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Pályázatfigyelő
TÁRGYMUTATÓ
A JELEN SZÁMBAN TALÁLHATÓ AKTUÁLIS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK

A támogatás tárgyköre
akkreditált klaszterek vállalati
innovációjának támogatása / GOP2010-1.3.1/A, GOP-2010-1.3.1/B
alkotópályázat, keltsd életre
alkotópályázat, magánélet
befogadó-színház, kortárs
bérlakás-program
biztonságos óvoda, ének
biztonságos óvoda, rajzpályázat
cím, halbarát
cím, Kultúra Lovagja
családok megsegítése, lakhatás
design-pályázat, WAMP
diákösztöndíj, főváros
díj, Harsányi István
díj, Örökség serleg
drogfogyasztás visszaszorítása
emlékérem, Rainprecht Antal
felnőtt tanulók hete
filmfesztivál
fogyatékos hallgatók és oktatók
támogatása, Erasmus
fotópályázat, a gombák csodálatos
világa
fotópályázat, ember a természetben
fotópályázat, szegénység
fotóverseny
gyermekegészségügyért, ING
gyermekgyógyító program, MOL
hálózatfejlesztés, Pannon
ipartelepítés a régiókban
irodalmi és ötletpályázat
képzőművész és irodalmi pályázat
kerékpárosbarát munkahely
kerékpárosbarát település
kiadvány-, konferenciatámogatás,
foglalkoztatási
kisebbségi pedagógus-továbbképzések
LIFE+ Program
médiapályázat
mobilitás pályázat EU-kutatói
(HUMAN-MB08)
műfordítás
népi hagyomány, néprajzi értékek,
fotópályázat
Örökségünkért érem
Ösztöndíj CEEPUS hallgatói
mobilitás
ösztöndíj, honvédelmi
Ösztöndíj CEEPUS, oktatói
ösztöndíj, határmenti, magyar
nemzetiségi
ösztöndíjprogram, Útravaló
piacorientált kutatás-fejlesztés
/ GOP-1.1.1
pszichológusi tevékenység
rajzpályázat, a Mofetta gyógyhatása
svájci-magyar együttműködés
szaktábor, szülőföldi anyanyelvi
szaktáborok támogatása, nyugati
szennyvízelvezetés és kezelés
fejlesztése, Közép-Mo., KözépDunántúl

Beadási
határidő

Pályázatfigyelő- Oldalszám
azonosító

folyamatos

2010/06/05.

6

2010. 09. 30.
folyamatos
2010. 06. 30.
folyamatos
2010. 10. 06.
2010. 10. 24.
2010. 06. 30.
2010. 10. 15.
2010. 09. 30.
2010. 06. 28.
2010. 06. 30.
2010. 06. 30.
2010. 11. 01.
2010. 07. 02.
2010. 09. 01.
2010. 09. 10.
2010. 07. 15.
2010. 07. 30.

2010/06/35.
2010/06/56.
2010/06/58.
2010/06/28.
2010/06/27.
2010/06/39.
2010/06/48.
2010/06/62.
2010/06/50.
2010/06/23.
2010/06/33.
2010/06/46.
2010/06/22.
2010/06/45.
2010/06/24.
2010/06/51.
2010/06/55.

18
2
22
23
15
15
19
20
23
21
14
17
20
14
20
14
21
22

2010. 11. 30.

2010/06/49.

21

2010. 08. 23.
2010. 07. 06.
2010. 10. 31.
2010. 07. 15.
2010. 07. 02.
folyamatos
folyamatos
2010. 07. 15.
2010. 09. 15.
2010. 09. 30.
2010. 09. 30.
2010. 06. 25.

2010/06/41.
2010/06/20.
2010/06/40.
2010/06/30.
2010/06/54.
2010/06/01.
2010/06/53.
2010/06/36.
2010/06/60.
2010/06/61.
2010/06/34.

19
13
19
15
24
22
4
22
18
23
23
17

2010. 06. 14.

2010/06/12.

10

2010. 09. 01.
2010. 07. 31.
2010. 09. 27.,
2010. 10. 01.
2010. 08. 20.
2010. 06. 30.

2010/06/17.
2010/06/37.
2010/06/59.

12
18
23

2010/06/25.
2010/06/57.

14
22

2010/06/44.
2010/06/18.

20
12

2010. 09. 15.
2010. 06. 15.,
2010. 10. 31.,
2010. 11. 30.
2010. 07. 31.
2010. 06. 15.,
2010. 10. 31.,
2010. 11. 30.
2010. 06. 21.

2010/06/26.
2010/06/19.

15
13

2010/06/13.

11

2010. 06. 15.
folyamatos

2010/06/10.
2010/06/04.

8
6

2010. 06. 30.
2010. 08. 15.
2010. 08. 05.
2010. 06. 10.
2010. 06. 10.
2010. 09. 10.,
2010. 10. 04.

2010/06/31.
2010/06/32.
2010/06/02.
2010/06/14.
2010/06/11.
2010/06/06.

16
16
5
11
9
7

színházi szakmai támogatások
színpadi művek írása
tájértékek gyűjtése
tanulmányi verseny, anyanyelvi
tehetséggondozó középiskola, 6
évfolyamos
tehetséggondozó középiskola
tehetségkutatás, zenekarok
települési értékvédelmi támogatás
2010
települési vízrendezés fejlesztése,
Közép-Mo., Közép-Dunántúl
teljesítménymotiváció
történelmi vetélkedő, Erkel Ferenc és
kora
Újságíró díj, Pulitzer
verspályázat, szerelmes remegés
verspályázat

2010. 07. 30.,
2010. 10. 30.
2010. 09. 01.
2010. 07. 31.
2010. 06. 10.
2010. 08. 26.

2010/06/16.

11

2010/06/52.
2010/06/38.
2010/06/15.
2010/06/07.

21
18
11
7

2010. 08. 26.
2010. 07. 01.
2010. 06. 30.

2010/06/08.
2010/06/29.
2010/06/21.

8
15
13

2010. 09. 13.

2010/06/03.

6

2010. 06. 10.
2010. 06. 15.

2010/06/09.
2010/06/47.

8
20

2010. 06. 31.
2010. 06. 22.
2010. 06. 22.

2010/06/43.
2010/06/42.

24
20
19

A magánélet fontosságáról szóló kreatív alkotások készítése
A budapesti Eötvös Károly Intézet mint a BROAD nemzetközi projekt
(www.broad-project.eu) résztvevője pályázatot hirdet alkotócsoportok és
egyéni pályázók számára kreatív alkotások létrehozására, műfaji megkötés nélkül, az alábbi feltételekkel:
Téma: a magánélet, a privátszféra, a személyes információk feletti önrendelkezés, mint érték megjelenítése. A művek egyaránt szólhatnak a valós vagy virtuális kukkolás, a személyiséglopás, a naiv internethasználat, a profilírozás, az
internetes „beetetési technikák” bemutatásáról, illetve mások magánéletének
tiszteletben tartásának pozitív példáiról.
Célközönség: magyar és nemzetközi; kiemelt célközönség a fiatal korosztály,
az internet-használók köre.
A pályázat feltételei: Pályázni csak nyilvánosan még meg nem jelent művekkel lehet. A beküldött alkotásokat a BROAD projekt résztvevői szakértők bevonásával értékelik, és az arra alkalmasnak talált műveket hazai és nemzetközi
fórumokon terjesztik. A pályázat pénzdíjat nem ajánl fel.
Műfaj és formátum: bármilyen vizuális műfaj, például videoklip, fénykép,
hagyományos grafika, digitális montázs, mulitmédia, továbbá más reprodukálhatóan kivitelezett (rögzített vagy előadható) mű; bármilyen analóg vagy digitális formátum elfogadható, ha az általánosan ismert és standard eszközökkel
felhasználható, illetve konvertálható.
Felhasználás: az elkészült művek Creative Commons licensz alá kerülnek,
szabadon forgalmazhatóvá és felhasználhatóvá válnak a pályázati értékelés
után. A BROAD projekt keretében eddig elkészült alkotások (http://petportal.eu/video) az idei 17. Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon kerültek
bemutatásra.
A pályázathoz szlogenverseny is kapcsolódik: A szlogen – a választott műfajtól és technikai formátumtól függően – elhelyezhető felirat formájában, vagy
elhangozhat szóban, stb. Ugyanakkor kizárólag szlogennel is lehet pályázni.
Egy-egy jól eltalált (például szituációkhoz kapcsolható) szlogen önmagában is
megállja a helyét és versenyeztethető.
Határidő: folyamatos. A projekt 2010 nyarán zárul; a korábban beérkezett
művek nagyobb eséllyel vesznek részt a terjesztésben.
Regisztráció: A pályázaton való részévétel, a nevezés feltétele a regisztráció. A
regisztrációhoz kérjük, küldje el nevét és e-mail címét az info@broad-project.eu címre.
Beküldés: a digitális formátumú műveket max. 25 MB méretig a
bekuldes@broad-project.eu címre kérjük csatolt fájlként beküldeni. Ennél nagyobb méretű, analóg hordozón, papíron vagy más hagyományos formában készült művek esetében a pályázó jelentkezzen a bekuldes@broad-project.eu címen és értesítjük az egyedi beküldési lehetőségekről.
Letölthető háttéranyagok a http://broad-project.eu/palyazat.html oldalon találhatók.
További információ a projektről: http://www.broad-project.eu (angolul)
Kérdések: A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az info@broad-project.eu
címen várjuk.
A pályázati megjelenést a Pályázatfigyelő támogatta.

Pályázatfigyelő
MÉG AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK A KORÁBBI SZÁMOKBÓL
A támogatás tárgyköre
adósságcsapda megelőzése, kísérleti program
/ TÁMOP-5.3.5
Agrárgazdasági Minőség Díj
akadálymentesítés támogatása / TIOP-3.3.1.A-10/1
akkreditált innovációs klaszterek támogatása
/ GOP-1.2.1, KMOP-1.1.3/A
akkreditált klaszterek vállalati innovációja
/ GOP-1.3.1
alkotáspályázat, Erkel
alkotáspályázat, mire jó a hulladék
árvízvédelmi fejlesztések / KEOP – 2.1.2
atipikus foglalkoztatás / TÁMOP-2.4.3.B-2-10/1
atipikus foglalkoztatás, Közép-Mo.
/ TÁMOP 2.4.3.B-2-10/2
belterületi közutak fejlesztése / ÉMOP-20093.1.2./D.2, ÉAOP-2009-3.1.2/B, DAOP-20093.1.1/D
bértámogatás, hátrányos helyzetűek
továbbfoglalkoztatása
bioetanol üzemek létesítése / KEOP-4.6
Biztos Kezdet program, Közép-Mo.
BuBiFeszt
cím, Ipari Park
civil szervezetek szja-kampánytámogatása
családtörténet, Karcag
csipkekészítők találkozója
diákok a tudományért
díj, európai nyelvi
díj, kortárs képzőművészet
doktori képzés horvát állampolgárságú
magyaroknak
dokumentumfilm gyártás
eFestival 2010
Egész életen át tartó tanulás, EU

Beadási
határidő

Pályázatfigyelőazonosító

2010. 06. 30.

2010/01/04.

2010. 10. 15.
2010. 06. 30.,
2010. 09. 30.
folyamatos

2010/03/19.
2010/05/24.

folyamatos

2010/01/17.

2010. 10. 01.
2010. 06. 30.
2010. 08. 03.,
2010. 09. 28.,
2010. 11. 23.
folyamatos
folyamatos

2010/04/48.
2010/05/82.
2009/04/23.

2010. 10. 28.

2009/06/12.

folyamatos

2009/12/10.

folyamatos
2010. 06. 30.
2010. 08. 09.
folyamatos
2010. 10. 04.
2010. 11. 27.
2010. 07. 30.
2010. 10. 12.
2010. 06. 30.
2010. 06. 10.
2010. 07. 26.

2009/11/12.
2010/05/14.
2010/03/54.
2010/03/17.
2010/05/04.
2009/12/55.
2010/05/94.
2010/01/50.
2010/05/48.
2010/04/42.
2010/05/50.

2011. 03. 31.
2010. 09. 15.
2010. 09. 15.,
2010. 10. 15.
2010. 06. 15.
folyamatos

2010/04/45.
2010/05/75.
2009/11/22.

életkezdési támogatás
életmód és fogyasztás, mintaprojektek / KEOP2009-6.2.0/A, B
élményjáték, fotó
2010. 06. 16.
energetikai korszerűsítés, távhőszektor
folyamatos
energiahatékonysági alapprogram / ZBR-EH-09
folyamatos
energiatakarékos izzócsere
folyamatos
épületenergetikai fejlesztések / KEOP-5.2.0/B
folyamatos
épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás /
folyamatos
KEOP-5.3.0/A
erdei iskola és erdei óvoda fejlesztése / KEOPfolyamatos
3.3.0
erdei iskola, táboroztatás
folyamatos
érdekképviselet, ernyőszervezetek kapacitása
2010. 08. 31.
/ TÁMOP-2.5.1.C
érdekképviselet, önkéntesek képzése
folyamatos
/ TÁMOP-2.5.1.C-1-10/1
érdekképviselet, önkéntesek képzése, Közép-Mo. / folyamatos
TÁMOP-2.5.1.C-1-10/2
érdekképviseleti képzés / TÁMOP-2.5.1.A-1-10/1 folyamatos
érdekképviseleti szervezetek fejlesztése / TÁMOP- 2010. 08. 31.
2.5.1.A-2-10/3
erdők felújítása
2010. 09. 30.
Eureka programban részvétel támogatása, Déri
2010. 10. 30.
Miksa
Eureka programban való magyar részvétel
folyamatos
támogatása / EUREKA_HU_08
falumegújítás és -fejlesztés, EMVA
2010. 10. 31.
fekvőbeteg-szakellátásban infrastruktúra-fejlesztés 2010. 08. 21.
fenntartható életmód
2010. 06. 30., 2010. 09. 30., 2011. 03. 31., 2011. 06. 30., 2011.
09. 30., 2012. 03. 31., 2012. 06. 30., 2012. 09. 30.
fiatal kutatók projektötletei, EU
2010. 10. 29.
Fiatalok lendületben program, EU
2010. 09. 01.,
2010. 11. 01.
filmgyártás, tudományos ismeretterjesztő
2011. 03. 31.

2010/04/08.

2010/05/10.
2010/05/11.

2010/04/37.
2009/04/30.
.
2009/05/05.
2010/01/45.
2010/05/60.
2009/04/33.
2009/04/34.
2009/04/27.
2010/03/76.
2010/05/21.
2010/05/08.
2010/05/07.
2010/05/06.
2010/05/22.
2008/09/10.
2007/11/48.
2009/02/84.
2008/12/04.
2009/11/09.
2010/05/93.
2009/04/65.
2010/02/35.
2010/04/46.

foglalkoztatási esélyelősegítő program
/ TÁMOP-5.3.1
foglalkoztatási esély elősegítő program
/ TÁMOP-5.3.1-C
foglalkoztatási projektek komplex támogatása
/ GOP-2.1.3
fotópályázat, operatív program fejlesztéseiről
fotópályázat, szülőföldem szép határa
geotermikus villamosenergia-termelés
/ KEOP-4.7.0
gyermek- és ifjúsági táborozási programok
támogatása
gyermekek és fiatalok integrációja
/ TÁMOP-5.2.5.B-10/2
gyermekek és fiatalok integrációja, Közép-Mo.
/ TÁMOP-5.2.5.B-10/1
gyermekek és fiatalok társadalmi integrációja
/ TÁMOP-5.2.5.A-10/2
gyermekek és fiatalok társadalmi integrációja,
Közép-Mo. / TÁMOP-5.2.5.A-10/1
gyermekrajzpályázat, évszakok váltakozása
hagyományos közművelődési tevékenységek
támogatása
hajléktalanok integrációs programja, Közép-Mo.
/ TÁMOP-5.3.3-10/1
hajléktalanokért integrációs program
/ TÁMOP-5.3.3-10/2
határon átívelő együttműködés, Ausztria–Mo.
határon túli kedvezményes táborozás
házi segítségnyújtás / TÁMOP-5.4.3
helyi közösségi kezdeményezések
/ TÁMOP 5.5.1.A-10/1
ifjúsági Bolyai-pályázat
innovációs és technológiai parkok / GOP-1.2.2
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny
innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – A
komponens – KMR / TÁMOP 1.4.3-10/1
innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – A
komponens – konvergencia / TÁMOP 1.4.3-10/2
innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok
/ TÁMOP-1.4.3-08/1
irodalmi pályázat, katonai
irodalmi pályázat, Mikszáth
ivóvízellátás biztonságának javítása / KEOP-20091.3.0/B, KEOP-2009-7.1.3.0/B
ivóvízminőség javítása / KEOP – 1.3.0

3

2010. 08. 01.

2010/02/14.

2010. 08. 01.

2010/02/13.

2010. 12. 31.

2009/03/02.

2010. 07. 30.
2010. 09. 01.
folyamatos

2010/05/44.
2009/11/47.
2010/04/07.

folyamatos

2010/03/73.

2010. 09. 10.

2010/05/28.

2010. 09. 10.

2010/05/27.

2010. 09. 10.

2010/05/20.

2010. 09. 10.

2010/05/19.

2010. 06. 30.
2010. 10. 01.

2010/05/68.
2010/03/22.

2010. 06. 30.

2010/04/12.

2010. 06. 30.

2010/04/13.

folyamatos
folyamatos
2010. 06. 30.
folyamatos

2009/04/60.
2009/04/91.
2010/02/20.
2010/02/21.

2010. 10. 29.
folyamatos
2010. 06. 21.
2010. 06. 30.

2010/04/25.
2010/04/11.
2010/05/86.
2010/05/92.

2010. 06. 30.

2010/05/31.

2010. 06. 30.

2010/05/23.

2010. 08. 31.
2010. 06. 15.
2010. 08. 02.,
10. 04., 12.06.
2010. 08. 02.,
10. 04., 12.06.
2010. 06. 15.
folyamatos
folyamatos
folyamatos

2010/05/73.
2010/03/40.
2009/05/03.

Járóbeteg-szolgáltatások fejlesztése / TIOP-2.1.3
járulékkedvezmény igénybevétele
jogalkalmazás javítása / ÁROP-2210/2010
kábítószer-függőséget megelőző-felvilágosító
szolgáltatás
katonai tanulmányok
2010. 09. 01.
kedvezményes erdei iskola, nyári tábor
folyamatos
kedvezményes nyári táborozás, osztálykirándulás
2010. 08. 15.
képregénypályázat
2010. 07. 05.
képzési, foglalkoztatási együttműködés / NYDOP- 2010. 07. 15.
2010-1.1.1.B
képzőművészeti szakmai támogatások
2010. 11. 02.
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (D.-Alföld)
folyamatos
kerékpárút-hálózat fejlesztése / KÖZOP-2008-3.2
2010. 06. 15., 2010. 09. 15., 2010. 12. 15., 2011. 03. 15., 2011.
06. 15., 2011. 09. 15., 2011. 12. 15.
Kézművesség az egyházművészetben
2010. 06. 10.
kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és
2010. 06. 15.
központjaik fejlesztése / NYDOP-2010-5.3.1/A
kisebbségpolitikai tevékenység
2010. 09. 15.
kisebbségpoltikai tevékenység
2010. 12. 31.
kisiskolák könyvtárának támogatása
2010. 10. 30.
kistérségi beruházástámogatás
folyamatos
komplex telep-program / TÁMOP-5.3.6-10/1
2010. 06. 15.
kortárs műalkotások átadása
2010. 12. 20.
környezetközpontú technológia fejlesztés, Közép2010. 08. 31.
Mo. / GOP-2009-2.1.4/K
környezetvédelem, élőhelyek / KEOP-2009-3.1.2
2010. 08. 02.,
2010. 10. 04.,
2010. 12. 06.
közigazgatásban informatikai fejlesztések
folyamatos
/ KEOP-6.3.0

2009/04/22.
2010/03/07.
2009/12/08.
2010/05/30.
2009/05/20.
2010/03/35.
2009/10/83.
2010/03/74.
2010/03/56.
2010/05/12.
2010/04/19.
2009/05/14..
2010/05/09.
2010/04/44.
2010/03/02.
2010/04/35.
2010/04/34.
2010/04/38.
2010/05/25.
2010/05/29.
2009/06/77.
2010/02/27.
2009/05/02.
2009/04/37.
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közintézményi elektromos, világítási és fűtési
korszerűsítés / KEOP-5.2.0/A
közlekedési infrastruktúra-fejlesztés, É.-Alföld, D.Alföld
közösségi felzárkóztatás, a mélyszegénységben
élők integrációja
közösségi közlekedés, Dél-Dunántúl
közösségi terek fejlesztése, Dél-Alföld
kulturális kispályázatok, Visegrádi Négyek
kulturális standard pályázatok, Visegrádi Négyek
kulturális vidékfejlesztés, közművelődési referens
kutatás-fejlesztés, magyar–izraeli
kutatás-fejlesztési konzorciumépítés, Déri Miksa
program / EU 7.
kutatás-fejlesztési központok fejlesztése
/ GOP-1.1.2, KMOP-1.1.2
kutatási, fejlesztési mecenatúra
kutatócsere, magyar–török
lakhatási krízishelyzet elhárítása, roma
logisztikai központok fejlesztése
/ GOP-3.2.1, KMOP-1.4.2
megújuló energia alapú villamosenergia
/ KEOP-4.4.
megújuló energiaforrás, épületenergetikai fejlesztés
/ KEOP-5.3.0/B
megújuló energiaforrás, helyi fűtés és hűtés
megújuló energiaforrásokkal hűtés, fűtés
/ KEOP-4.2.0/B
meseírás a vasútról
mesekönyv illusztráció
mezőgazdasági termékek megismertetése, EU
mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
/ GOP-2.1.1/A, KMOP-1.2.1/A
munkahely-adaptáció / TÁMOP-1.1.1-09/2
munkahely-adaptáció megváltozott
munkaképességűeknek / TÁMOP-1.1.1-09/1
munkahelymegőrzés támogatása
működésképtelen helyi önkormányzatok
támogatása
nemzetközi együttműködésben végzett kutatások
kiegészítő támogatása
nevelési intézményfejlesztés, É.-Alföld
nomád lovas és íjásztáborozás
Novellapályázat
növénykertek és védett történeti kertek megőrzése
/ KEOP-3.1.3
nyári táborozás
nyári táborozás, erdei iskola az Őrségben
oktatási, kutatási és felsőoktatási együttműködés
támogatása
OTP társasházi pályázat 2010
önkéntesség elterjesztése / TÁMOP – 5.5.2/10/4
önkéntességgel a roma integrációért
ösztöndíj horvát hallgatóknak
ösztöndíj, Dánia
ösztöndíj, köztársasági
ösztöndíj, politika
pályamű, Egyetemem 1956-os hősei
pedagógusoknak szakmai továbbképzés
/ Comenius
Projekt-előkészítés / GOP-1.5.1
rajpályázat, fogyatékkal élőkről és élőknek
rajz- és fotópályázat, autómentes nap
rajzpályázat, a vasút, ahogy én látom
rajzpályázat, nanotechnológia az otthonomban
rajzverseny, az én Mecsekem
regionális jelentőségű klaszterek közös
beruházásainak támogatása
romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az
igazságszolgáltatásban
romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az
igazságszolgáltatásban, Közép-Mo.
sajtódíj, Kittenberger Kálmán
sportélet támogatása, középfokú intézmények
szabadidős programszervezés, 10 000 lépés

folyamatos

2009/04/32.

folyamatos

2009/07/18.

