximum 10 
000 karakteres alkotás. 

2015.04.16 Filmgyártás-előkészítés (Egyedi 
projektek) / 17/2014 

Európai Bizottság Kik pályázhatnak? 
Független gyártó vállalatok, melyek estében a 
cégbejegyzés legalább 12 hónapja (egyedi 
tervek), illetve legalább 36 hónapja 
(csomagtervek) történt. 
Támogatás az alábbi kategóriákra igényelhető: 
- elsősorban mozi bemutatásra szánt, 
minimum 60 perces játékfilmek, animációk és 
kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek, 
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vagy sorozatok); 
- televíziós bemutatásra szánt, minimum 90 
perces játékfilmek, minimum 24 perces 
animációs filmek és minimum 50 perces 
kreatív dokumentumfilmek (önálló filmek, 
vagy sorozatok); 
- különféle digitális platformokra szánt, 
játékfilmhez, animációhoz, vagy kreatív 
dokumentumfilmhez kapcsolódó kereskedelmi 
célú digitális tartalom.  

2015.10.01 Erasmus+ 2015 - Innovációt és 
bevált gyakorlatok megosztását 
célzó együttműködések (KA2) 

Európai Bizottság 2. Kik pályázhatnak? 
Civil szervezetek, egyesületek - európai szintű 
ifjúsági NGO-k - helyi közintézmények. 
3. Támogatható tevékenységek: 
3-24 hónapig tartó projektek 
- nemzeti találkozók és nemzetközi 
szemináriumok, ahol a döntéshozók 
bevonásával lehetőség nyílik a strukturált 
párbeszédre, az európai ifjúságpolitika 
kapcsán felmerülő kérdések megvitatására; 
- az Európai Ifjúsági Héthez köthető 
események, vitafórumok;  
- fiatalokkal történő konzultáció az aktív 
részvételhez szükséges igényekről (online 
konzultációk, közvélemény-kutatás stb.) 
- a demokratikus életben való részvételre 
épülő, e témához kapcsolódó találkozók és 
szemináriumok, információs rendezvények, 
vitafórumok fiatalok és döntéshozók/ifjúsági 
szakemberek között; 
- a demokratikus intézmények működését és 
az ott dolgozó döntéshozók szerepét szimuláló 
események. 

2017.01.01. KTIA_NAP_13 Nemzeti 
Agykutatási Program 

Miniszterelnökség - 
Széchenyi 2020 
Ügyfélszolgálat 

A jelen pályázat átfogó célja olyan, az 
agykutatás terén végzett K+F tevékenységek 
támogatása amelyek hozzájárulnak 
  Magyarország helyzetének megerősítéséhez 
az európai, valamint világ színvonalú 
agykutatásokban. 
· a hazai kutatószervezetek vállalkozásokkal, 
valamint nemzetközi szervezetekkel történő 
együttműködéséhez 
· a kutatói munkahelyteremtéshez, 
· az agykutatás terén végzett kutatás fejlesztés 
kapacitás fejlesztése, műszeres 
infrastruktúrájának javítása, 

2017.03.31 Környezetbarát Szolgáltatás - 
védjegy elnyerése 

Környezetbarát Termék 
Nonprofit Kft. 

Egy eljárás keretében egy takarítást végző 
szervezet (továbbiakban Szolgáltató) 
meghatározott területekre vonatkoztatott 
takarítási tevékenysége minősíthető, 
amennyiben tevékenysége megfelel a hatályos 
szakmai és jogi, különös tekintettel a 
környezetvédelmi előírásoknak. 
A szolgáltatónak a tevékenysége ellátásához 
rendelkeznie legalább 1 év tisztítás-
technológiai gyakorlattal rendelkező 
munkatárssal. Pályázat kizárólag minimum 6 
hónapja működő szolgáltatásra nyújtható be, 
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elbírálás folyamatos.   
 