2010. 06. 15.

2009/08/62.

2009. 10. 26.,
2010. 05. 31.
folyamatos
2010. 09. 01.,
2010. 12. 01.
2010. 09. 15.
2010. 06. 21.
2010. 06. 21.
folyamatos

2009/08/25.

folyamatos

2010/04/09.

2010. 10. 31.
2010. 07. 16.
folyamatos
folyamatos

2009/10/15.
2010/05/57.
2009/09/56.
2010/04/05.

folyamatos

2009/04/29.

folyamatos

2009/04/35.

folyamatos
folyamatos

2009/09/30.
2009/04/28.

2010. 06. 14.
2010. 06. 13.
2010. 11. 30.
2010. 09. 06.,
2010. 12. 31.
folyamatos
folyamatos

2010/05/76.
2010/03/75.
2010/03/18.
2010/04/04.

folyamatos
2010. 09. 10.,
2010. 11. 15.
2010. 03. 15.,
2010. 09. 15.
2010. 09. 03.
folyamatos
2010. 08. 31.
2010. 07. 05.,
2010. 09. 06.,
2010. 11. 05.
folyamatos
folyamatos
2010. 10. 15.,
2010. 12. 15.
2010. 06. 11.
2010. 06. 18.
2010. 07. 15.
2010. 08. 02.
2010. 11. 01.
2010. 08. 01.
2010. 06. 30.
2010. 09. 30.
2010. 09. 15.

2009/12/09.
2010/03/12.

2010/04/53.
2010/03/05.
2010/03/37.
2010/05/87.
2010/05/85.
2010/05/55.
2010/02/42.
2010/03/39.
2010/02/29.

folyamatos
2010. 07. 01.
2010. 07. 15.
2010. 06. 21.
2010. 11. 01.
2010. 06. 30.
folyamatos

2010/04/06.
2010/03/41.
2010/05/0.
2010/05/77.
2010/04/68.
2010/05/83.
2010/05/16.

2010. 06. 30.

2010/02/09.

2010. 06. 30.

2010/02/08.

2010. 07. 14.
2010. 06. 21.
folyamatos

2010/05/74.
2009/10/68.
2010/05/47.

2009/09/25.
2010/02/40.
2010/02/41.
2010/05/53.
2010/05/58.
2007/11/47.

2009/09/29.
2009/08/02.

2008/12/16.
2010/05/15.
2010/04/57.
2010/05/66.
2009/04/31.
2010/03/77.
2010/05/80.
2010/02/72.

szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak,
Grundtvig
szennyezés lokalizáció a hulladék-lerakók területén
/ KEOP-2.4.0.B
szennyvízelvezetés és tisztítás / KEOP – 1.2.0/B
táborozás, Tisza-tó
tanár-továbbképzési szeminárium, Pestalozzi
tanulmányút, konferencia / Grundtvig
Társadalomtudományi művek idegen nyelvre
fordítása
távhőfogyasztás mérése, eszközbeszerzés
/ ÖKO-program
Telephelyfejlesztés
településfejlesztés, É.-Mo.
településfejlesztés, É.-Mo. / ÉMOP-2009-3.1.3/B
településfejlesztési komplex program, É.-Alföld
települési szilárdhulladék-gazdálkodás / KEOP1.1.1/B
természetfilm-fesztivál
testvérvárosi műhelymunkák, konferenciák, EU
testvérvárosi találkozók, Európa a polgárokért
továbbképzések, Comenius kurzuskatalógus
tudományos dolgozatírás, roma utazók
tudományos képzés műhelyei
/ TÁMOP-4.2.2.B-10/1
újságíró díj, EU
Ültetvénylétesítés
vállalati folyamatmenedzsment, e-kereskedelem
/ GOP-2009-2.2.1
vállalati folyamatmenedzsment, e-kereskedelem
/ GOP-2009-2.2.3
vállalati innováció támogatása / GOP-2009-1.3.1/A
vállalati kutatás-fejlesztés / GOP-2009-1.3.2,
KMOP-2009-1.1.5
vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás / KMOP 1.1.5
vállalati technológiafejlesztés / GOP-2010-2.1.1/B,
KMOP-2010-1.2.1/B
vízbázisok biztonságba helyezése / KEOP –
2.2.3/B
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata / KEOP –
2.2.3/A
zajtérkép, zajcsökkentés / KEOP-2010-6.3.0/Z

2010. 09. 15.

2009/11/31.

2010. 07. 20.,
2010. 11. 09.
2010. 07. 16.,
2010. 10. 15.
folyamatos
folyamatos
2010. 06. 25.,
2010. 09. 15.
folyamatos

2010/01/09.

2010. 09. 30.

2010/01/01.

2010. 06. 30.
2010. 10. 10.
2010. 06. 15.
2010. 10. 10.
folyamatos

2010/05/17.
2009/07/07.
2009/07/16.
2009/07/09.
2010/04/03.

2010. 07. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
folyamatos
2010. 10. 30.
2010. 06. 30.

2010/03/48.
2009/12/14.
2010/02/34.
2009/11/23.
2010/05/69.
2010/05/13.

2010. 08. 31.
2011. 03. 31.
folyamatos

2010/05/49.
2010/05/64.
2009/08/29.

folyamatos

2009/08/30.

folyamatos
2010. 08. 30.,
2011. 01. 10.
folyamatos
2010. 07. 19.,
2010. 09. 06.
2010. 08. 10.,
10. 05., 11.30.
2010. 08. 10.,
10. 05., 11.30.
folyamatos

2009/03/07.
2010/04/10.

2010/03/08.
2010/03/72.
2009/11/29.
2009/11/32.
2010/02/49.

2010/03/11.
2010/05/26.
2009/04/25.
2009/04/24.
2010/03/06.

2010/06/01. Ipartelepítés / DAOP-2010-1.1.1/D, DDOP-20101.1.1/E, ÉAOP-2010-1.1.1/E, ÉMOP-2010-1.1.1/B,
KDOP-2010-1.1.1/D, KMOP-2010-1.5.3/B, NYDOP2010-1.3.1/E
A Regionális Operatív Programok gazdaságfejlesztési prioritásai kiemelt célként
fogalmazták meg, hogy a programok a régiók jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területein és az elmaradott térségekben egyaránt segítsék új vállalkozások
létrehozását, az új technológiák elterjesztését, az együttműködési lehetőségek
kihasználását, amely hozzájárulhat a régió jövedelemtermelő képességének növekedéséhez és jelentős számú új munkahely teremtésén keresztül a foglalkoztatási helyzet javulásához.
A pályázat célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó,
valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó
fejlesztései infrastrukturális elemeinek támogatása. Ezáltal közvetve javítva a
régiók foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet és a régió versenyképességét.
Keretösszeg a 2010. évben:
Dél-Alföldi Operatív Program 2.902 millió Ft
Dél-Dunántúli Operatív Program 1.227 millió Ft
Észak-Alföldi Operatív Program 1.965 millió Ft
Észak-Magyarországi Operatív Program 1.890 millió Ft
Közép-Dunántúli Operatív Program 1.014 millió Ft
Közép-Magyarországi Operatív Program 1.200 millió Ft
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 1.000 millió Ft
Összesen 11.198
A támogatott pályázatok várható száma:
Dél-Alföldi Operatív Program 9
Dél-Dunántúli Operatív Program 4
Észak-Alföldi Operatív Program 6
Észak-Magyarországi Operatív Program 5
Közép-Dunántúli Operatív Program 2
Közép-Magyarországi Operatív Program 3
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 3
Összesen 32

Pályázatfigyelő
Pályázhatnak:
– Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
– Gazdasági társaságok
– Szövetkezetek
– Egyéb vállalatok
A pályázatok benyújtásának határideje december 31-ig lehetséges.

2010/06/02. Környezeti kezdeményezések, biodiverzitás
és természetvédelem
Pályázati felhívás a Magyarországon meghirdetett svájci–magyar együttműködési
programra
Első kör – előválogatás
4. prioritási terület
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci–Magyar Együttműködési
Program Nemzeti Koordinációs Egysége, 2010. május 5-én pályázati felhívást tesz
közzé projekttervezetek benyújtására a Svájci–Magyar Együttműködési Program
keretében.
Jelen pályázati felhívás 2010. augusztus 5-ig áll nyitva.
Összesen 5 millió svájci frank támogatás nyújtható a következő prioritási terület
alá eső programoknak
A támogatható projektek típusa lehet:
A. Védett természeti értékekre való figyelemfelhívás tájékoztató kampányok
keretében (2 MILLIÓ CHF)
Ezen belül az alábbi tevékenységek támogathatók (együtt illetőleg külön-külön is):
– Erdei óvoda, iskola szolgáltatás igénybevételének ösztönzése, úgy, hogy megjelenjen a Natura 2000-es területek és élőhelyek bemutatása is. Erdei óvoda, erdei
iskola programban való részvétel keretében férőhelyek, kapacitások, étkezési,
közlekedési/utazási szolgáltatás igénybevétele/vásárlása. Erdei óvodák minősítési
eljárásának támogatása;
– A Zöld Óvoda és az ÖKOISKOLA programok kiszélesítése és fenntartása, az
óvodai és iskolai nevelési szemlélet széles körű kiterjesztése;
– Tananyag, nevelési program fejlesztése és összeállítása az „A” komponens céljaihoz kapcsolódóan, forrásközpontok feltárása és hasznosítása;
– Összefogáson alapuló civil vagy önkormányzati kezdeményezések a helyi értékek védelmének társadalmi ösztönzésére;
– Helyi jelentőségű védett értékek védelme, bemutatása, kiemelt figyelemmel
Natura 2000-es területek bemutatására;
– A természeti értékeket, folyamatokat, a természeti környezet fenntartását elősegítő gazdálkodást, a Natura 2000-es területeket bemutató plakátok, matricák,
könyvjelzők stb. kiadása és ingyenes terjesztése ismeretterjesztési célokkal az „A”
komponens elemeihez kapcsolódóan;
– Országos/regionális/kistérségi/helyi szemléletformálási kampány(ok) lebonyolítása, ifjúsági vetélkedők, tanulmányi versenyek szervezése, melyek elősegítik az
általános és középiskolák azon kezdeményezéseit, hogy a természetet, a helyi
védett értékeket, köztük a Natura 2000-es élőhelyeket bemutassák;
– A fenti tevékenységekhez kapcsolódó, az „A” komponens célkitűzéseit támogató
egyéb tevékenységek.
Választható (önállóan nem támogatható) tevékenységek, amelyek végrehajtása
kizárólag valamely fenti tevékenység(ek)hez kapcsolódóan valósíthatók meg:
– Nemzetközi (különösen svájci) környezeti nevelési módszerek és tapasztalatok
felülvizsgálata, a külföldi és hazai tapasztalatok alapján benchmarking kialakítása,
a különböző környezeti nevelési megközelítések összevetése a magyar gyakorlattal, mintaértékű eljárások hazai adaptálása és felhasználása partnerek bevonásával;
Továbbá minőségfejlesztés a környezeti nevelésben (pl. külső szolgáltatók számára) tevékenység valamely fenti tevékenység(ek)hez kapcsolódóan.
– Hazai és nemzetközi hálózatosodást elősegítő tevékenységek az erdei óvoda és
iskola, zöldóvoda és ökoiskola mozgalom keretében a fenti tevékenységek megvalósítása érdekében.
Minimálisan igényelhető támogatás: 1 000 000 CHF
A támogatható projektek száma: maximum 2 darab
B. NATURA 2000 FAJOK ÉS ÉLŐHELYEK MEGŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS MINTAPROJEKTEK ÉS TANULMÁNYOK (3 MILLIÓ CHF)
Ezen belül az alábbi tevékenységek támogathatók:
– Közösségi jelentőségű vizes élőhelyek és vízi fajok, erdei élőhelyek és hozzájuk
kötődő közösségi jelentőségű és védett növény- és állatfajok (különös tekintettel a
rovarokra és erdei denevérekre) felmérése és monitorozásának módszertani fejlesztése.
– A kedvező természetvédelmi helyzet megőrzését és javítását célzó élőhely-kezelési mintaprojektek a Pannon biogeográfiai régióban jellegzetes víztípusokra
(különösen szikes tavak, holtágak), erdei élőhely-típusokra, továbbá az inváziós
fajok visszaszorítására.
– A Natura 2000 területek kezelését megalapozó intézkedési javaslatok kidolgozása a vizes és erdei közösségi jelentőségű élőhelyek és a hozzájuk kötődő fajok
vonatkozásában.
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– A közösségi jelentőségű élőhelyek azonosítását, térképezését elősegítő és megalapozó, országos lefedettségű távérzékelt adatokra alapozott monitorozó rendszerek kidolgozása és működtetése.
– Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok felmérése, élőhely-kezelési mintaprojektek és intézkedési javaslatok kidolgozása a Kárpátok Egyezmény hatálya alá
tartozó területeken
Minimálisan igényelhető támogatás: 1 000 000 CHF
A támogatható projektek száma: maximum 3 darab
Egyik komponens esetében sincs meghatározott területi fókusz.
Támogatásra jogosultak:
„A” komponens esetén:
Projekttervezeteket azon költségvetési szervek, amelyek felügyeletét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium látja el, szakmai civil szervezetek,
közhasznú szervezetek, Nemzeti Park Igazgatóságok, helyi önkormányzatok, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező erdőbirtokosságok, illetve ezek
konzorciumai nyújthatnak be. Azzal a feltétellel, hogy a KEOP 6.1.0/A vagy
6.1.0/B vagy 6.1.0/C pályázati felhívás(ok)ra, valamint a KEOP 3.3.0 pályázatra
nem adott be pályázatot, illetve beadott, de nem nyert, illetve ha nyert, akkor a
jelen pályázati felhívásra beadott pályázata teljes mértékben eltér attól. A közös
ajánlattevők projektszintű partnerségi együttműködéséről/egyetemleges felelősségvállalásáról, valamint a képviseleti jogról rendelkező megállapodást tartalmazó
dokumentumot (konzorciumi megállapodás) az ajánlathoz csatolni kell!
A konzorciumvezető lehet: közhasznú szervezetek (1997. évi CLVI. tv-ben leírtak szerint), központi költségvetési szervek, civil szervezetek, jogi személyiséggel
rendelkező erdőbirtokosságok.
Konzorciumi tagként bevonhatók továbbá (opcionális): helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező
erdőbirtokosságok, illetve ezek társulásai, valamint jogi személyiséggel rendelkező, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és ezek
társulásai.
Partner lehet minden olyan szervezet, amely jelentős pénzügyi hozzájárulás vagy
egyéb aktív részvétel útján járul hozzá a projekt(ek) sikeréhez. Partner lehet svájci
intézmény is, amennyiben részvétele a program szempontjából releváns, és hozzáadott értéket képvisel.
Svájci partnerkereséssel kapcsolatos további információk találhatók az alábbi
honlapon:
www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/de/Home
„B” komponens esetén:
Projekttervezeteket azon költségvetési szervek, amelyek felügyeletét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium látja el (pl. Nemzeti Park Igazgatóságok, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalstb.), szakmai civil szervezetek, közhasznú szervezetek, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező erdőbirtokosságok, helyi önkormányzatok, illetve ezek konzorciumai nyújthatnak be – azzal a feltétellel, hogy (amennyiben önkormányzat is
konzorciumi tag) a konzorciumban legalább 2 civil szervezet jelen van. A közös
ajánlattevők projekt szintű partnerségi együttműködéséről/egyetemleges felelősségvállalásáról, valamint a képviseleti jogról rendelkező megállapodást tartalmazó
dokumentumot (konzorciumi megállapodás) az ajánlathoz csatolni kell!
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó olyan a LIFE+, Európai Területi Együttműködés (ETE), Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz (IPA) programok, valamint a KEOP/KMOP 3.1.2 konstrukciója, valamint a KEOP 6.3.0 konstrukciója keretében beadott, vagy támogatást nyert pályázattal nem rendelkezik,
amely ugyanazon célterületen a jelen útmutatóban nevesített pályázati tevékenységeket megvalósítását célozza.
A konzorciumvezető lehet: közhasznú szervezetek (a 1997. évi CLVI. tv-ben
leírtak szerint), központi költségvetési szervek, civil szervezetek, jogi személyiséggel rendelkező erdőbirtokosságok.
Konzorciumi tagként bevonhatók továbbá (opcionális): kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, önkormányzatok, önkormányzati társulások, jogi személyiséggel rendelkező erdőbirtokosságok.
Jelen pályázati felhívásra komponensenként egy pályázó (konzorcium) csak egy
projekttervezetet nyújthat be. Konzorciumi tag több projektben is részt vehet, de
konzorciumvezetőként csak egy pályázattal indulhat.
Az igényelhető támogatás mértéke
A vissza nem térítendő támogatásként nyújtott Hozzájárulás nem haladhatja meg a
teljes elszámolható költség 60%-át, kivéve azon projektek esetében, amelyek költségvetési juttatás formájában kiegészítő támogatást kapnak nemzeti, regionális
vagy helyi hatóságoktól, amely esetben a Hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes
elszámolható költség 85%-át. (Azaz amennyiben a projekt elszámolható költségeinek legalább 15%-a központi, regionális, vagy helyi költségvetésből származik, a
projekt akár 85%-os támogatási arányra is jogosult lehet.) Civil szervezetek esetén
a Hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 90%-át.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.
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A Pályázati felhíváshoz kapcsolódó teljes dokumentáció letölthető a következő
honlapról: www.swiss-contribution.hu
További információk
A felhívással kapcsolatos kérdéseket a nepf.swiss@nfu.gov.hu e-mail címre kérjük eljuttatni. A feltett kérdésekre 10 munkanapon belül adunk választ e-mailen,
vagy – kérés esetén – faxon.
A pályázók által gyakran feltett, másokat is érintő kérdések és válaszok a következő honlapon lesznek elérhetőek: www.swiss-contribution.hu

2010/06/03. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és -gyűjtés
és a települési vízrendezés fejlesztése
/ KMOP-2010-3.3.1.B, KDOP-2010-4.1.1.E
A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti
állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése.
Közép-Dunántúli Operatív Program 0,697 mrd Ft
Közép-Magyarországi Operatív Program 0,459mrd Ft
Pályázhatnak: települési önkormányzatok.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként az alábbi szervezetek pályázhatnak:
– Magyar Közút Nzrt.
– Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
– Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
A konstrukció keretében kizárólag a belvíz és/vagy csapadékvíz elöntéssel sújtott
települések belterületet védő bel- és külterületi csapadékvíz és/vagy belvíz-elvezetési fejlesztései támogathatók.
– Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, vízvédelmi szempontból indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása,
kiépítése
– Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése,
– Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése
– Árvízcsúcs csökkentő- és záportározók, valamint síkvidéki belvíztározók felújítása, fejlesztése
– Vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő vízfolyásokon a pályázó önkormányzat által megvalósítandó, idegen tulajdonon aktiválható felújítás és/vagy
fejlesztési munkák.
Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 90%-a.
Támogatás összege
minimum
maximum
Közép-Dunántúli Operatív Program
10 millió Ft
100 millió Ft
Közép-Magyarországi Operatív Program
15 millió Ft
80 millió Ft
Benyújtás helye:
Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Közép-Magyarországi Operatív
Program
Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft., 1146 Budapest, Hermina út 17.
A benyújtás legvégső időpontja:
KDOP-2010-4.1.1/A 2010. július 1. 2010.szeptember 13.
KMOP-2010-3.3.1/A 2010. július 1. 2010.szeptember 13.

2010/06/04. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása / GOP-2010-1.1.1
A konstrukció célja olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek kutatási eredményekre támaszkodva korszerű, magas innovációs értéket képviselő
prototípusok létrejöttét eredményezik.
– Szoftverfejlesztési projekt a GOP-111-be tartozik, ha ez a fejlesztés a számítógép
szoftver tudomány területén hoz új eredményt:
– Új elméleteket, algoritmusokat hoz az elméleti számítástechnika területén
– Az információ-technológia fejlesztése az operációs rendszerek szintjén, programnyelvek, adatkezelés, kommunikációs szoftver és a szoftverfejlesztési eszközök.
– Az Internet-technológia fejlesztése.
– A szoftvertervezés, -fejlesztés, -telepítés és -karbantartás módszereinek kutatása.
– Olyan szoftverfejlesztés, amely előmozdítja az információvétel, átadása, tárolása,
visszakeresése, kezelése vagy megjelenítése generikus megközelítéseinek
fejlődését.
– A szoftver eszközök vagy technológiák kutatása a számítástechnika egyes speciális területein.
– A szoftver új alkalmazásokra (pl. raktár logisztikai szoftver) vagy új célok (mezőgazdasági termelés hatékonyságjavítása) elérésére való használata azonban
önmagában nem tekinthető ilyen új eredménynek, ezért nem illeszkedik a GOP111 konstrukcióba.

Részcélok
Vállalkozások K+F tevékenységének fokozása és a vállalati K+F ráfordítás növelése. Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti K+F együttműködés, valamint a technológia-transzfer erősítése.
Keretösszeg 11 milliárd forint.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott pályázatok várható száma: 150 db
Pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett:
– gazdasági társaságok,
– szövetkezetek.
Támogatható tevékenységek köre
1. Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új
ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről,
bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.
2. Alkalmazott (ipari) kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás,
amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új
termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást
eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban;
magában foglalja az ipari kutatáshoz szükséges komplex rendszerek összetevőinek
létrehozását is, kivéve a kereskedelmileg felhasználható prototípusokat.
3. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése.
A projekthez nyújtott támogatás mértéke azonban nem haladhatja meg az összes
elszámolható költség 90%-át.
Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege minimum 50 millió Ft,
maximum 1.000 millió Ft, de maximum a D2. pontban meghatározott támogatási
mértéknek megfelelő arányban.
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2010-1.1.1
1539 Budapest, Postafiók 684.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kékszáma: 06-40-638-638.
A pályázatok benyújtása 2010. július 15-től 2011. február 28-ig lehetséges.
Értékelési határnapok: 2010. augusztus 31.; 2010. november 15.; 2011. február 28.

2010/06/05. Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának
támogatása / GOP-2010-1.3.1/A, GOP-2010-1.3.1/B
A konstrukció célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) és
akkreditált klaszter tagvállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek
támogatása, amelyek új vagy jelentősen javított piacképes termékek (beleértve az
alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák kidolgozását, a
kapcsolódó termelési/szolgáltatási tevékenység beindítását/bővítését, és a termék/szolgáltatás piaci bevezetését vállalják.
A konstrukció elősegíti az innovatív vállalkozások és akkreditált klaszterek növekedési potenciáljának erősítését, versenyképes termékeik piaci megjelenését a
vállalkozások kísérleti fejlesztési tevékenységének, a K+F eredmények hasznosításának, az új, vagy jelentősen javított termék, szolgáltatás, technológia piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenységének támogatásával.
Keretösszeg
A GOP-2010-1.3.1/A pályázati konstrukció esetében: 4,5 milliárd forint.
A GOP-2010-1.3.1/B pályázati konstrukció esetében: 1,5 milliárd forint.
A GOP-2010-1.3.1/A pályázati konstrukció esetében a támogatott pályázatok
várható száma: 100–120 db.
A GOP-2010-1.3.1/B pályázati konstrukció esetében: a támogatott pályázatok
várható száma: 10–20 db.
Pályázhatnak:
– gazdasági társaságok (kivéve nonprofit gazdasági társaságok),
– szövetkezetek.
Támogatható tevékenységek köre
1. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése
(idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is)
azzal, hogy nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha
az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi, de
termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a
körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari
vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából.
Kísérleti fejlesztésre a K+F projekttámogatás jogcím keretében lehet pályázni.
Az első pontban szereplő tevékenység (kísérleti fejlesztés) kötelezően részét
kell hogy képezze a benyújtott pályázatnak.
2. Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának.

Pályázatfigyelő
3. Infrastrukturális és ingatlanberuházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:
Infrastrukturális és ingatlan beruházásra regionális beruházás jogcím keretében
lehet pályázni.
4. Marketing: azon tevékenységek összessége, amelyek a gazdasági társaság által
létrehozott új vagy továbbfejlesztett termék (beleértve alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatás, technológia piacon történő megjelenését szolgálják. Kizárólag
a termék (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatás, technológia
fejlesztéséig tartó marketing tevékenység támogatható.
Marketing tevékenységre kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható.
Az igényelhető támogatás összege: minimum 15 000 000 Ft, maximum
500 000 000 Ft lehet.
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2010-1.3.1/A
1539 Budapest, Postafiók 684.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kékszáma: 06-40-638-638.
A pályázatok benyújtása GOP-2010-1.3.1/A és GOP-2010-1.3.1/B esetében
2010. június 25-től 2011. április 25-ig lehetséges.
Értékelési határnapok: 2010. július 30.; 2010. október 25.; 2011. január 31.; 2011.
április 25.

2010/06/06. A 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése
és a szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése
/ KMOP-2010-3.3.1/A, KDOP-2010-4.1.1/A
Alapvető cél
2000 lakos alatti települések települési környezetének fejlesztése a korszerű
szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése.
A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi,
valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és
kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszú ávon biztosítottak
legyenek.
Keretösszeg a 2010. évben:
Közép-Dunántúli Operatív Program 1,894 mrd Ft
Közép-Magyarországi Operatív Program 0,685 mrd Ft
A támogatott pályázatok várható száma:
Közép-Dunántúli Operatív Program 5–6.
Közép-Magyarországi Operatív Program 4
Pályázhatnak: települési önkormányzatok (KSH 321)
Önkormányzati társulások esetén a pályázat benyújtója:
– Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás
(KSH 364);
– Többcélú kistérségi társulás esetén maga a társulás (KSH 366);
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
Támogatás kizárólag a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték
szennyezőanyag-terhelés alatti településeken megvalósuló projektek esetében
igényelhető, az alábbi tevékenységekre:
– Újonnan építendő (költség- és környezetkímélő) szennyvíztisztítási technológiájú telepek és hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerek kiépítése,
– Meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitáskihasználtságának növekedését
elősegítő szennyvízgyűjtő, és -elvezető rendszerek kiépítése. (2000 LE fölötti
agglomerációs besorolású településen található telepekre tengelyen történő beszállítással is tervezhető);
– Egyedi szennyvízkezelő létesítmények: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és egyedi zárt szennyvíztárolók
létesítése, kizárólag abban az esetben, amennyiben a település rendelkezik a
174/2003. (X. 28.) Korm. rend. 4. §. szerinti Települési Szennyvízkezelési Programmal;
– A települési folyékony hulladékok tengelyen történő szállításához és 2000 LE
alatti településeken lévő/létesülő telepek esetében a TFH kezeléséhez kapcsolódó
építési munkák, beleértve az előírásoknak megfelelő zárt egyedi/csoportos gyűjtőaknák kiépítését,
– Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható összköltség arányában:
Közép-Dunántúli Operatív Program 85%
Közép-Magyarországi Operatív Program 90%
Igényelhető: Közép-Dunántúli Operatív Program 20 millió Ft–500 millió Ft,
Közép-Magyarországi Operatív Program 10 millió Ft– 400 millió Ft.
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Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Közép-Magyarországi Operatív Program
Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft., 1146 Budapest, Hermina út 17.
A benyújtás kezdeti és a legvégső időpontja:
KDOP-2010-4.1.1/A 2010. július 1.–2010. október 4.
KMOP-2010-3.3.1/A 2010. július 1.–2010. szeptember 10.

2010/06/07. Pályázat olyan hatévfolyamos tehetséggondozó
nevelést-oktatást folytató középiskolák számára, amelyek a középfokú felvételi eljárás tekintetében „Tehetséggondozó középiskola”-ként kívánják feladataikat
ellátni
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatának célja, hogy a kiemelkedő
tehetségeket felismerő és gondozó, a középfokú felvételi eljárás tekintetében tehetséggondozó hatévfolyamos tanulmányi területen tehetséggondozó nevelést-oktatást folytató középiskolák (továbbiakban tehetséggondozó középiskola) azoknak a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak, akik felvételt nyertek, legalább két
évfolyamon keresztül felzárkóztató foglalkoztatást biztosítson.
A hatévfolyamos középiskola akkor nyújthatja be a pályázatát amennyiben:
a. a pályázó középiskolában – a pályázat meghirdetésének tanévét is beleszámítva
– az intézmény pedagógiai programjában és helyi tantervében a tehetséggondozással érintett adott tantárgy/műveltségi terület vonatkozásában dokumentáltan – legalább öt tanítási év óta emelt szintű oktatás folyik. Emelt szintű oktatás alatt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 121. § 7. pontjában foglaltakat, továbbá
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdés rendelkezéseit kell alapul venni,
b. az adott intézményben az előírt öt év vonatkozásában az első helyként benyújtott
felvételi kérelmek száma meghaladta a felvehető létszám másfélszeresét, (ennek a
feltételnek a megítélését a pályázat kiírója a KIFIR adatbázis alapján végzi el, és
ehhez az Oktatási Hivatal szolgáltatja a pályázat elbírálói számára az adatokat),
továbbá az intézmény előírta a felvételi kérelmek elbírálásához az írásbeli vizsgán
való részvételt,
c. a pályázó középiskola a pedagógiai programjában szerepelteti a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységeket, amelyeket
ha nem tartalmazza, akkor az iskola a pályázatában vállalja, hogy ezeket a 2010. év
során beépíti,
d. rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek alapján képesek
teljesíteni a kiemelkedő tehetségek felismerésével és gondozásával járó intézményi
feladatokat,
e. a középiskolában alkalmazásban állnak olyan pedagógusok, akik tehetségpedagógiai és tehetségpszichológiai szakismeretekkel rendelkeznek (tehetségfejlesztési
szakirányú képzésben részesültek vagy tehetségfejlesztési szakvizsgát tettek), de
legalább részt vettek tehetséggondozással kapcsolatos legalább 30 órás akkreditált
pedagógus-továbbképzésen,
f. az adott középiskolában az emelt óraszámmal meghirdetett képzéshez kötődő
érettségi vizsgatárgy vonatkozásában a nevelőtestület tagjai közül többen elvégezték az emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítő képzést,
g. a nevelőtestület tagjai közül többen részt vesznek szakmai közéleti tevékenységben, így rendelkeznek szakértői képesítéssel, tankönyvírói, lektorálási tevékenységet végeznek, taneszköz-készítési, tanulmányi versenybizottsági munkához
kötődő tapasztalattal rendelkeznek,
h. a középiskola az utolsó két évfolyamán emelt szintű képzést kínál a kötelező
érettségi vizsgatárgyak mellett az alábbiakban felsorolt tantárgyak közül legalább
egy tantárgyból (fizika, kémia, biológia, földrajz),
i. a középiskola könyvtára és informatikai felszereltsége információs és tudásbázisul szolgál, tudástárnak a funkcióját is elláthatja a középiskola környezetében,
j. az országos tanulmányi, sport és művészeti versenyeken a középiskola tanulói
közül minden tanévben bejutott tanuló valamely verseny országos döntőjébe vagy
középdöntőjébe,
k. vállalja, hogy más iskolák érdeklődő pedagógusai számára lehetővé teszi a felzárkóztató foglalkozások megtekintését, és részükre módszertani bemutatót tart.
Azok a középiskolák, amelyek a megelőző években sikeres pályázatuk révén a
középfokú felvételi eljárás tekintetében már tehetséggondozó középiskolaként
működnek és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17/A § (4) bekezdés d) alapján a
kilencedik évfolyamuk vonatkozásában a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató
középiskolák írásbeli felvételijét megszervezhetik, nem kell, hogy jelen pályázat
keretei között ismét pályázzanak. Abban az esetben, ha a kiemelkedő tehetséget
kibontakoztató középiskolák írásbeli felvételijének megszervezését a hetedik évfolyamaikra történő felvételi megszervezése során is igénylik, tarthatnak tehetséggondozó felvételit.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 26. (postabélyegző
kelte).
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Pályázatfigyelő

A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további felvilágosítást kaphatnak az
alábbi munkatárstól: (OKM: Balogh Lászlóné dr., telefonszám: 06-1-795-4723, email: laszlone.balogh@okm.gov.hu)
www.okm.gov.hu

2010/06/08. Pályázat azon középiskolák számára, amelyek a
középfokú felvételi eljárás tekintetében „Tehetséggondozó középiskola”-ként kívánják feladataikat ellátni
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatának célja, hogy akiemelkedő
tehetségeket felismerő és gondozó, a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/K §-a alapján a középfokú felvételi
eljárás tekintetében tehetséggondozó középiskolák és a kiemelkedően tehetséges,
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató általános iskolák az esélyegyenlőség elve alapján formálódó közoktatási rendszer részeként a tehetségek
segítéséhez kötődő pedagógiai intézkedéseiket összehangolják egymással. Ennek
eredményeként a középiskolák partneri együttműködésben tudják biztosítani az
adott általános iskolák hetedik-nyolcadik évfolyamos hhh tanulói számára azokat a
pedagógiai intézkedéseket – különösen a tehetséggondozást –, amelyek révén az
adott hhh tanulók a tehetséggondozó középiskola szakmai programja segítségével,
jó eséllyel eljutnak a rendszerszinten megszervezésre kerülő tehetség-kibontakoztató foglalkozásokra, így kiemelkedő tehetségük kibontakozhat, tudásuk jelentősen
kiszélesedhet.
I. A tehetséggondozó középiskola feladatai
A tehetséggondozó középiskolában a hhh tanulók rendszerszintű tehetséggondozásban vesznek részt legalább a hét egy napján – az adott napon minimálisan százharmincöt perc időtartamban – úgy, hogy a tehetséggondozó középiskola a hetedik, nyolcadik évfolyamos hhh tanulók részére térítésmentes foglalkozásokat biztosít
a. az általános iskola hetedik évfolyamára járó hhh tanulók esetében a tanév október elejétől május végéig tartó időtartamában legalább 28 héten keresztül,
b. az általános iskola nyolcadik évfolyamára járó hhh tanulók esetében a tanév
október elejétől január közepéig tartó időtartamában legalább 12 héten keresztül,
c. ezen túlmenően a tehetséggondozó középiskola a fentiekben szervezett csoportkereteken túl a változatos és kiemelkedő képességekkel, a tehetséggondozás terén
előzményekkel rendelkező diákok számára biztosítja az egyéni fejlesztést, az
önálló tanuláson alapuló oktatási formákat is,
d. a tehetséggondozó középiskola az adott tanévi tehetség-kibontakoztató foglalkozásokat hhh tanulók bevonásával kell, hogy megszervezze. A tehetséggondozó
középiskola pedagógusai a 2010/2011-es tanévben a tehetség-kibontakoztató foglalkozásokat az Útravaló ösztöndíjprogram Út a középiskolába ösztöndíj keretében
is megvalósíthatják.
A tehetséggondozó középiskolában megszervezett rendszerszintű tehetséggondozó
foglalkozásoknak a keretei között:
e. a hhh tanulók reálisan felmérhetik, megismerhetik saját képességeiket, azonosításra kerül kiemelkedő tehetségük,
f. felmérésre kerülnek kompetenciáik – elsősorban a matematika és az anyanyelv
terén – de lehetőség szerint a középiskola tegyen meg minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy ez a felmérés más kompetenciákra vonatkozóan is megtörténjen,
g. a hhh tanulók megismerkednek a középfokú felvételi eljárás rájuk vonatkozó
főbb szabályaival,
h. bemutatásra kerülnek számukra a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó Tehetséggondozó középiskola pedagógiai céljai,
i. a hhh tanulók a tehetséggondozó középiskola által megszervezett tehetséggondozó foglalkozások keretei között megismerik a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 17/A. § (4) d) pontjában meghatározott, központilag szervezett középfokú írásbeli felvételi vizsgához alkalmazott magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok eredményes megoldásához szükséges stratégiákat, lehetséges megoldási elveket, jó gyakorlatokat,
j. a tehetséggondozó középiskola az egyes hhh tanulók számára a tehetségüknek
megfelelő, képességeik, tehetségük kibontakoztatásához szükséges adekvát pedagógiai támogatást biztosítja.
II. A pályázat benyújtásának feltételei
Új pályázatot nem kell benyújtaniuk azoknak az intézményeknek, amelyek már a
2009/2010-es tanévben, illetve azt megelőzően benyújtott nyertes pályázatuk
alapján a középfokú felvételi eljárás tekintetében tehetséggondozó középiskolaként
működtek.
A középiskola akkor nyújthatja be a pályázatát amennyiben:
a. a pályázó középiskolában – a pályázat meghirdetésének tanévét is beleszámítva
– az intézmény pedagógiai programjában és helyi tantervében a tehetséggondozással érintett adott tantárgy/műveltségi terület vonatkozásában dokumentáltan –
legalább öt tanítási év óta emelt szintű oktatás folyik. Emelt szintű oktatás alatt a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 121. § 7. pontjában foglaltakat,
továbbá a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés rendelkezéseit kell alapul venni,

b. az adott intézményben az előírt öt év vonatkozásában az első helyként benyújtott
felvételi kérelmek száma meghaladta a felvehető létszám másfélszeresét, (ennek a
feltételnek a megítélését a pályázat kiírója a KIFIR adatbázis alapján végzi el és
ehhez az Oktatási Hivatal szolgáltatja a pályázat elbírálói számára az adatokat),
továbbá az intézmény előírta a felvételi kérelmek elbírálásához az írásbeli vizsgán
való részvételt,
c. a pályázó középiskola a pedagógiai programjában szerepelteti a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységeket, amelyeket
ha nem tartalmazza, akkor az iskola a pályázatában vállalja, hogy ezeket a 2009.év
során beépíti,
d. rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek alapján képesek
teljesíteni a kiemelkedő tehetségek felismerésével és gondozásával járó intézményi
feladatokat,
e. a középiskolában alkalmazásban állnak olyan pedagógusok, akik tehetségpedagógiai és tehetségpszichológiai szakismeretekkel rendelkeznek (tehetségfejlesztési
szakirányú képzésben részesültek vagy tehetségfejlesztési szakvizsgát tettek), de
legalább részt vettek tehetséggondozással kapcsolatos legalább 30 órás akkreditált
pedagógus-továbbképzésen,
f. az adott középiskolában az emelt óraszámmal meghirdetett képzéshez kötődő
érettségi vizsgatárgy vonatkozásában a nevelőtestület tagjai közül többen elvégezték az emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítő képzést,
g. a nevelőtestület tagjai közül többen részt vesznek szakmai közéleti tevékenységben, így rendelkeznek szakértői képesítéssel, tankönyvírói, lektorálási tevékenységet végeznek, taneszköz-készítési, tanulmányi versenybizottsági munkához
kötődő tapasztalattal rendelkeznek,
h. a középiskola az utolsó két évfolyamán emelt szintű képzést kínál a kötelező
érettségi vizsgatárgyak mellett az alábbiakban felsorolt tantárgyak közül legalább
egy tantárgyból (fizika, kémia, biológia, földrajz),
i. a középiskola könyvtára és informatikai felszereltsége információs és tudásbázisul szolgál, tudástárnak a funkcióját is elláthatja a középiskola környezetében,
j. az országos tanulmányi, sport és művészeti versenyeken a középiskola tanulói
közül minden tanévben bejutott tanuló valamely verseny országos döntőjébe vagy
középdöntőjébe,
k. vállalja, hogy más iskolák érdeklődő pedagógusai számára lehetővé teszi a tehetség-kibontakoztató foglalkozások megtekintését és részükre módszertani bemutatót tart.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 26. (postabélyegző
kelte)
A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további felvilágosítást kaphatnak az
alábbi munkatársaktól: (OKM: Balogh Lászlóné dr., telefonszám: 06-1-795-4723,
e-mail: laszlone.balogh@okm.gov.hu; www.okm.gov.hu.

2010/06/09. Teljesítménymotivációs pályázat 2010
Teljesítmény motivációs pályázat 2010
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködésével nyílt pályázatot hirdet közoktatási intézményfenntartók számára a teljesítmény motivációs pályázati alapból a
kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére.
A költségvetési törvény 5. számú mellékletében foglalt felhatalmazások alapján
2007-től kezdődően 2009-ig támogatási célként jelent meg a pedagógusok munkateljesítményének ösztönzésére szolgáló teljesítmény motivációs pályázati alap.
A 2010. évi költségvetési törvény 5. sz. mellékletében erre a támogatásra nem
került meghatározásra előirányzat. A kieső támogatás kompenzálására, a pedagógusok munkájának elismerésére a 2010-es költségvetési évben 400,0 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre fejezeti kezelésű előirányzatként erre a célra.
Jelen pályázat keretei között a megelőző évek támogatási céljainak megvalósítására nyílik lehetőség, a pályázaton csak a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 7. §-a alapján benyújtott igénylésükre „kiváló” vagy „jól megfelelt” szakértői minősítést kapott intézmények
fenntartói nyújthatnak be pályázatot.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. június 10.
A pályázat benyújtásához szükséges adatlap és mellékletek az OKM Támogatáskezelő honlapjáról letölthetőek www.okmt.hu (hazai pályázatok/közoktatási pályázatok 2010).

2010/06/10. Útravaló Ösztöndíjprogram 2010
A Magyar Kormány 1016/2005 (II. 25.) Korm. határozata rendelkezik az Útravaló
Ösztöndíjprogram elindításáról, az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet pedig a program működésének feltételeit szabályozza. A
program átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

Pályázatfigyelő
Magyarországon a matematikai, természettudományos és műszaki végzettséggel
rendelkezők száma 1999 óta folyamatosan csökken. Az EU-célkitűzések megvalósítása érdekében hazánkban a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni
annak, hogy a diákok és a pedagógusok nagyobb érdeklődést tanúsítsanak a matematikai, természettudományos, műszaki tanulmányok iránt, erősebb vonzóerőt
jelentsenek számukra azok a pályák, ahol ezen ismeretek alkalmazása szükséges.
1. Az alprogram célja
Az alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása.
2. Az alprogram tartalma
A természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területén választott bármilyen kutatási, innovációs témával pályázhatnak a közoktatási intézmények. A pályázat a tehetségek szakszerű támogatását vállaló középfokú közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok és a tehetséget mutató diákok
együttműködésére épít.
3. A pályázásra jogosultak köre
Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar Köztársaság területén működő
közoktatási intézmény pályázhat a keretei között működő egy vagy több kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal.
Közoktatási intézmény
Az alprogram vonatkozásában közoktatási intézménynek számít a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)–g) pontjában meghatározott, a Magyar Köztársaság területén működő intézmények közül a:
– gimnázium;
– szakközépiskola;
– szakiskola;
– diákotthon és kollégium.
Tanulók
Az Út a tudományhoz alprogramban – kutatócsoport tanuló tagjaként – az a magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár vehet részt, aki
– a pályázó közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban, vagy
– amennyiben a pályázó közoktatási intézmény kollégium vagy diákotthon, a pályázó közoktatási intézménnyel kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban
és emellett valamely, a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és
– a 2010/2011-es tanévben, amikor a kutatási program megvalósítására sor kerül,
gimnázium, szakközépiskola vagy szakiskola legalább 10. évfolyamán tanul.
Mentor
A pályázatot benyújtó közoktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy.
4. Pályázati határidők
Az alprogram esetében a pályázat postai beadási határideje:
2010. június 15. (postabélyegző dátuma!)
A fenti határidő jogvesztő, a fenti határidőn túl beadott pályázatok érdemi
elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.
5. Támogatott időszak
Az alprogramban a támogatott időszak: 2010. szeptember 1. – 2011. május 31.
A jelen pályázaton rendelkezésre álló teljes támogatási keret 20 000 000 Ft.
A közoktatási intézmények a kutatócsoportok által kezdeményezett projektek
megvalósítására projektenként maximum 500 000 Ft támogatásra nyújthatnak be
pályázatot.
Az elnyert támogatás felhasználható a program megvalósításához szükséges eszközök (könyv, laboreszköz, műszerek szoftverek stb.) és a kutatási projekthez
kapcsolódó programok (tanulmányút, terepi munka, egyéb kiadások) költségeinek
fedezésére a 2010. szeptember 1. és a 2011. május 31. közötti időszakban.
A támogatás átutalására – a közoktatási intézmény számlaszámára – egy összegben
kerül sor, a források rendelkezésre állásának függvényében az OKM Támogatáskezelő és a székhelyen működő közoktatási intézmény közötti támogatási szerződés megkötésétől számított 15 munkanapon belül.
Amennyiben a közoktatási intézmény a program megvalósításához szükséges
eszközök beszerzése, illetve a kapcsolódó programok költségeinek fedezete mellett
az egyes projektekben részt vevő tanulók és a mentor részére ösztöndíjat is
igényel, akkor azt a teljes megítélt projekttámogatás maximum 25%-ának erejéig
teheti meg. A tanulók számára kifizetésre kerülő ösztöndíj összege minimum havi
1000 Ft, de maximum havi 3000 Ft összeg lehet. További feltétel, hogy a kutatást
vezető szaktanár (mentor) számára kifizetett havi ösztöndíj összege nem haladhatja
meg a havi 5000 Ft összeget. A mentor kizárólag abban az esetben részesülhet
ösztöndíjban, ha a kutatócsoportban részt vevő valamennyi tanuló ösztöndíjban
részesül. Az ösztöndíjakat az intézmény folyósítja a tanulók és a mentor számára.
6. A pályázás módja
Az alprogram keretében a pályázatot kizárólag a székhelyen működő közoktatási intézmény nyújthatja be.
A pályázatot a székhelyen működő közoktatási intézmény minden esetben rögzíti
az OKM Támogatáskezelő által működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: ellenőrzött adatrögzítési felület). A székhelyen működő közoktatási intézmény postai úton is továbbítja az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott
pályázatot az OKM Támogatáskezelő részére.
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Az ellenőrzött adatrögzítési felület az alábbi címen érhető el:
utravalo.okmt.hu/palyazat
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Útravaló Ösztöndíjprogram
„Út a tudományhoz – 2010. évi pályázat”
1374 Budapest, Pf. 564.
Információ
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, 1374 Budapest, Pf. 564; telefon: (1) 301-3200; (1) 301-3270; fax: (1) 301-3220; e-mail:
tudomany.utravalo @okmt.hu; internet: http://www.okmt.hu.

2010/06/11. Az úgynevezett nyugati – kizárólag európai –
szórványterületen működő szervezetek által, a magyar
anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatása
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli
Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével nyílt pályázatot hirdet.
A pályázat célja: A 2010. évi táborpályázati keretből nem részesíthető európai
területek e felhívás tárgykörébe tartozó rendezvényeinek költségtámogatása.
A pályázat benyújtására jogosultak köre: Európában – de nem a szomszédos
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban Szátv.)
1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén – bejegyzett és működő, oktatási
profilú civil szervezetek (pedagógus-szövetségek, egyesületek, társulatok stb.),
oktatási intézmények, egyházak.
Általános tudnivalók:
a. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a Szátv. 26. §-a értelmében a
benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról,
valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda
részére.
b. Pályázni csak a megjelölt területi hatályú országokban (tehát nem a Szátv. országaiban) élő, magát magyar nemzetiségűnek valló, 6–24 éves tanulók anyanyelvi
képességeinek fejlesztésére szervezett tábor költségeinek támogatására lehet, csak
az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely a felhívás alján letölthető
(www.okm.gov.hu és a www.bbi.hu).
c. A táborozásra nem érkezhet tanuló a Szátv. országaiból, ugyanakkor a foglalkozásvezető vagy közreműködő anyanyelvi tanárokra ez nem vonatkozik.
d. A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 200 000 Ft, a legnagyobb összeg – a táborozásban résztvevők létszámától függetlenül – 1 200 000
Ft.
e. A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret 1,5 millió, azaz egymillióötszázezer forint.
f. Egy pályázó szervezet csak egy táborra kérhet támogatást.
g. A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
2009. évi CXXX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és
kulturális feladatok támogatása, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
h. A pályázatokról a szakterület fejezeti keretének kötelezettségvállalói jogkörével
felruházott felsővezetője dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és a
társpályáztató képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, valamint Lauter Éva) javaslata alapján. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötést megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
i. A nyertes pályázókkal a BI köt szerződést 2010. július 30-ig, és az abban foglalt
feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot vagy kifizetést
lehetőség szerint megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő
támogatás formájában. A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés
mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig
kerül sor.
j. A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja
2010. május 1., véghatárideje 2010. december 31.
További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban
HTMT) telefonszámain: Varga Attila vezető-főtanácsos, +361/7954-586,
+361/7954-512 (Vagy a Balassi Intézetben Budai Gabriella: +361/666-7982)
A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni
(Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Budai Gabriella nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf. 385.)
Továbbá elektronikusan a htm@okm.gov.hu és gabriella.budai@bbi.hu e-mail
címekre.
A pályázat postára adási határideje: 2010. június 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 25.
www.okm.gov.hu
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2010/06/12. Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógustovábbképzések, valamint anyaországi továbbképzések
megvalósításának támogatása
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával együttműködve
nyílt pályázatot hirdet
„Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint
anyaországi továbbképzések megvalósításának támogatása” tárgyában
I. Nemzeti kisebbségi oktatásban részt vevő pedagógusok továbbképzése
A pályázat célja:
1. A hazai kisebbségi oktatásban részt vevő pedagógusok részvételének
támogatása az akkreditált népismereti, ill. nyelvi-módszertani továbbképzéseken.
2. Az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében
az anyaországban szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése.
3. Kétoldalú nemzetközi megállapodás alapján, Magyarországon megvalósuló
kisebbségi pedagógus-továbbképzések támogatása.
4. A közismereti tantárgyakat kisebbségi nyelven oktató pedagógusok számára
szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
1. Pályázhatnak az akkreditált és szaknyelvi nemzeti kisebbségi pedagógus-továbbképzést szervező felsőoktatási intézmények, illetve minden jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, továbbá egyéni
vállalkozók (ha a tevékenységi köre erre feljogosítja), amennyiben a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 2.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott eljárás keretében megadott engedéllyel rendelkezik.
2. Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban megvalósuló továbbképzést
szervező országos kisebbségi önkormányzatok.
3. Kétoldalú, tárcaközi megállapodás alapján, Magyarországon anyaországi előadókkal megvalósuló továbbképzést szervező országos kisebbségi önkormányzatok.
4. Anyaországi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5
fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat
kisebbségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább
40 óra elméleti képzést és 40 óra anyaországi hospitációt biztosító kisebbségi
szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok.
II. Cigány (roma) kisebbségi oktatásban részt vevő pedagógusok továbbképzése
A pályázat célja:
A cigány kisebbségi oktatásban részt vevő pedagógusok részvételének támogatása
roma népismereti, illetve romológiai akkreditált továbbképzéseken.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázhat az a romológiai ismereteket nyújtó akkreditált pedagógus-továbbképzést
szervező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
továbbá az egyéni vállalkozó (ha a tevékenységi köre erre feljogosítja), amely a
Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott eljárás keretében megadott
engedéllyel rendelkezik.
A jelen pályázati felhívás keretében odaítélhető összes támogatás 9,5 MFt,
azaz kilencmillió-ötszázezer forint.
A pénzügyi forrása: a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/4/33 Nemzetiségi oktatási programok c. fejezeti kezelésű előirányzat kereten ténylegesen rendelkezésre áll.
Az elnyerhető támogatás alsó felső határa:
A támogatás alsó és felső határa: 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig.
– Az akkreditált- és az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás alapján szervezett anyaországi pedagógus-továbbképzések esetén maximum a résztvevők által részvételi díjként fizetett összeg kétszerese. Az országos
kisebbségi önkormányzat a részvételi díjat átvállalhatja.
– Kétoldalú, tárcaközi megállapodás alapján megvalósuló, és szaknyelvi továbbképzés esetén a program megvalósításával kapcsolatos összeg.
A támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló elszámolás és
szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően történik a folyósítás)
A pályázat benyújtásához saját forrás megléte nem szükséges.
A benyújtandó pályázati anyag tartalma:
– 3 példányban, ebből 1 EREDETI példányban a hiánytalanul kitöltött, aláírt és
lebélyegzett pályázati űrlap
– a pályázati űrlap mellékletét képező Nyilatkozat – szükség esetén Közzétételi
kérelem – 1 EREDETI példányban (aláírva, lebélyegezve)
– akkreditált továbbképzés esetén 1 példányban a továbbképzés alapítási és
indítási engedélyének másolata

– megállapodás alapján megvalósuló továbbképzés esetén 1 példányban a
továbbképzésről szóló megállapodás másolata, valamint a továbbképzés programja
– a pályázó hatályos létesítő okiratának – különösen alapító okirat, alapszabály –
egyszerű másolata (az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények és az országos kisebbségi önkormányzatok kivételével)
– a pályázó jogszabályban meghatározottak szerinti létezését igazoló hiteles
(30 napnál nem régebbi) okiratot – különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata –, valamint ahol
a jogszabály előírja, a működési engedély hiteles másolata (az oktatási és kulturális
miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények, az országos kisebbségi önkormányzatok
és egyéni vállalkozó kivételével)
– a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya (az
oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt
központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények kivételével)
– a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet
esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okirat.
A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap, nyilatkozat) csak elektronikus
úton – a pályázati kiírás hivatalos honlapján – a www.okmt.hu, illetve a
www.okm.gov.hu honlapokon érhető el.
A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte):
– 2010. június 14. (Az akkreditált, illetve kétoldalú egyezmény vagy közvetlen
megállapodás alapján megvalósuló továbbképzésekre, valamint a szaknyelvi
továbbképzések a 2010/2011. tanév első szemeszterére vonatkozó pályázatok
esetében)
(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, kizárólag postai úton kell
eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő Igazgatósága) alábbi címére:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Pályázatkezelési Önálló Osztálya
„Kisebbségi pedagógus-továbbképzési pályázat”, 1374 Budapest, Pf. 564.
Hiánypótlásra nincs lehetőség! A beadási határidő után érkezezett, illetve
formailag hiányos pályázatok nem kerülnek érdemi elbírálásra.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. július 14.
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: kétoldalú egyezmény, illetve közvetlen megállapodás alapján indított programok esetén a képzés kezdési ideje,
egyéb pedagógusképzések esetében 2010. május 1., véghatárideje: 2011. április 30.
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
– a pedagógus-továbbképzési programok szakmai megalapozottsága, megvalósíthatósága
– a költségvetés a rendelkezésre álló pályázati forráshoz viszonyítva reálisnak
minősíthető-e, és összhangban van-e a megpályázott program célkitűzéseivel
Az a pályázó, aki az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott támogatással
összefüggésben az elmúlt 2008–2009. évben a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen
nyilatkozatot tett, vagy neki felróható okból megszegte a szerződésből, illetve a
kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit, nem kaphat támogatást.
A pályázatok támogatásáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási
szakállamtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt.
A pályázat döntéselőkészítésében részt vevők:
Paulik Antal – MEH, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály, főigazgató-helyettes
Sörös Iván – OKM, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, referens
A Bíráló Bizottság tagjai:
Kraszlán István – OKM, Nemzetiségi Főosztály, osztályvezető
Horváth Ágnes – OKM, Nemzetiségi Főosztály, vezető főtanácsos
Tonté Barbara – SZMM, Roma Integrációs Főosztály, fogalmazó
Ispánovity Márton – MEH, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály, referens
Hága Mária – Országos Cigány Önkormányzat, oktatási szakértő.
Felhívjuk a tisztelt pályázóink figyelmét, a pályázati űrlap 1. számú mellékletét képező Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő
beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben a pályázati űrlap 2. számú mellékletét képező Közzétételi kérelmet is be kell nyújtani, úgy annak kitöltése,
aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási
összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a döntést
követő 15 napon belül, legkésőbb 2010. július 30-ig a www.okm.gov.hu, valamint
a www.okmt.hu internetes honlapján közzéteszi, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.
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A nyertes pályázókkal a támogatási szerződést az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága köti meg, a kiértesítést követő 30 napon belül, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást. Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó köteles megjelölni azt a jogi
személyt, amellyel az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága a támogatási szerződést megköti, és annak adatait a
pályázati űrlapon megadni. A pályázó köteles a Támogatási Szerződéshez csatolni
az általa megjelölt jogi személy vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a megjelölt
jogi személy a támogatási szerződést megköti, az abban foglaltaknak eleget tesz,
vállalja a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítását.
A támogatási összeg felhasználható:
– Az akkreditált- és az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás alapján szervezett anyaországi pedagógus-továbbképzések esetén a
pedagógusok részvételével kapcsolatos kiadásokra (utazás, szállás, étkezés költségei, terembérleti díj, előadói díjak).
– A kétoldalú, tárcaközi egyezmény alapján megvalósuló hazai továbbképzés
esetében a terembérleti díj, szakanyagok sokszorosítása, valamint az anyaországi
előadók belföldi utazása, szállás- és tiszteletdíja.
– Szaknyelvi továbbképzés esetén a megvalósítással kapcsolatos kiadásokra (terembérleti díj, szállás, étkezés, útiköltség, előadói díjak, szakmai segédanyagok,
sokszorosítás költségei).
A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
A pályázatról további információ az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságánál
Iványi Szilviától (tel.: 1-301-3255), illetve az OKM Nemzetiségi Főosztályán
Raduly Istvántól (tel.: 1-79-54-324) kérhető.
A pályázati felhívásra a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési
fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az
irányadó, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.
A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre
való hivatkozással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a Rendeletben
foglaltak szerint az oktatási és kulturális miniszternek (a továbbiakban: miniszter)
címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről
vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A miniszter a kifogást annak
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül érdemben elbírálja. A pályázati
döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

2010/06/13. Ösztöndíjpályázat román, szerb, ukrán, horvát,
szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű
személyek részére a 2010/2011-es tanév őszi
szemeszterében
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel
közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre,
valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények
nappali tagozatán a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterében.
Pályázhat minden olyan román, szerb, ukrán, horvát, szlovák állampolgárságú, a
szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya
alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt
valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. június 21.,
12,.00 óra.
Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével – 2010. június 25., 12.00 óráig van lehetőség!
Pályázni a központi tájékoztató irodákban és az Országos Magyar Diákszövetségnél 2010. május 17-től beszerezhető és az Internetről (www.martonaron.hu;
www.omdsz.ro) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

2010/06/14. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt
országok területén 2010-ben megrendezésre kerülő
„Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor”
támogatása
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli
Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén 2010-ben megrendezésre
kerülő „Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor” támogatására.
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A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1)
bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és működő, oktatási profilú
civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási
intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt
szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az Oktatási és Kulturális
Minisztérium vagy a Balassi Intézet által e tárgyban folyósított támogatásaival, a
megadott határidőket figyelembe véve, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból
kifogástalanul elszámoltak a támogatók felé.
További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága telefonszámain: Varga Attila vezető-főtanácsos, +361/7954-586, +361/7954-512 (vagy a Balassi Intézetben Szécsi Viktória: +361/666-7983)
A kitöltött pályázati adatlapokat (több pályázat esetén a sorrendi kísérőlevéllel)
postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Szécsi Viktória nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf. 385.),
továbbá elektronikusan a htm@okm.gov.hu és viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.
A pályázat postára adási határideje: 2010. június 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 25. www.okm.gov.hu

2010/06/15. Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi verseny, szemle támogatása és Magyarországon
megrendezendő, magyar nyelven folyó, nemzetközi tanulmányi versenyek, szemlék, fenti törvény hatálya alá
tartozó résztvevői költségeinek támogatása
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli
Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet.
A. „Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi verseny, szemle” támogatására;
B. „Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó, nemzetközi tanulmányi versenyek, szemlék” résztvevői költségeinek támogatására.
A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények támogatása.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
– Az „A” pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és
működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus-szövetségek, egyesületek,
társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan,
az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az
Oktatási és Kulturális Minisztérium vagy a Balassi Intézet által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve, mind szakmai, mind
pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.
– A „B” pont esetében Magyarország területén bejegyzett és működő, oktatási
profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.),
oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben
felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az OKM vagy BI
által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe
véve, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a
Támogató felé.
További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága telefonszámain: Varga Attila vezető-főtanácsos, +361/7954-586, +361/7954-512 (vagy a
Balassi Intézetben Szécsi Viktória: +361/666-7983)
A kitöltött pályázati adatlapokat (több pályázat esetén a sorrendi kísérőlevéllel)
postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Szécsi Viktória nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf. 385.),
továbbá elektronikusan a htm@okm.gov.hu és viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.
A pályázat postára adási határideje: 2010. június 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 25., www.okm.gov.hu

2010/06/16. Színházi Szakmai Kollégium pályázata
A Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet szakmai díjakban részesült
társulatok számára új színházi produkciók létrehozására, VAGY a díjnyertes produkciók továbbjátszására, utaztatására.
Altéma kódszáma: 1317
Pályázni a 2010. szeptember 1.–2011. május 31. között bemutatásra kerülő produkciókkal, illetve a két időpont között realizálódó utazási vagy továbbjátszási
tervvel lehet.
Pályázhatnak azok a társulatok, amelyek 2010-ben az alábbi színházi fesztiválokon a szakmai zsűri döntése alapján valamelyik előadásukkal díjat nyernek:
– Alternatív Színházi Szemle (3 díjazott)
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– Bábszínházak X. Találkozója (3 díjazott)
– Gyermekszínházi Biennálé (3 díjazott)
– Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja (1 díjazott)
– Pécsi Országos Színházi Találkozó (2 díjazott)
– VIDOR Fesztivál (1 díjazott),
valamint azok a társulatok, amelyek a Kritikusok 2010. évi szavazásán a következő kategóriákban díjat kapnak:
– legjobb előadás
– legjobb rendezés
– legjobb zenés/szórakoztató előadás
– legjobb független színházi előadás
– legjobb gyerekelőadás
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Beadási határidő:
a) a Bábszínházak X. Találkozóján
Gyermekszínházi Biennálén
Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján
Pécsi Országos Színházi Találkozón díjazott társulatok számára: 2010. július 30.
b) az Alternatív Színházi Szemlén
a VIDOR fesztiválon
Kritikus szavazáson díjazott társulatok számára: 2010. október 30.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen
ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

2010/06/17. LIFE+ program 2010 / 2010/C 114/08
(2010/C 114/08)
Az Európai Bizottság meghirdeti az Európai Unió területén bejegyzett jogalanyok
számára a LIFE+ program 2010. évi pályázatát.
A pályázatok
A pályázatokat az e célra szolgáló pályázati űrlapok segítségével kell elkészíteni.
Az űrlapok, illetve a pályázati részvétel feltételeivel és a pályázati eljárással kapcsolatos részletes útmutató a Bizottság honlapján a következő internetcímről tölthető le:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
A pályázatokat CD-ROM-on vagy DVD-n kell benyújtani.
A kedvezményezettek
A pályázati felhívás keretében olyan jogalanyok (állami és/vagy magánszervezetek, szereplők és intézmények) nyújthatnak be pályázatot, amelyeket az Európai
Unió tagállamainak valamelyikében jegyeztek be.
E pályázati felhívás a következő témákat öleli fel:
1. LIFE+ természet és biodiverzitás
Fő célkitűzés: A természeti rendszerek, a természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő növény- és állatfajok védelme, megőrzése, helyreállítása, figyelemmel kísérése
és működésük elősegítése azzal a céllal, hogy 2010-re az EU-ban sikerüljön megállítani a biológiai sokféleség – többek között a genetikai források sokféleségének
– csökkenését.
2. LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás
Fő célkitűzések:
– Éghajlatváltozás: Az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának olyan
szinten való stabilizálása, amely megakadályozza, hogy a globális felmelegedés
mértéke 2 Celsius-fok fölé emelkedjen,
– Víz: A vizek minőségének javítása a „jó ökológiai állapot” elérését elősegítő,
költséghatékony intézkedésekkel, szem előtt tartva ki kell dolgozni a 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a víz-keretirányelvben) meghatározott
vízgyűjtő-gazdálkodási terveket,
– Levegő: Olyan szintű levegőminőség elérése, mely nem idéz elő számottevő
negatív hatásokat, illetve nem jelent veszélyt az emberi egészségre és a környezetre,
– Talaj: A talaj megóvása és fenntartható használatának biztosítása a talajfunkciók
megőrzése, a talajt fenyegető veszélyek megelőzése és hatásainak csökkentése,
valamint a megromlott minőségű talaj helyreállítása révén,
– Városi környezet: Az Európa városi területeire jellemző környezeti teljesítmény
javításának elősegítése,
– Zaj: Hozzájárulás a környezeti zajterheléssel kapcsolatos szakpolitika kialakításához és végrehajtásához,
– Vegyi anyagok: A vegyi anyagok környezet- és egészségkárosító hatásainak
csökkentése 2020-ig, a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok, különösen az
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH-rendelet) és a
peszticidek fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégia végrehajtása
révén,
– Környezet és egészség: A környezetvédelemre és az egészségre vonatkozó politika információs adatbázisának fejlesztése (a 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv),
– Természeti erőforrások és hulladékok: A természeti erőforrások és a hulladék
fenntartható kezelését és használatát biztosító szakpolitikák kialakítása és végrehajtása, valamint a termékek környezetvédelmi teljesítményének, a fenntartható

termelői és fogyasztói szokásoknak, a hulladékképződés megelőzésének, végül a
hulladék újrahasznosításának és újrafeldolgozásának a javítása; hozzájárulás a hulladékképződés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia hatékony végrehajtásához,
– Erdők: Az erdőkre vonatkozó, a politika szempontjából releváns információk
pontos és átfogó alapjának biztosítása, elsősorban egy uniós koordinációs hálózaton keresztül, a következőkkel összefüggésben: éghajlatváltozás (az erdők ökoszisztémájára gyakorolt hatás, az éghajlatváltozás mérséklése, helyettesítő hatás),
biológiai sokféleség (kiindulási információk és védett erdőterületek), erdőtüzek, az
erdők állapota és az erdők védőfunkciói (víz, talaj, infrastruktúra), továbbá az erdők tűz elleni védelméhez való hozzájárulás,
– Innováció: Hozzájárulás olyan innovatív politikai megközelítések, technológiák,
módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és bemutatásához, amelyek elősegítik a
Környezettechnológiai Cselekvési Terv (ETAP) végrehajtását,
– Stratégiai megközelítés: A uniós környezetvédelmi jogszabályok hatékony alkalmazásának és végrehajtásának elősegítése, és a környezeti politikához kapcsolódó tudásalap javítása; a kkv-k környezetvédelmi teljesítményének javítása,
A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható kezelését és használatát biztosító politikák kialakítása és végrehajtása; a termékek környezetvédelmi teljesítményének javítása; fenntartható termelői és fogyasztói szokások; a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladék hasznosítása és újrafeldolgozása.
3. LIFE+ információ és kommunikáció
Fő célkitűzés: A környezetvédelmi kérdésekkel – ezen belül az erdőtüzek megelőzésével – kapcsolatos információk terjesztése és a környezettudatosság erősítése,
illetve olyan kísérő intézkedések támogatása, mint a tájékoztatásra irányuló és a
kommunikációs tevékenységek, a figyelemfelkeltő kampányok, a konferenciák és
a képzések, ezen belül az erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos képzések.
Bár nincs korlátozás a fenti célkitűzésekre irányuló projektek tárgyát illetően, a
Bizottság a biológiai sokféleség csökkenésének megállításával foglalkozó pályázatokat részesíti előnyben.
Az uniós társfinanszírozás aránya
1. LIFE+ természet és biodiverzitás
– Az uniós pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50%-áig
terjed.
– Azon projektek esetében azonban, amelyek a madarak, valamint a természetes
élőhelyek védelméről szóló irányelvekben szereplő, elsődleges fontosságú természetes élőhelyek és veszélyeztetett fajok védelmét célozzák, a társfinanszírozás
maximális aránya 75%.
2. LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás
– Az uniós pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50%-áig
terjed.
3. LIFE+ információ és kommunikáció
– Az uniós pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50%-áig
terjed.
Határidő
A projektjavaslatokat 2010. szeptember 1-jén kell benyújtani az illetékes nemzeti
hatóságokhoz. A projektjavaslatokat azon tagállam nemzeti hatóságához kell benyújtani, amelyikben a kedvezményezettet bejegyezték. A javaslatokat ezt követően a nemzeti hatóságok 2010. október 4-én továbbítják a Bizottsághoz.
Költségvetés
A LIFE+ program keretében 2010-ben végrehajtandó projektekhez cselekvési
támogatás céljára 243 243 603 euró áll rendelkezésre.
Ezen összeg legalább 50%-át a természet és a biológiai sokféleség megőrzését
elősegítő intézkedésekre kell elkülöníteni.
További információk
További információk, többek között a pályázati útmutató és a jelentkezési űrlapok
a LIFE-honlapon érhetők el:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Az érdeklődők a témával kapcsolatban a nemzeti hatóságok honlapjain is tájékozódhatnak:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

2010/06/18. Hallgatói mobilitás
A hallgatói mobilitás célja:
– féléváthallgatás
– nyári egyetemen, intenzív kurzuson, hallgatói szakmai kiránduláson való részvétel
– labormunka
– szakmai gyakorlat
– szakdolgozat-készítés
A CEEPUS Program – hasonlóan más európai felsőoktatási ösztöndíjakhoz – az
Európai Kreditelismerési Rendszeren alapul, ezért a hallgatóknak a fogadóintézményben végzett szakmai munkájuk után is minden esetben kötelező kreditpontokat szerezniük.
A megpályázható időszak
1. Féléváthallgatás esetén:

Pályázatfigyelő
1. Alap- és mesterképzéses hallgatók:
ajánlottan 1 szemeszter vagy trimeszter, de minimum 3 hónap, maximum 10 hónap
2. Posztgraduális hallgatók / PhD hallgatók / diplomamunkán dolgozó alap- és
mesterképzéses hallgatók:
minimum 1 hónap, maximum 10 hónap (Alap- és mesterképzéses hallgatóknál a
diplomamunka készítését a pályázatban jelezni kell!)
2. Speciális kurzusokon való részvétel esetén:
1. nyári egyetem: minimum 10 nap;
2. intenzív nyelvi vagy szakmai kurzus: minimum 10 nap;
3. hallgatói szakmai kirándulás: minimum 2–3 nap.
Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:
– 2 lezárt félév a kiutazásig
– aktív hallgatói státusz
– CEEPUS országbeli állampolgárság vagy azzal egyenértékű, úgynevezett equal
státust igazoló dokumentum (pl. tartózkodási engedély) csatolása
– az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/
partnerének támogatása.
A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is
megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában
olvasható, illetve a koordinátortól kérhető.
Hálózaton kívüli (freemover) pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:
A pályázó hallgatóknak az alábbi két dokumentumot kell kitöltve, beszkennelt formában feltölteni a pályázatuk mellé:
– Fogadónyilatkozat: FREEMOVER LETTER OF ACCEPTANCE host institution
students
– Két ajánlólevél az anyaintézmény két oktatójától: FREEMOVER LETTER OF
RECOMMENDATION home institution students
Mindkettő formanyomtatványa letölthető a www.ceepus.info központi honlapról
is. Ezen dokumentumok hiányában a freemover pályázatok elutasításra kerülnek.
Kollégiumi adatbázis
A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje:
– az őszi szemeszterre: június 15.
– a tavaszi szemeszterre: október 31.
– freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.
A szállással kapcsolatos problémák enyhítésében szeretnénk segítséget nyújtani
annak a kollégiumi címadatbázisnak az ajánlásával, amely az Eduport oktatási
internetes portál adatbankjában található.
FIGYELEM!
Megjelent egy új magyar nyelvű CEEPUS szórólap HALLGATÓK számára!
Érdemes átnézni, mert fontos és naprakész információk találhatók benne a
CEEPUS Programmal kapcsolatban.
Nyomtatott formában hozzáférhető a Tempus Közalapítványnál, elektronikus formában pedig letölthető a Tempus Közalapítvány honlapján a Letölthető dokumentumok menüpont alól.
Europe Now
Aki szereti a közvetlen, határok nélküli társaságot, és megosztaná véleményét
Európáról, látogasson el a CEEPUS EUROPE NOW oldalára:
Ez az online felület a Központi CEEPUS Iroda, az Osztrák Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztérium, az OEAD és az ARGE közös fejlesztése, amely
elsősorban Európa jövőjére, a jövő Európájára koncentrál, és lehetőséget teremt a
fiataloknak élményeik, tapasztalataik, fotóik megosztására európai cserekapcsolataik kapcsán.
Az élő fórumon és blogokon kívül olvashatunk itt izgalmas tanulmányokat is
Európáról, melyek fiatalok tollából születtek.
Ha kérdésed, mondandód van a világnak, vagy egyszerűen csak érdekel mások
véleménye Európáról, mindenképpen látogass el a www.europe-now.eu honlapra!
Érdemes.

2010/06/19. Oktatói mobilitás
Az oktatói mobilitás célja
– elsősorban oktatási tevékenység, melyhez társulhat kutatás, konferencián való
részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet
– 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező. A Joint Program
keretében közös diploma program kidolgozása céljával utazó oktatók esetén kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 órára változik.
A megpályázható időszak
Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap),
maximum 10 hónap.
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei
– egyetemi vagy főiskolai oktatói, tanári állás
– CEEPUS országbeli állampolgárság (ez alól kivételt jelentenek a CEEPUS hálózatok működésében részt vevő vendégoktatók, akik állampolgárságuktól függetlenül részt vehetnek az oktatói mobilitásban Equal Status dokumentum csatolásával
(olyan dokumentum – letelepedési engedély, tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, hivatalos bejelentett lakcímigazoló lap, stb. –, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó jogszerűen tartózkodik abban az országban, ahol pályázik)
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– az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása.
A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje:
– az őszi szemeszterre: június 15.
– a tavaszi szemeszterre: október 31.
– freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.
– A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának módja:
– A pályázatokat on-line rendszerben kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda
honlapjára (www.ceepus.info), a pályázat elkészítésének lépéseit a Mobilitási
pályázatok beadásának módja menüpontban találhatja meg.
– Az ösztöndíj mértéke:
Az ösztöndíjat a mobilitásra pályázó a fogadó országtól kapja. Ennek mértéke
országonként eltérő. A 2009/2010-es tanévre érvényes ösztöndíjakról bővebben a
Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes
nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

2010/06/20. (Nem) látható – fotópályázat
Képzőművészetet tanulsz?
Európában élsz?
Szeretnél segíteni a művészeteddel egy szegénységben élő emberen?
Akkor te kellesz nekünk!
Ha érdeklődsz korunk társadalmi kérdései iránt, fontosnak tartod a szegénység
elleni küzdelmet, és készen állsz egy emberi kalandra, akkor ez a projekt neked
szól! Csatlakozz a közös alkotási projekthez, amely fotográfushallgatók és szegénységben élő emberek együttműködésére épül! A fotókiállítással egybekötött
európai projekt témája: (NEM) LÁTHATÓ. Ne habozz! Július 6-ig van időd
jelentkezni. Ezután október 15-ig tölthetsz fel fájlokat.
Mi a projekt lényege?
A közös alkotási projekt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének egyik fő programja.
Miért fontos mindez?
Bár a művészet nem képes felszámolni a szegénységet, visszaadhatja az emberek
méltóságát és önbecsülését, és segíthet újból megteremteni a társadalmi kapcsolatokat. Ha valaki nélkülözésben él, csak alapvető szükségleteire tud koncentrálni. A kultúrának nincs helye az életében. Ha valakit kizárnak a kultúrából,
akkor a társadalom peremére szorul. A művészeti projektben való részvétellel, az
alkotással azonban ezek az emberek újból azt érezhetik, hogy a társadalom részei.
A kultúra emberré teszi az embereket. A kultúra olyan identitást teremt, amely
segít kiszabadulni a szégyenből, az elszigeteltségből.
Kik a résztvevők?
Minden tagállamban triók jönnek létre, amelyeket egy képzőművész hallgató, egy
szegénységben élő ember és egy NGO (nem kormányzati szervezet) alkot. Az
NGO-k teremtenek kapcsolatot a hallgatók és a szegénységben élő ember között,
összehozzák első találkozásukat, és figyelik közös munkájukat. A találkozások
során a képzőművész hallgató és a szegénységben élő ember (a művészduó) együtt
néz a kamerába, és közösen készíti el a fotókat. Így azok valóban közös alkotások
lesznek.
Egy művészeti bizottság kb. ötven fotót választ ki, és ezeket kiállítják.
Hogyan?
Minden olyan fotó, amely megfelel a kiválasztás feltételeinek, megtekinthető majd
ezen a weboldalon, 2010. november végén pedig egy brüsszeli kiállításon kb.
ötven fotót állítanak ki. A fotókat a duó mindkét tagja aláírja. A kiválasztott
fotókat létrehozó duók egész Európában ismertté válhatnak, igazolást kapnak a
részvételről, továbbá megkapják a kiállítás katalógusát és a fotót ábrázoló képeslapokat.
www.2010againstpoverty.eu

2010/06/21. Települési Értékvédelmi Támogatás 2010
Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közgyűlés támogatásának célja
olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a
fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.
A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása,
visszaállítása.
Ilyenek többek között:
a., Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint
– kerítés
– kapuzat
– előlépcső, előkertben lévő kertépítészeti elemek
– előtető
– homlokzat helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka – mentesítése
– külső nyílászárók
– tető
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– terasz
– valamint ezek tartozékai, díszítései.
b., Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint
– kapualj
– lépcsőház
– udvar
– belső közös terek
– valamint ezek díszítései és tartozékai.
c., Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések. A támogatás elnyerésében elsőbbséget
élvez az az építtető, akit ilyen munka elvégzésére jogerős hatósági döntés kötelez.
A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak,
mint építtetők.
A pályázatokat 2010. június 30-ig kell postán beküldeni vagy személyesen
benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába (1052 Budapest,
V. Bárczy István utca 1–3.sz. ), hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30, pénteken 8.00–
14.00 óráig.

2010/06/22. A Fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására
irányuló pályázat
/A, B, C, D, E, F
A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága a fővárosi
drogfogyasztás visszaszorítása érdekében pályázatot ír ki elsősorban budapesti
székhellyel rendelkező tevékenységüket Budapesten és az agglomerációban kifejtő
szervezetek számára.
A pályázat célja, kategóriái:
A. Alacsonyküszöbű szolgáltatások fejlesztése és a már meglévők működésének
támogatása. Szenvedélybeteg megkereső programok, kiemelten a szociális és munkaügyi ellátók kliensei között.
Pályázati keretösszeg: 22 millió Ft
B. A szenvedélybeteg-ellátórendszer, drogambulanciák szakmai tevékenységének
(modell értékű kezdeményezések, új terápiás módszerek, új szubsztitúciós program) kiegészítő támogatása. A megkereső programok során fellelt drogbetegek
ellátásba kerülését elősegítő szolgáltatások fejlesztése.
Pályázati keretösszeg: 23 millió Ft
C. Józan szenvedélybetegek relapszus prevencióját és a hozzátartozók segítését
szolgáló, valamint szenvedélybetegeket és hozzátartozókat önsegítő rendszerek
felé továbbító tevékenységek, programok támogatása.
Pályázati keretösszeg: 10 millió Ft
D. Prevenciós beavatkozások, ezen belül munkához is kötött programok támogatása, melyeknek színtere főleg a Főváros fenntartásában lévő gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák és gyermekotthonok. Olyan programok támogatása,
melyek ezekben az intézményekben a közösség és a munkaközösség probléma
érzékenyítettségét fokozzák. Célzott prevenciós programok támogatása.
Pályázati keretösszeg: 13,026 millió Ft
E. A Főváros fenntartásában lévő a 2009-es évben kialakított és 6 középiskolában
már működő egészségfejlesztő- iskolai szociális munkás-hálózat fenntartására, és
további 2–3 középiskola bevonására.
Pályázati keretösszeg: 20 millió Ft
F. A fővárosi kerületek Kábítószerügyi Egyeztető Fórumainak támogatására, abban az esetben, ha a kerületi önkormányzatok a megpályázottal azonos összeggel
vagy azzal egyenértékű tárgyi feltétellel támogatja a pályázót, aki az erről szóló
kötelezettségvállalást mellékeli a pályázathoz.
Pályázati keretösszeg: 4 millió Ft
A pályázók köre:
Elsősorban Fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten és az
agglomerációban kifejtő
– alapítványok,
– közalapítványok,
– egyesületek,
– egyházi szervezetek,
– egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények,
– a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények, amelyek
bírósági bejegyzéssel rendelkező önálló jogi személyek, legalább két éve bejegyzett, működő szervezetek és alapszabályukban vagy alapító okiratukban rögzített
céljaik között szerepel a fenti célok elősegítése.
A részletes pályázati kiírás és az alkalmazandó dokumentumcsomag díjmentesen
átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest,
Bárczy István utca 1–3.), vagy letölthető a www.budapest.hu internet címen.
A pályázatok benyújtási határideje: 2010. július 2.

2010/06/23. Fővárosi Diákösztöndíj 2010/2011
A Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet
azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és nehéz
szociális helyzetben élő budapesti tanulókat a középiskolai tanulmányaik sikeres
befejezésében.
Pályázatot nyújthatnak be a középiskolák 11–12. évfolyamos tanulói (16-18 /1719/ éves korosztály, előkészítő („nulladik”) évfolyammal kezdődő képzés esetén:
12-13. évfolyam, az érettségit megelőző utolsó két tanév),
– akik a 2009/2010. tanévben valamely Budapesten működő gimnázium, középiskola vagy szakközépiskola 10–11. évfolyamának nappali tagozatos tanulói, és a
2010/2011. tanévben budapesti oktatási intézményben nappali tagozaton a 11–12.
(12–13) évfolyamon folytatják a tanulmányaikat,
– tanulmányi eredményük minimum 4,5 tanulmányi átlag, a pályázat benyújtását megelőző két tanévre vonatkozik (2008/2009. és 2009/2010.).
– államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) képzésben vesznek részt.
Pályázni csak az erre a célra rendszeresített, hiánytalanul kitöltött és aláírt PÁLYÁZATI ADATLAP-on lehet, mely beszerezhető a Főpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István u. 1–3.). Az adatlap letölthető a www.budapest.hu honlapról.
A pályázat beadási határideje: 2010. június 30.
A pályázati dokumentációt közvetlenül, vagy az iskolán keresztül lehet megküldeni az alábbi címre: Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya 1052 Budapest, Városház u. 9–11.
A pályázati dokumentáció személyesen is leadható a megadott határidőig a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 1052 Budapest, Bárczy István u.
1–3.
(Nyitva tartás: H, Sz: 8–18, K, Cs: 8–16.30, P: 8–14)
Az ösztöndíjjal kapcsolatos további információ: a 327-1063 telefonszámon.

2010/06/24. Pályázati felhívás felnőtt tanulók számára
FELNŐTT TANULÓK HETE
A művelődés és a tanulás ünnepe 2010. október 8–15.
Vizsgán innen, vizsgán túl…
Pályázati felhívás felnőtt tanulók számára
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Magyar Népfőiskolai Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat pályázatot hirdet felnőtt tanulók részére, akik munka mellett, vagy éppen
munka nélkül vállalják a tanulást, továbbképzést, átképzést, mert úgy gondolják,
hogy erre szükségük van.
A pályázatban írják le milyen helyzet, állapot, felismerés indította a pályázókat
tanulmányaik folytatására, újrakezdésére, milyen döntések előzték meg a tanulás
megkezdését, és azokat egyedül, családdal vagy más segítséggel hozták meg?
Milyen problémákkal, meglepetésekkel szembesültek tanulmányaik folyamán, hogyan győzték le a nehézségeket, milyen örömök, elismerések érték ezen időszak
alatt?
Mennyire felelt meg az elvárásaiknak a felnőtt fejjel vállalt tanulás?
Bizonyítványukat, diplomájukat kézbe véve, hogyan értékelték a mögöttük álló
időszakot? Milyen változásokat hozott/hozhat a képzésben való részvétel, milyen
jövőt jelent számukra saját belső igényeik és a munkáltató oldaláról tekintve?
Életszemléletükben hozott-e és miben változást a tanulás időszaka?
A pályázatokat A/4-es méretben, minimum 2 – maximum 6 oldal terjedelemben, ha
lehet, fényképpel együtt várjuk postai küldeményként vagy e-mailen.
A pályázat tartalmazza a pontos nevet, elérhetőséget: postacím, e-mail, telefonszám.
A pályázatok beérkezési határideje: 2010. szeptember 10.
Cím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
1011 Budapest, Corvin tér 8.
A borítékra kérjük, írják rá: Vizsgán innen, vizsgán túl…
E-mail cím: tothe@mmikl.hu
A sikeres pályázatok beküldőit terveink szerint díjazzuk és írásaikat megjelentetjük
a Szín-Közösségi Művelődés c. folyóiratban.

2010/06/25. Műfordítás pályázat 2010
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nyelvek Európai Napja és Németország
újraegyesítésének 20. évfordulója alkalmából Műfordítás-pályázatot hirdet fiatal,
műfordításkötettel nem rendelkező műfordítók számára.
A pályázatra Jan Wagner : Quittenpastete című versének magyar fordítását várja
a zsűri (Lator László költő, műfordító, a zsűri tiszteletbeli örökös elnöke, Lackfi
János költő, műfordító, a zsűri elnöke, Halasi Zoltán, költő, műfordító és Virág
Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa).
Pályadíjak: I. díj 50 000 Ft; II. díj 30 000 Ft; III. díj 20 000 Ft.
Különdíjakat ajánlott fel a budapesti Goethe Institut és a Magyar Fordítóház
Alapítvány.
A legjobb pályaművek megjelennek a Napút folyóirat Káva Téka mellékletében.

Pályázatfigyelő
A pályázat jeligés. A jeligével ellátott pályaműveket 2010. augusztus 20-áig várjuk 4 példányban a könyvtár címére:
ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR, 1462 Bp., Pf. 469.
A borítékra írják rá: „Műfordítás pályázat”
Kérjük, hogy pályaművükhöz lezárt borítékban mellékeljék nevüket és címüket.
Egy pályázó több pályaművet is beküldhet.
A pályázat eredményhirdetése, értékelése és az ünnepélyes díjátadó 2010. szeptember 24 én, pénteken lesz a könyvtár Olvasótermében. (Budapest, V. kerület,
Molnár u. 11.)
További információk: Virág Bognár Ágota, tel.: (1) 318-2772
virag.agota@oik.hu, http://www.oik.hu.

2010/06/26. HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj
/ SZEF/63-30/2010
A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere pályázatot hirdet HM Béri Balogh
Ádám középiskolai ösztöndíjra. A pályázat kiírásának célja a középiskolás tanulók
érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé történő orientálása.
Az ösztöndíjra a 2010/2011-es tanévre pályázatot nyújthatnak be
– a középiskolai tanulmányaikat megkezdő, kizárólag magyar állampolgársággal
rendelkező, 8. osztályban év végén legalább 4,50 vagy annál jobb tanulmányi
átlagot elérő, példás magaviseletű tanulók,
– továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2009/2010-es tanévet 4,50 vagy
annál jobb eredménnyel teljesítették a 9., 10., 11., illetve 12. évfolyamon.
A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:
– a katonai alapismeretek tantárgy tanulása;
– szülő(k) a HM vagy az MH hivatásos, szerződéses, nyugállományú tisztjei, tiszthelyettesei, közalkalmazottai, köztisztviselői;
– a hátrányos szociális helyzet:
– nagycsaládban nevelkedik (három vagy több 18 év alatti gyermek) és maximum
egy aktív kereső van a családban;
– elvált szülők gyermeke és maximum egy aktív kereső van a családban;
– egy aktív kereső sincs a családban, amelyet a lakóhely szerinti illetékes jegyző
igazol;
– Országos Bevetési Próbákon történő részvétel, kiemelkedő eredmények.
Az ösztöndíj havi mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap 33%-ának
(jelenleg 12 755 Ft) személyi jövedelemadó-előleggel növelt összege, amely a
tanév időszakában (10 hónap) a pályázó (középiskolai tanuló) nevére nyitott bankszámlára havonta kerül folyósításra.
Pályázni a mellékelt adatlappal lehet, melyet a csatolt igazolásokkal 2010. július
31. napjáig az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Főosztály, 1885 Budapest, Pf. 25.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra”
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Borné Takács Zsuzsanna ad (06-1-3984653). Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítéléséről 2010. augusztus 15. napjáig dönt. A pályázók levélben értesítést kapnak.
www.hm.gov.hu

2010/06/27. Biztonságosan az utakon
Vegyen részt képzőművészeti versenyen és nyerjen értékes ajándékokat!
A képzőművészeti verseny témája: “Biztonságosan az utakon”. A versenyben
bármelyik óvoda részt vehet, aki regisztrált a Goodyear – Biztonságos Óvoda
honlapján.
A verseny célja, hogy a gyermekek kreatív módon tanulják meg, hogyan tudnak
biztonságosan közlekedni a közutakon. A téma például lehet: az úton való átkelés,
az, ahogy az óvoda a fényvisszaverő mellényeket használja, miközben sétára indul,
a biztonsági gyerekülés használata az autóban, biztonságos közlekedés háromkerekűn/rolleren/biciklin, biciklizés bukósisakban, vagy alapvető közúti táblák stb.
Két korosztályban lehet nevezni: 3–4 évesek és 5–6 évesek kategóriában. Küldje el
nekünk a 2 legjobban sikerült rajzot (egyet-egyet kategóriánként), amit a gyerekek
az óvodában készítettek. Ajándékokat pedig nem csak az óvoda kap, de a kis
győztesek is.
– Az első díj egy First Bike, amit az egyes kategóriában legjobb rajzot elkészítő
óvoda kap meg
– A legjobb rajz elkészítője pedig rajzkészletet kap.
Hetente a legjobb képek felkerülnek a www.biztonsagosovoda.hu honlapra, ahol
végül a látogatók döntik el, hogy ki lesz a végső nyertes.
A verseny 2010. szeptember 6-tól 2010. október 24-ig tart.
Minden hétfőn felkerülnek a honlapra az előző hét legjobb művei kategóriánként.
Így, a verseny végén 14 kép lesz fent, kategóriánként 7-7. 2010. október 24-től
2010. november 7-ig a látogatók szavazhatnak a legjobb képre mindkét kategóriában, s ez alapján alakulnak ki a helyezések.
Küldje el a képeket az alábbi címre A4-es formátumban
Biztonságos óvoda
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
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Ne felejtsék el feltüntetni az óvoda nevét és címét.
Az e címre elküldött képek az említett verseny céljait szolgálják, a szervező a
beérkezett pályázatokat megőrzi.

2010/06/28. Biztonságos ének, zenei verseny
Kapcsolódjanak be a zenei versenybe, amelyben értékes díjakat nyerhetnek!
Kezdődik a zenei verseny, amelybe nevezhet valamennyi, a Goodyear – Biztonságos óvoda programba regisztrált INTÉZMÉNY.
Készítsenek el és gyakoroljanak be a gyerekekkel olyan éneket, amely a Biztonságos óvoda programhoz vagy általánosságban a közúti forgalom biztonságához
kötődik.
Az ének videofelvételét, vagyis egy afféle gyermek-videoklipet, küldjék el nekünk!
Legyenek kreatívak, a versenyben nincs semmilyen megkötés!
A döntő résztvevői a www.biztonsagosovoda.hu honlapunkon történő online szavazás alapján állnak össze. Itt lesznek elérhetők az egyes felvételek. A döntő résztvevői közül a győztest szakmai zsűri választja ki. A megítélésnél figyelembe veszik magán az éneken kívül az előadást és a feldolgozott videó minőségét is.
A győztes óvodák értékes díjakat nyernek: Az 1. díj 3 darab First BIKE, amelyek
összértéke 100 000 Ft
A videó elkészítéséhez szükséget technikai háttér megteremtését a kis énekesek és
zenészek szülei bizonyára magukra vállalják. Az énekek előadására és a videó
elkészítésére kiváló alkalmat nyújtanak az óvodai ünnepségek, összejövetelek.
Bővítsék ily módon ezek programjait és egyidejűleg nevezzenek be a versenybe.
A videó felvételek beküldési határideje 2010. 10. 06.
A szavazás 2010. 10. 11-től 10. 14-ig tart és a győztesek nevét 2010. 10. 18-án
tesszük közzé.
A 3 perces standard képformátumú (.AVI, .MOV vagy .MPG) videókat töltsék fel
FTP-re a weboldalak segítségével, vagy pedig küldjék el a CD/DVD-t következő
címünkre:
Biztonságos óvoda
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Ne felejtsék el feltüntetni az óvoda nevét és címét.
Az e címre elküldött videók az említett verseny céljait szolgálják, a szervező a
beérkezett pályázatokat megőrzi.

2010/06/29. Zöld Fül Tehetségkutató 2010 a Zöld Pardonban
A Zöld Pardon idén is útjára indítja Zöld Fül élőzenei tehetségkutató versenyét,
amely stílustól függetlenül, kezdő zenekaroknak nyújt kiugrási lehetőséget. Az
immár harmadszor induló program 2010. július 1-ig várja a lelkes amatőr zenekarok jelentkezését. Érdemes nevezni, hiszen a verseny győztese értékes nyereményekkel – hangszerekkel és értékes ajándékokkal –, valamint a zenekar elindulásához szükséges fellépési lehetőségekkel lesz gazdagabb.
A III. Zöld Fül Tehetségkutató versenyre a lelkes kezdő zenekarok egy 3–5 dalt
tartalmazó demó CD-vel és a bandáról szóló információs csomaggal jelentkezhetnek a szervezőknél. A zenekarok egy előzetes elbírálást követően, közös koncerten
mérik össze tudásukat, a győztes együttesről pedig szakértő zsűri dönt. A koncertre
való felkészülés gyanánt, a csapatok ismertségüket növelő feladatokat kapnak,
hogy már a döntőre is rajongókkal érkezhessenek.
A jelentkezéseket a következő címre és határidőig kell eljuttatni:
Zöld Pardon Művészeti és Marketing Iroda
1117 Budapest, Goldmann György tér, déli oldal
A jelentkezés határideje: 2010. július 1., (csütörtök)
Általános és program információ: sajto@zoldpardon.hu
További információ: Hamza Gergő, pr- és marketingvezető
Zöld Pardon Művészeti és Marketing Iroda, 1077 Budapest, Almássy tér 11.
mobil: 06 20 772 35 38, telefon: +36 1 279 1880, fax: +36 1 279 1881, e-mail:
hamza.gergo@zp.hu

2010/06/30. ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány 2010es pályázati kiírása
A Fővárosi Bíróság 12.Pk.60.141/2002/3. sz. végzésével 8558 sorszám alatt nyilvántartásba vett ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány (1068 Budapest, Dózsa
György út 84/B.) az Alapító Okiratban foglalt céljai elérése és az alapítványi vagyon cél szerinti felhasználása érdekében pályázatot hirdet.
Az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány célja, hogy közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lásson el, amely által lehetőség nyílik a magyarországi gyermekegészségügy, ezen belül is olyan gyermek-egészségügyi eszközök
támogatására, amelyek gyermek-egészségmegőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs célokat szolgálnak.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Pályázatot nyújthatnak be az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben
meghatározott egészségügyi szolgáltatók, azaz a tulajdoni formától és a fenntartó-
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tól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi
hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet és minden olyan természetes személy, aki a szolgáltatást saját nevében nyújtja.
– Alapítványok a jelen felhívás alapján nem nyújthatnak be pályázatot.
– A pályázók kizárólag gyermek-egészségügyi eszközök vásárlásához igényelhetnek pénzbeli támogatást.
– A pályázóknak az igényelt pénzbeli támogatás összegével azonos összegű saját
erő meglétéről a pályázatban nyilatkozniuk kell.
– Az igényelt támogatásnak a pályázó gyermek-egészségügyi ráfordításával arányosnak kell lennie.
– Támogatás pályázónként egyszer, egy összegben igényelhető.
A pályázati űrlap letölthető a www.ing.hu honlapról
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. július hó 15. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. szeptember hó 30. napja.
A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre kérjük benyújtani:
ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány – „Pályázat”
Dr. Papp János kuratóriumi elnök figyelmébe
1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.
A sikeres pályázókat a kiíró 2010. szeptember hó 30. napját követően írásban
értesíti, majd a megítélt támogatások összegét 2010. november hó 1. napját követően átutalja. Az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány fenntartja magának a
jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.

2010/06/31. Pszichológusi tevékenység igénybevétele a 2010–
11 tanév idejére
A pályázat címe: pszichológusi tevékenység igénybevétele a 2009–10 tanév idejére
Kiíró: Felismerés Alapítvány
Az alapítványról bővebb információk a www.felismeres.hu honlapon
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.
Pályázhat: Budapest, Debrecen, Pécs óvodái, általános és középiskolái; valamint
nevelőotthonai.
A pályázat célja:
A mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése, a gyermekintézmények munkájának segítése, a rászoruló gyermekek és családok mielőbbi szakemberhez juttatása.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton az adatlap kitöltésével és
egy szöveges pályázati dokumentum (1 oldal – legfeljebb 2000 karakter).
A szöveges dokumentum benyújtásával az alapítvány e-mail címére
(info@felismeres.hu).
A szöveges dokumentum
– formátuma word (.doc) vagy text (.rtf) vagy acrobat (.pdf).
– A megnevezésben fel kell tüntetni az intézmény rövid nevét. (intézménynév_szoveges.doc).
– tartalmazza, hogy mely kategóriában nyújtják be a pályázatot, ennek hiányában
azt automatikusan „B” kategóriába soroljuk.
Csak az a pályázat tekinthető érvényesnek, amihez határidő lejártáig kitöltötték az
adatlapot és beérkezett a szöveges dokumentum is.
Pályázati tartalma:
Az intézmény számára nyújtott, a 2010–11-es tanévre szóló heti 4 órás pszichológusi munka.
A támogatás mértéke:
„A” kategóriában 100%, az intézményt nem terheli költség.
„B” kategóriában cca. 88%, az intézményt havi 10 000 Ft költség terheli, amit
számla ellenében átutalással egyenlít ki.
A pályázat benyújtásának feltétele:
Az intézmény vállalja, hogy megfelelő pszichológusi munkateret alakít ki (optimális esetben 8–16 m2, önálló helyiség, melyet egyébként nem tanítási célra használnak és melyben a foglalkozások zavartalanul folyhatnak, valamint zárható szekrény az eszközöknek).
A pályázati együttműködés módja:
A kapcsolattartó az alábbi felsorolás alapján. A tanév kezdetekor 2 héten belül
közös munkatervet dolgoz ki az Alapítvány munkatársával, melyet az intézményvezető és az Alapítvány részéről a programvezető jóváhagy.
Választható tevékenységek:
– nyílt diákfoglalkozások
– tanárok számára előadások (elméleti és/vagy gyakorlati kérdésekben)
– szülői, tanár és diák fogadóórák tartása
– egyéni beszélgetések diákokkal
– egyéni beszélgetések tanárokkal

– nevelési tanácsadás
– célzott (például stressz, szorongás, agresszió kezelése) foglalkozások tartása
– önismereti kör vezetése
– tanári esetmegbeszélő csoport
– krízishelyzetbe került diákok gondozása
– konfliktusmegoldás, konfliktusmegoldás moderálása
Egyéb tudnivalók: Minden beérkezett pályázatról 48 órán belül befogadási értesítőt küldünk, mely a dokumentumok beérkezését igazolja, azok tartalmi értékelésére nem terjed ki. .A pályázatok elbírálását a kuratórium által kinevezett testület
végzi. A pályázatok elbírálása két lépcsőben történik: Formai megfelelés és
tartalmi értékelés. A második fordulóba került pályázók mindegyikével felveszi az
Alapítvány a kapcsolatot, esetenként helyszíni szemle is hozzájárul a döntéshez. A
pszichológusi munkatér megfelelő kiválasztásában és kialakításában az alapítvány
munkatársai segítséget nyújtanak. Az elutasított pályázatok benyújtói az elutasítás
indoklását írásban megkapják.
A pályázathoz rendelkezésre álló keret: A Felismerés Alapítvány saját forrásai
és munkatársai.
Az elbírálás szempontjai: Az együttműködési feltételek biztosítottsága, földrajzi
megfelelés, az Alapítvány kapacitása. A programban részt vevő munkatársakról,
szakmai hátérről bővebbet megtudhatnak az alapítvány honlapján.

2010/06/32. Ismerjük és ismertessük meg a Mofetta
gyógyhatását – rajzpályázat
A Szövetség a Mátraderecskei Széndioxid Gyógygáz fürdővel (Mofetta) és
Mátraderecske község önkormányzattal közösen meghirdeti első ifjúsági pályázatát.
Magyarországon egyetlen helyen, Mátraderecskén áramlik fel természetes módon a
széndioxid gáz, amelyet 1999-ben gyógygázzá, a gyógyászati központot 2006-ban
gyógygázfürdő intézménnyé minősítette az Egészségügyi Minisztérium Országos
Gyógyhely- és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága. A Mofetta hat betegcsoportban
fontos szerepet tölt be a betegségek megelőzésében és a gyógyításában.
A Szövetség Magyarországon, Erdélyben egyaránt a Mátraderecskei Gyógygázfürdővel (Mofetta) és a Mátraderecske önkormányzattal együtt ifjúsági rajz- és
publikációs pályázatot hirdet.
Rajz kategória: – Így képzelem el a Mofettát, környezetét a mofetta kezelést
(beküldhető 3 db. rajzlap méretű, bármilyen technikájú rajz)
Publikáció-riport: (2–4 oldal)
– Mofetta gyógykezelést javaslok (ismerősnek, rokonnak, elképzelt személynek)
– Mofetta gyógykezelésen volt.
Készítsél interjút olyan felnőttel, aki mofetta gyógykezelésen vett részt.
– Készítsél dolgozatot a mofetta gyógykezelések történetéről, az egészség megőrzésben, betegség megelőzésében, a gyógyításban betöltött szerepéről. (Mátraderecske, Románia-Erdély)
Javasoljuk, hogy vegyed igénybe a rajz, a szaktanárok, az osztályfőnökök, a háziorvos, az asszisztens segítségét.
A Pályázatokat saját szavaiddal írd meg. Kérjük, hogy összefüggő részeket ne írjál
internetből, újságcikkből, könyvből.
Elbírálás: a pályázatokat mofetta gyógykezelésben részt vevő, részt vett betegek,
tanítók, tanárok, a média munkatársai, orvosok, egészségügyi szakdolgozók végzik.
Értékelést 4 korcsoportban: óvodás, alsó tagozat, felső tagozat, középiskolások
végzik. Megállapítják azokat, akik a két kategóriákban és korcsoportokban megfelelő szintű pályázatot nyújtottak be. Kiválasztják kategóriánként és korcsoportonként az I. helyezetteket.
A pályázat beküldés határideje: 2010. augusztus 15.
A borítékra írj jeligét, a borítékon belül egy másik lezárt borítékra újra írj jeligét,
és abban légy szíves feltüntetni neved, címed, életkorod, felkészítő tanárod nevét,
címét. Célszerű, ha a pályázatot szülő is aláírja.
Amennyiben a pályázatod esetleg közlésre kerül, nyilatkozzál, hogy „Hozzájárulok
a pályázat közléséhez, amelyért tiszteletdíjat nem kérek, aláírás, név, lakcím.”
Beküldési cím: Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola.
3246 Mátraderecske, Kossuth u. 2.
iskola@altisk-mderecske.sulinet.hu
Kérjük írjátok rá a borítékra „Mofetta ifjúsági pályázat”
A pályázatokat a zsűri 2010. szeptember 30-ig értékeli.
Díjak:
1. Akik megfelelő pályázatot készítenek,
– elnyerik a „Mofetta ifjú szakértője címet”, erről igazolást kapnak,
– 2010. II. félévben meghívást kapnak a „Mofetta ifjú szakértője kerekasztal”
megbeszélésre. Az I. helyezettek felkészítő tanárai is meghívást kapnak.
A rajzokból kiállítást szervezünk. Lehetőséget biztosítunk az eredményes pályázatok szóbeli ismertetésére.

Pályázatfigyelő
A kísérőjük díjmentes Mofetta látogatáson is részt vehetnek.
(A díjak úti- és szállásköltséget nem tartalmaznak.)
2. A Szövetség kezdeményezni fogja, hogy a legszínvonalasabb pályázatok – szerkesztve – a médiában is megjelenjenek. A megjelenésről a médiák döntenek.
3. Az I. helyezettek a Héthatár folyóirat szerkesztőségétől könyvjutalmat nyernek.
4. Az I. helyezettek és felkészítő tanáraik közül sorsolással 2+2 fő szlovákiai és
erdélyi 2-2 éjszakás kirándulást nyernek teljes ellátással.
5. A Heves megyei résztvevők részére 2010. június hónapban Heves megye – Kovászna megye együttműködése keretében külön felhívást teszünk közzé.
Mofettával az Egészségért Országos Szövetség
Elnök: Dr. Csáky Csaba
Székhely: 3246 Mátraderecske Mátyás király u. 19/a. Tel.: +36-30-388-09-58;
+36-36-576-200, fax: +36-36-576-204; e-mail: mofetta@mofetta.eu; e-mail:
drcsakycsaba@gmail.com; www.mofetta.eu
Mátraderecske Önkormányzat
Polgármester, Alelnök: Zám Ferenc, 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12.
Tel.: +36-36-476-240, fax: +36+36-476-325, matraderecske@axelero.hu.
Mátraderecske, Mofetta Széndioxid Gyógygázfürdő
Igazgató főorvos, Társelnök: Dr. Gyetvai Gyula
Cím: 3246 Mátraderecske Mátyás király u. 19/a; tel.: +36-36-576-200, fax: +3636-576-204.; e-mail: mofetta@mofetta.hu.

2010/06/33. Harsányi István-díj
A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása
céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság
által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítványa gazdasági, a műszaki és a
természettudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.
Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány és a Hewlett-Packard
Magyarország Kft. támogatásával a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2010. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval
kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
– diplomatervek, PhD-disszertációk
– tudományos diákköri munkák,
– kutatási munka
készítőit kívánja elismerésben részesíteni és gyakorlati tevékenységüket támogatni.
A pályázatok az alábbi – elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos –
menedzsment szakterületeken adhatók be:
– tudás menedzsment
– minőség menedzsment
– humán menedzsment
– kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
– innováció támogatási formái
– innováció szerepe a vállalkozásokban
– stratégia, üzletfejlesztés
– logisztika, anyagtechnológia
– informatikai menedzsment
– környezetvédelmi menedzsment.
A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban,
valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak
akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű kéziratot.
A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a
pályázat.
Beküldési határidő: 2010. június 30-án, 12 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád
fejedelem útja 79., II. em.
A szakmai Kuratórium 2010. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2009-ben a 12 db
kiadott ösztöndíj összege egyenként 120 000 Ft volt).
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor. A díjazott
pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.
A pályázati adatlap letölthető vagy beszerezhető az Alapítvány Titkárságán (dr.
Antos László titkár, tel.: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthető a www.innovacio.hu portálon a Harsányi István-díj rovatból.
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2010/06/34. Foglalkoztatási, munkaerő-piaci témákat
feldolgozó kiadványok és konferenciák támogatása
Azonosító: NP-K 2010
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) pályázatot hirdet.
A támogatási program célja: letőséget biztosítani olyan rendezvények megtartására, és/vagy kiadványok elkészítésére, amelyek biztosítják
– foglalkoztatáspolitika törekvéseinek a megismertetését,
– nonprofit szervezetek gyakorlati munkájának elméleti alátámasztását, a megszerzett tapasztalatok tágabb szakmai környezetben történő értékelését és terjesztését,
– munkanélküliség tendenciáinak feltárását, a non-profit szervezeteknek vállalható
feladataikra való felkészítését, fejlesztését,
– nők és férfiak közötti társadalmi esélyegyenlőség megvalósításának lehetőségeit,
az egyenlőtlenség okainak feltárását, megoldások keresését,
– munkanélküliség csökkentésében szerepet játszó helyi szervezetek egymásra
találásának elősegítését és együttműködésük megalapozását.
Pályázhat minden belföldi székhelyű, jogi személyiségű nonprofit szervezet, KSH
besorolás: 5 (kivéve a pártokat és a biztosítási pénztárakat), amelyeknek jogerős
bírósági nyilvántartásba vétele, vagy bírósági bejegyzése 2008. december 31-e
előtt megtörtént.
Támogatás esetén – a szerződéskötés időpontjában – igazolnia kell, hogy a pályázatban leírt program teljes költségvetésének 50%-ával készpénzben rendelkezik.
Nem támogatható az a pályázó, aki egyéb, olyan komplex OFA programhoz nyújt
be pályázatot, amely konferencia megrendezésére és/vagy kiadvány megjelentetésére is lehetőséget biztosít. Továbbá a projektmegvalósításhoz 10 %-os önrészt
biztosít.
A pályázóknak olyan tevékenység megvalósítását kell vállalniuk a program
keretében, amelyek alkalmasak olyan rendezvények megtartására és/vagy kiadványok, egyéb információhordozók megjelentetésére, melynek középpontjában a
foglalkoztatás elősegítésére, a munkanélküliség mérséklésére alkalmazható/alkalmazott eszközök, módszerek, eljárások, kutatási eredmények, stb. állnak.
– leggfeljebb három napos rendezvény, konferencia előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges költségek támogatására, valamint a program anyagát bemutató
kiadvány megjelentetésének támogatására,
– olyan kiadvány, információ hordozó megjelentetésének támogatására, amely a
foglalkoztatás kérdéseihez a választott témakör alapján kapcsolódó
o hazai kutatási anyagokat, tanulmányokat, vagy
o külföldi kiadványok magyar nyelvű fordítását, vagy
o magyar nyelvű tanulmányok más nyelvre való fordítását tartalmazza.
A kiadvány lehet nyomtatott, elektronikusan vagy más módon rögzített és terjesztett munka.
Választható témakörök:
a) A képzésbe ágyazott foglalkoztatás, mint az elsődleges munkaerő piaci re integráció eszköze.
b) Önfenntartó kistelepülések, avagy a helyi munkahelyteremtés lehetőségei.
c) Civil szervezetek érdekérvényesítése és szerepvállalása a foglalkoztatáspolitikában.
d) Outplacement szolgáltatások szélesebb körben való megismertetése és gyakorlatban történő elterjesztése.
e) Családbarát foglalkoztatás – pl. női munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatásának lehetőségei.
f) A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása
g) 20 éves a Foglalkoztatási Törvény
h) Szakképzetlenek helyben történő foglalkoztatásának problémái és lehetőségei
i) Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának tapasztalatai a
jogszabályi változások függvényében.
j) Szabadon választott, a pályázó által megindokolt témakör.
A támogatható tevékenységek:
• konferencia, rendezvény megrendezése (maximum 3 napos)
• konferenciához, rendezvényhez kapcsolódó kiadványok készítése
• önálló kiadványok készítése
A támogatás kizárólag eseti kiadványok megjelentetését szolgálja. Periodikák,
újságok, műsor- és programfüzetek, hírlevelek kiadását nem támogatja az OFA. A
pályázó rendezvényre és kapcsolódó kiadványra vagy önálló kiadványra nyújthat
be egy pályázatot.
A pályázat teljes keretösszege 48 000 000 Ft.
A projektek megvalósításának legkorábbi kezdő időpontja 2010. október 1., a
zárásának végső határideje: 2011. július 31.
A pályázatok benyújtási határideje: 2010. június 25. Az Iroda posta címe: 1301
Budapest, Pf.: 84.
A pályázati adatlapot a támogatási program azonosítójára hivatkozva (NPK/2010.) postai úton vagy telefonon (555-2900) igényelhetik vagy személyesen, a
Közalapítványi Iroda recepcióján vehetik át a pályázók (1037 Budapest, Lajos u.
80.), de az adatlap az OFA www.ofa.hu honlapjáról letölthető.
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2010/06/35. Keltsd életre! – alkotáspályázat
Képzeld el, hogy varázslatos múzeumban jársz, ahol a kiállított tárgyak egyetlen
érintésedre megelevenednek és elmesélik történetüket. Akár hiszed, akár nem,
ilyesmi nemcsak a mesében lehetséges: akár te is életre kelthetsz egy múzeumi
emléket. Csupán annyit kell tenned, hogy a Szitakötő honlapján látható három
tárgy közül kiválasztasz egyet, és alaposabban megismered – meglátod, minél
többet tudsz róla, a műtárgy annál szívesebben meséli el a történetét!
Bármilyen szempontot vizsgálhatsz: hogy ki készítette kinek és miért éppen ilyen
anyagokból, mire használták, mikor keletkezett, mit tudunk egy-egy részletéről, az
ábrázolt alakokról, motívumokról, például megjelennek-e mai történetekben, mesékben. Írhatsz, rajzolhatsz, ragaszthatsz, vághatsz, filmezhetsz, építhetsz, kutathatsz kedvedre, sőt, kérheted a családod, barátaid segítségét is.
A Szitakötő honlapján találod a három műtárgy fényképét, a részletes leírást és
további segítő ötleteket. Az eredeti tárgyakat láthatod is a Magyar Nemzeti Múzeum Magyarország története az államalapítástól 1990-ig című kiállításában.
A pályázatokat 2010. szeptember 30-ig várjuk elektronikus vagy postai úton a
szerkesztőség címére: 1122 Budapest Kissvábhegyi út 4.,
email: info@szitakoto.com, web: www.szitakoto.com.
A legötletesebb és legszebb pályaművek beküldőit a Magyar Nemzeti Múzeum
jutalmazza meg.

2010/06/36. Szőlészet és borászat – alkotáspályázat
A Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület képzőművészeti és irodalmi szabad beadásos
alkotói pályázatot hirdet a képzőművészetek valamennyi ágában tevékenykedő
művészek részére, valamint az irodalom művelői számára vers kategóriában.
Két verset fogadunk el pályázónként. Beadható alkotónként 2 db. műtárgy műfaji
és technikai korlátozás nélkül. Az alkotásokat kiállításra kész állapotban kérjük, és
olyan műveket várunk, amelyek kizárólag erre az alkalomra készültek 2010-ben.
A pályázatot szabad beadásos rendszerben, a beadott anyag zsűrizésével rendezzük meg. A legértékesebb műveket díjakkal jutalmazzuk. Az Egyesület elnöksége
által felkért független szakmai zsűri által kiválogatott alkotásokat 2010 októberében mutatjuk be Pilisvörösváron a Művészetek Házában.
A pályázatra történő előzetes jelentkezés határideje 2010. szeptember 15. Jelentkezni lehet írásban az Egyesület postacímén (2085 Pilisvörösvár, Hunyadi utca
70.), elektronikus levélben (galeria@czegledigizella.hu) vagy telefonon (26/ 330802). A pályázati díj (alkotásonként 3000 forint, versenként 1500 forint) a mű
beadásakor fizetendő.
A művek személyesen történő beadásának a határideje:
2010. szeptember 24. 25. 26. (péntek, szombat, vasárnap) 10–18 óra között. Helye:
Műhely Galéria, Pilisvörösvár, Hunyadi utca 70. A zsűri döntéséről 2010. október
6–10. között adunk tájékoztatást, az el nem fogadott műveket 10-e után adjuk ki.
A zsűri által odaítélt díjakat a kiállítás ünnepélyes megnyitóján adjuk át. A kiállítást a helyi és a szakmai médiában, körökben népszerűsítjük, ezzel is segítve a
kiállító művészek és alkotásaik közönségkapcsolatát.
A Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület várja a művészek jelentkezését és jó egészséget,
eredményes alkotó munkát kíván!
www.pake.hu

2010/06/37. Raiffeisen média pályázat 2010
A Raiffeisen Bank Zrt. a 2010 tavaszán elindított társadalmi szemléletformáló
programjával összhangban pályázatot hirdet újságírók számára a megtakarítás
gondolatkörének bemutatása és népszerűsítése céljából. A pályázat célja, hogy a
sajtóban megjelenő pozitív példákkal, tanulságos történetekkel népszerűsítse mind
a pénzügyi, mind az egyéb területeken megvalósuló takarékosság/megtakarítás
témáját.
A pályázat témája:
– A takarékosság és a megtakarítás fontosságának bemutatása napjainkban egyéni,
családi, vagy vállalati szinten
– Megtakarítási, takarékoskodási módok és lehetőségek bemutatása.
– Megtakarítási hajlandóság, jellemző megtakarítási célok, megtakarítással szemben álló (pénzügyi, szemléletbeli) akadályok bemutatása, a takarékoskodás gondolatának szociokulturális megjelenítése, beágyazottsága Magyarországon
– A napi életvezetés, életmód szintjén történő, a tudatosság, takarékosság irányába
ható szemlélet-, tudatformálás lehetőségeinek feltárása, jó példák, (civil, állami,
vállalati) kezdeményezések bemutatása
– Emberi érzések megjelenítése a pénzügyek és a takarékosság kapcsán
– Tetten érhető generációs különbségek a megtakarítási szemlélet kapcsán
Terjedelmi követelmény:
– Írott sajtó/hírügynökségek/online sajtó: max. 3 A/4-es (kb. 3 flekk) gépelt oldal.
– Elektronikus média: max. 5 perces riport, vagy max. 10 perces kisfilm.
Az értékelés szempontjai:
– A figyelem és az érdeklődés felkeltése a téma iránt, a megtakarítás fontosságának
hangsúlyozása
– Példaértékű, tanulságos esetek bemutatása

– Gyakorlatias, akár önmagában is alkalmazható, szemléletformáló tartalom
– Magyarországi megjelenés magyar vagy idegen nyelvű médiumban
– Tartalmában a vonatkozó jogi szabályokkal, törvényi rendelkezésekkel nem
ellentétes
– Ha magyarul jelenik meg, megfelel a magyar nyelv stilisztikai és alkotói szabályainak
– Semmilyen negatív diszkriminációra alkalmas megkülönböztető utalást vagy
állítást nem tartalmaz
– Előny, de nem feltétel, ha kerüli a közgazdasági, pénzügyi szakkifejezéseket,
fogalmakat.
A pályázat kategóriái:
– televízió
– rádió
– online/hírügynökség
– nyomtatott sajtó
Minden kategóriában egy nyertest választunk.
Díjak:
A nyertes pályázatok díja 250 000 Ft, amelyet a benyújtó Raiffeisen OKOSkártyán
vehet át.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. július 31. 12.00.
Kérjük, a pályázatokat a palyazat@raiffeisen.hu küldjék!
A beérkezett pályázatokat 2010. 08. 30-ig bíráljuk el. Eredményhirdetés: 2010.
szeptemberében.
www.raiffeisen.hu

2010/06/38. Országos Értékvadászat
A Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító konzorcium tagjai, a Budapesti
Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet
(FÖMI), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Országos Értékvadászat címmel pályázatot hirdet!
A pályázat célja
A TÉKA projekt keretében célunk a különböző társadalmi csoportokat célzó mozgósítás, tevékeny értékőrző, értékmentő együttműködésre ösztönzés. A magánszemélyeket és helyi közösségeket tájértékek gyűjtésére, megismertetésére és megőrzésük elősegítésére hívjuk.
Az „Értékvadászat” országos akcióban helyi közösségek, iskolák, intézmények,
civil szervezetek – azaz csapatok –, valamint magánszemélyek vehetnek részt. Az
(1) kategóriában magánszemélyek, a (2) kategóriában magánszemélyek és csapatok nyújthatják be pályaműveiket.
(1) Víz és tájérték kategória
A dokumentáció a www.tajertektar.hu oldalra tölthető fel.
(A pályázattal kapcsolatban információ kapható az ertekvadasz@gmail.com email
címen.)
(2) Területi kategória
A területi kategóriát csapatok és magánszemélyek számára hirdetjük meg. A csapatokat alkothatják például iskolai osztályok, szakkörök, intézmények, klubok,
civil szervezetek, vallásos közösségek, baráti körök, maximálisan 20 fővel (teljes
iskolai osztályok abban az esetben is részt vehetnek a versenyen, ha az osztálylétszám meghaladja a 20 főt)
A versenyben a cél a csapatok környezetében – települési, illetve legfeljebb kistérségi szinten – található tájértékek minél teljesebb körű felmérése (ami kiváló témája lehet például iskolai kirándulásoknak, táboroknak, közösségi programoknak
is), valamint javaslatok tétele a feltárt táji értékek egy részének vagy egészének
értékőrző, értékteremtő hasznosítására.
Ebben a kategóriában két szempont szerint részesülnek kétféle díjban a csapatok:
a) a legtöbb tájértékről nyújtanak be hiánytalanul kitöltött adatlapot és sajátkészítésű fotót,
b) a legjobb (legötletesebb, ugyanakkor megvalósítható) értékőrző, értékteremtő
hasznosításra irányuló javaslatot nyújtják be.
Ebben a kategóriában résztvevő azon magánszemélyek részesülnek díjazásban,
akik a következő két feltételnek együttesen megfelelnek:
a) a legtöbb tájértékről nyújtanak be hiánytalanul kitöltött adatlapot és sajátkészítésű fotót, és reális, megvalósítható értékőrző, értékteremtő hasznosításra irányuló
javaslatot nyújtanak be.
Ebben a kategóriában az a cél is benne foglaltatik, hogy a települések és kistérségek önkormányzatai is megkapják a felmérési adatokat és az értékek megőrzésére,
értékőrző, értékteremtő hasznosítására irányuló javaslatokat, ezért a munka eredményeit a helyi önkormányzatukhoz/kistérségi társulás vezetőjéhez is el kell
juttatniuk elektronikus formában (e-mailen), hogy azt felhasználhassák, amely
a később meghirdetésre kerülő, önkormányzatoknak és kistérségeknek szóló akcióban (Tájértékverseny).
Nyeremények
A győztes magánszemélyek értékes fényképezőgép és kulturális értékekben gazdag
térségben található hétvégi szálláslehetőség közül választhatnak. A győztes cso-
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portok pedig több vonzó nemzeti parki környezetben található hétvégi szálláslehetőség közül választhatnak.
A részvételhez regisztráció szükséges, amelyet a www.tajertektar.hu oldalon
2010. július 31-ig lehet megtenni.
A pályázat benyújtására 2010. augusztus 30-áig van lehetőség.

2010/06/39. Halbarát Víz cím
A Tavirózsa Egyesület által elindított Halbarát Víz Program célja a természetvédelmi és ökológiai érdekek érvényesítése a magyarországi horgászati hasznosítású
állóvizek kezelésében, a jó ökológiai állapot eléréséért.
A pályázati rendszer célja az olyan hazai horgászvizek (illetve kezelő szervezeteik) elismerése, támogatása és népszerűsítése a Halbarát Víz cím adományozásával, melyek hasznosítása, kezelése során kiemelt szempont a jó ökológiai állapot
elérése, fenntartása.
Pályázhatnak azok a magyarországi horgászati hasznosítású állóvizek kezelő
szervezetei (civil és gazdasági szervezetek, állami és önkormányzati szervezetek
stb.), amelyek legalább 3 ha nagyságú vízzel rendelkeznek (kivéve: Balaton, Tiszató, Velencei-tó, Fertő-tó).
A címet 2010-ben maximum 5 szervezet, illetve horgászvíz nyerheti el.
www.tavirozsa-egyesulet.hu.
Bővebb információ: Tatár Sándor, programvezető, e-mail: tatarsandor@invitel.hu,
telefon: (28) 389-005, (70) 210-1242.
Pályázati határidő: 2009. június 30.

2010/06/40. Esküvői fotóverseny
1. A versenybe csak a www.eskuvo.sk portálra regisztrált tagok nevezhetnek Magyarországról és Szlovákiából egyaránt (csak párok, nem fotósok).
2. A nevezéshez meg kell adnod a valós nevedet, email címedet, és a fotón található pár nevét. A nyerteseket e-mailben értesítjük.
3. Csak valós képekkel pályázhatsz, nem lehet manipulált fotóval pályázni.
4. A képen nem szerepelhet logó, felirat, reklámstb.
5. Egy személy csak egy fényképpel nevezhet.
6. A képet változtatni, cserélni nem lehet.
7. A bántó, sértő, megalázó, illetve az előírt feltételeknek meg nem felelő képeket
töröljük.
8. A beküldött fotók szerzői- és egyéb jogaiért a portál üzemeltetője nem vállal
felelősséget, az ebből adódó esetleges későbbi problémákért a nevező felel.
9. A kiírt időpont után pályázatokat és szavazatokat már nem fogadunk.
10. Szavazni egy számítógépről csak naponta egyszer lehet.
11. Fenntartjuk a szavazatok érvénytelenítésének jogát. Amennyiben úgy ítélhető
meg, hogy a szavazatok valótlan személytől érkeztek, a szavazatok inaktiválásra
kerülnek. (Például több regisztrációs névről küldött szavazat nem számít plusz
voksnak)
12. Amennyiben a verseny lezárásának időpontjában a legmagasabb szavazatszámot kapottak között szavazategyenlőség áll fenn, akkor portálunk zsűrije dönt a
végeredményről.
13. A nyertesek hozzájárulnak, hogy nevüket és címüket a nyereményeket felajánló szponzoroknak kiadjuk a nyeremények kipostázása miatt.
14. A nyereményeket nem lehet pénzre váltani.
15. A nyereményeket csak abban az esetben kapják meg a nyertesek, ha az értesítést követően felveszik velünk a kapcsolatot és megadják a kért adatokat az értesítő
e-mail kiküldésétől számított 30 napon belül!
16. A versenyben részt vevők elfogadják a játék feltételeit.
17. A feltételek nem ismerete nem jogosít fel a szabályszegésre. A változtatás jogát
fenntartjuk.
18. A fotóverseny időtartama: 2010. 05. 01–2010. 10. 31, kiértékelés 2010. 11. 15.
www.eskuvo.sk

2010/06/41. Ember a természetben – fotópályázat
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság fotópályázatot hirdet „Ember a
természetben” címmel. Olyan képeket várunk, amelyek bemutatják a családi,
baráti kirándulás egy-egy ellesett pillanatát, a Balaton-felvidéki, zalai, somogyi,
bakonyi táj szépségét, a felfedezés örömét. A pályázaton részt vehet kortól és
lakóhelytől függetlenül bárki, aki a pályázati feltételeket elfogadja.
A pályázat célja a fotósok művein keresztül felhívni a figyelmet a természet sokszínűségére és értékeinek megóvására, semmi máshoz nem fogható élményszerűségére.
Pályázati feltételek:
1. A pályaművek kizárólag digitális fotók lehetnek. Pályázóként maximum 5 fotót
várunk.
2. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a manipulált képeket a zsűri kizárja.
(Nem számít manipulálásnak a kép 25%-nál kisebb mértékű megvágása, a teljes
képet érintő, kismértékű színkorrekció.)
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A színes fotókat legalább 5 megapixel (XxY pixel) felbontású méretben kell elküldeni a következő e-mail címre: bfnpfoto@gmail.com. Javasoljuk a képeket külön
küldeni.
Amennyiben a file méret meghaladja az e-mailben küldhető méretet (pl RAW
formátum) a képek küldhetők a toldacuccot.hu oldalon keresztül.
3. Minden elküldött képhez jelentkezési adatlapot kell csatolni (letölthető a
www.bfnp.hu honlapról), amely tartalmazza a pályázó nevét, címét, telefonszámát.
4. A képek file-nevében szerepeljen a szerző neve, a kép címe (névA kép
címel.jpg).
5. A pályázaton kizárólag olyan fotók vehetnek részt, amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában nem kerültek publikálásra.
6. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatra beküldött felvételeket saját kiadványaiban, interneten külön díjazás nélkül felhasználja, és a fotókból
rendezett kiállításon bemutassa. A díjnyertes képek felhasználói joga kizárólag a
Nemzeti Park Igazgatóságot illeti meg.
7. Pályázó vállalja, hogy a jelen pályázati felhívás részét képező „Nevezési lap és
Nyilatkozat”-ot kitöltve, aláírva személyesen, vagy postai úton (8229 Csopak,
Kossuth u.19. Titkárság) legkésőbb a bírálat időpontjáig átadja a kiíró Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére.
A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályaműveket kizárólagosan a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaiból álló 5 tagú szakmai zsűri bírálja el.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 7. pontban meghatározott „Nyilatkozat”
kitöltésének, valamint a pályázó és a tanúk aláírásának hiánya a pályázat automatikus kizárását vonja maga után!
Minden képhez külön nevezési lapot kell kitölteni!
Nyeremények:
I. Díj: Egy Családi hétvége a Tihanyi Levendula Erdei Iskolában, a félsziget természeti értékekeit bemutató szakvezetéssel előre egyeztetett időpontban.
II. Díj: Családi belépő a balatonedericsi Csodabogyós-barlangba (kalandtúra), az
eredményhirdetéstől számított 1 éven belül.
III. Díj: Szakvezetés a család részére a fokozottan védett Kis-Balaton területén
(csónaktúra), előre egyeztetett időpontban.
IV–VI. Díj: Családi belépő a Tapolcai-tavasbarlangba előre egyeztetett időpontban.
Különdíj, amely a legkisebb lélekszámú településről pályázatot beküldő díja:
Ajándékcsomag a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság termékeiből.
Beérkezési határidő: 2010. augusztus 23.
Zsűrizés: 2010. szeptember 13-ig.
A díjazottakat e-mail-ben (e-mail-cím hiányában postai úton) értesítjük ki.
A díjak átadása: 2010. szeptember 18-án a Balaton-felvidéki Nemzeti Park hagyományos évi születésnapi vigasságán a Salföldi Majorban.
Kiállítás: 2011. évben, a legjobbnak ítélt képekből.
www.bfnp.hu

2010/06/42. Poéták – versírópályázat
Kötetlen témakör
Az Éden Művészeti Hálózat – Poéták – címmel pályázatot hirdet.
A verspályázatra bármilyen témakörben 14 éves kortól nevezhetnek amatőr, elismerésre és megmérettetésre vágyó, alkotószellemű versírók.
Kötettel rendelkező profi költők a pályázaton nem vehetnek részt!!
Nevezési határidő: 2010. június 22.
Díjazás: I. díj 15 000 Ft; II. díj 7000 Ft; III. díj 5000 Ft értékű könyvcsomag.
Különdíj:
A legjobb helyezést elért 25 év alatti versíró 5000 Ft értékű könyvcsomagot kap.
A verset a tenyforras@gmail.com e-mail címre kell küldeni. A levélben kérjük a
25 év alatti pályázók életkorának feltüntetését, pontos lakcímet! Valamint egy
nyilatkozatot arról, hogy a beküldött mű saját szellemi termék.
Nevezési díj: 1000 Ft/vers. A nevezési díjat rózsaszín postai utalványon a következő címre lehet elküldeni legkésőbb a beküldési határidőig:
Beri Róbert, 1026 Budapest, Érmelléki út 15. als 2.
Kérnénk mindenkit, hogy adatait a csekken olvashatóan tüntesse fel!
Pályázni akár több verssel is lehet, – a nevezési díj ebben az esetben értelemszerűen annyiszor 1000 Ft, amennyi verssel nevez a pályázó.
A legjobbnak ítélt beérkező 25 alkotást a következő zsűri bírálja el:
Beri Róbert – az Éden Művészeti Hálózat vezetője
Faludy Fanni – Faludy György özvegye
Ferenczfi János – a Fúzió Rádió Irka című műsorának szerkesztője
Kovács Anikó – újságíró, az Aranylant irodalmi portál főszerkesztője
Pethes Mária – költő
Serfőző Attila – a Héttorony Irodalmi Portál főszerkesztője
Szecsődy Péter – író, az Ígéretek című antológia sorozat szerkesztője
A verspályázat döntőjébe jutottak névsora június 24-én itt, az Éden Művészeti
Hálózatba tartozó Édentől Keletre Csoport honlapján lesz olvasható, míg az eredményhirdetés június 30-án.
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A pályázat eredményének közlésekor táblázatban közöljük a döntőbe jutott 25
versíró zsűritől kapott pontszámait – de nemcsak az összesített pontszámot, hanem
azt is, hogy az adott vers milyen lebontásban kapta a pontokat a zsűritagoktól. Ez
merőben szokatlan a versírópályázatoknál, ugyanakkor igen érdekes és izgalmas.
Valamint a 25 döntős vers is felkerül az oldalra.
edentol.gportal.hu

2010/06/43. Szerelmes remegés – versírópályázat
Szerelmes témakör
Az Éden Művészeti Hálózat – Szerelmes remegés – címmel pályázatot hirdet.
A verspályázatra a szerelem témakörében várják az alkotásokat.
14 éves kortól nevezhetnek amatőr, elismerésre és megmérettetésre vágyó, alkotószellemű versírók.
Saját kötettel rendelkező, profi költők a pályázaton nem vehetnek részt!!
Nevezési határidő: 2010. június 22.
Díjazás: I. díj 15 000 Ft; II. díj 7000 Ft; III. díj 5000 Ft értékű könyvcsomag.
Különdíj:
A legjobb helyezést elért 25 év alatti versíró 5000 Ft értékű könyvcsomagot kap.
A verset a tenyforras@gmail.com e-mail címre kell küldeni. A levélben kérjük a
25 év alatti pályázók életkorának feltüntetését, pontos lakcímet! Valamint egy
nyilatkozatot arról, hogy a beküldött mű saját szellemi termék.
Nevezési díj:
1000 Ft/vers. A nevezési díjat rózsaszín postai utalványon a következő címre lehet
elküldeni legkésőbb a beküldési határidőig:
Beri Róbert, 1026 Budapest, Érmelléki út 15. als 2.

2010/06/44. Örökségünkért érem
1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
2. Pályázat címe: Örökségünkért érem
3. Beérkezési határidő: 2010. szeptember 15.
4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok
5. Pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.
évfordulója alkalmából Örökségünkért érem elismerést alapított azon személyiségek számára, akik a magyar kulturális örökség megőrzése érdekében – kiemelten
falvakban és kulturálisan hátrányos helyzetű településeken – példamutatóan tevékenykednek.
(b) Az elismerést évente legfeljebb három arra érdemes személynek veheti át.
(c) Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját
huzamosabb időn át hitelesen megvalósító magyar személy.
6. A döntés és értesítés: az alapítvány 2010. október 1-ig hozza meg döntését,
melyről a pályázókat értesíti.
7. Az elismerések átadása az érintett önkormányzatokkal együttműködve a települések október 23-ához kapcsolódó eseményén történik.
Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest Gidófalvy út 29.
További információ: www.alkotohazak.shp.hu, e-mail:
adrianus.alapitvany@gmail.com

2010/06/46. Örökség serleg
1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
2. Pályázat címe: Örökség serleg
3. Beérkezési határidő: 2010. november 1.
4. Pályázhatnak: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek és iskolák
5. Pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői
Szövetséggel 2005-ben Örökség serleg elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, példamutató
ifjúsági közösségek színvonalas elismerése.
(b) Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb három arra érdemes közösség
veheti át.
(c) Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját
huzamosabb időn át hitelesen megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség.
6. A döntés és értesítés: az alapítvány kuratóriuma 2010. december 1-ig hozza meg
döntését, melyről a pályázókat értesíti.
7. Az elismerések átadása 2011. január 22-én a XV. Magyar Kultúra Napja Gálán,
Budapesten történik. Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest,
Gidófalvy út 29. További információ: www.alkotohazak.shp.hu,
e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com

2010/06/47. Erkel Ferenc és kora országos történelmi
vetélkedő
1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
2. Pályázat címe: Erkel Ferenc és kora országos történelmi vetélkedő
3. Beérkezési határidő: 2010. június 15.
4. Pályázhatnak: általános iskolák tanulói (4 fős csapattal)
5. Pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az emlékév keretében az általános iskolások
számára hirdet országos vetélkedőt, melynek célja méltó módon emlékezni Erkel
Ferencre és a romantika korára. A vetélkedő során megszervezett honvédelmi versenyen emlékezünk gróf Hadik Andrásra, munkásságára.
(b) Pályázatunk kétlépcsős. Első lépésként 2010. július 15-ig elektronikus formában, várjuk a csapatok 1–2 oldalas írását „Erkel Ferenc jelentősége a mai magyar
kultúrában” témában. Második lépésként várhatóan Görcsönyben (Baranya megye)
szeptember 20-án, III. Európai Kultúra Napján rendezzük meg a vetélkedő döntőjét. Jelentősebb nevező csapat esetén a határon túli közösségek augusztusban,
Aranyosapátiban mérik össze tudásukat.
(c) A vetélkedő résztvevői elismerésben részesülnek. A kiemelten teljesítő csapatok Erkel Ferenc és Hadik András domborműveket vehetnek át, amellyel lehetőséget kapnak az általuk képviselt iskolában vagy a település közterén emlékhely
létesítésére. Az alapítvány előadói rendhagyó (történelem, zene, irodalom) órákkal,
valamint Örökség kupa honvédelmi versennyel járulnak hozzá az iskola hazaszeretetre nevelési programjához.
Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest, Gidófalvy út 29.
További információ: www.civilhalo.shp.hu, e-mail:
adrianus.alapitvany@gmail.com

2010/06/48. Kultúra Lovagja cím adományozása
2010/06/45. Rainprecht Antal emlékérem
1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
2. Pályázat címe: Rainprecht Antal emlékérem
3. Beérkezési határidő: 2010. szeptember 1.
4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok
5. Pályázatról:
(a) A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyarországi páneurópa mozgalom zászlóbontásának 80. évfordulója alkalmából, dr. Rainprecht Antal emlékére alapított
kitüntetés, melyet azon személyiségek számára adományoz, akik Európa békés
újraegyesítéséért, a nemzetek és népek közötti kapcsolatok építéséért tevékenykedtek, illetve tevékenykednek.
(b) Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb két arra érdemes személy
veheti át.
(c) Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját
huzamosabb időn át hitelesen megvalósító magyar vagy külföldi személy.
6. A döntés és értesítés: az alapítvány kuratóriuma a Rainprecht Emlékbizottsága
javaslatára 2010. szeptember 25-ig hozza meg döntését, melyről a pályázó szervezetet értesíti.
7. Az elismerések 2010 októberében, Veszprém megyében kerülnek átadásra.
Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest, Gidófalvy út 29.
További információ: www.alkotohazak.shp.hu, e-mail:
adrianus.alapitvany@gmail.com

Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány
Beadási határidő: 2010. október 15.
Pályázhatnak: társadalmi szervezetek
Pályázatról:
(a) A magyar államalapítás millenniuma alkalmából a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban
Magyar Kultúra Lovagja címet alapított.
(b) A pályázhatnak azon szervezetek – a jelölt tudta nélkül –, amelyek tagjaik,
munkatársaik, támogatóik huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját
az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni.
(c) Javasolható címek: Egyetemes Kultúra Lovagja; Magyar Kultúra Lovagja és a
Magyar Kultúra Apródja.
(d) Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar és külföldi
állampolgár, illetve „posztumusz” személy.
(e) A pályázat benyújtása kizárólag postai úton történik, melynek formája kötetlen.
A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a pályázó szervezet nevét, címét, tevékenységének rövid bemutatását. A jelölt nevét, életútját, pontos foglalkozását,
valamint 500 karakter (4–5 mondat) terjedelemben önzetlen, lovagias tevékenységének összegzését.
6. A döntés és értesítés: Az alapítvány kuratóriuma a Tanácsadó Testület és a
Kultúra Lovagrendje javaslatára 2010. december 1-ig hozza meg döntését, amelyről a jelölő szervezetet értesíti.
7. Az elismerések 2011. január 22-én a XV. Magyar Kultúra Napja Gálán

Pályázatfigyelő
kerülnek átadásra Budapesten.
Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest, Gidófalvy út 29.
További információ: www.alkotohazak.shp.hu, e-mail:
adrianus.alapitvany@gmail.com

2010/06/49. A gombák csodálatos világa – természeti
környezetünk – fotópályázat
A Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület nyílt fotópályázatot hirdet.
A pályázaton életkortól, foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet.
A pályázat célja a pályaműveken keresztül felhívni a figyelmet a természetben
található nagygombák változatosságára és szépségére, védelmet érdemlő termőhelyükre, és ezen keresztül az érintetlen környezet megóvásának fontosságára.
A pályázat lezárása, feltöltési határidő: 2010. november 30. 24.00.
A pályázati kiírás letölthető: www.netgombasz.hu
További információkat a netgombasz.fotopalyazat@gmail.com e-mail címen keresztül kérhetnek a pályázók.

2010/06/50. Sziget WAMP UP – Design Pályázat 2010
Milyen Sziget pólót vinnél haza 2010-ben? Mi lesz a Fesztivál kulttárgya idén?
Szállj be a ringbe, és diktáld Te a trendet az idei egy hét együttlét alatt…. A felnőttkorba lépett Sziget Fesztivál a Te stílustanácsodra kíváncsi!
A 2010-es esztendővel nagykorúvá érett a hazai legnagyobb zenei- és kulturális
fesztivál, mely – állandó megújulásaihoz illeszkedve – nem csupán korát tekintve
haladt előbbre, vizuális szemléletetében is. Többszáz koncert, DJ fellépés, színházi, civil- és oktatási program levézénylését követően, ismét új korszakába lépett
Európa egyik legfontosabb nyári fesztiválja. A zenei nagyágyúk szerepeltetése
mellett most WAMP-pal együtt működve trendtudatos arcot növeszt magának.
A WAMP havonta rendezett vasárnapi designvására az elmúlt négy évben városképi jelentősségű eseménnyé nőtte ki magát. A fiatal hazai divattervezés és design
kihagyhatatlan zarándokhelye, ahol felöltözhetsz, levetkőzhetsz, hátradőlhetsz,
ihatsz, ehetsz, lakást rendezhetsz. A WAMP amellett, hogy havonta feltálalja a
legfrissebb magyar design gyöngyszemeit, olyan tagszervezetként is működik,
melynek legfontosabb célja, hogy a designt közelebb hozza a nagyközönséghez, és
a kifinomult, de mégis progresszív tárgykultúra- és viselet iránti igényt fontos
hazai szemléletté tegye.
A WAMP idén nyáron ünnepli negyedik születésnapját! Ennek alkalmából szeretné beoltani a Sziget Fesztivált a design szellemiségével, és ebben a körben Te
nyerheted a legtöbbet! Tervezd meg a Sziget új pólóját vagy a Fesztivál Tárgyát, és
Tiéd lehet egy két személyes VIP belépő a Sziget Fesztiválra!!! A legjobb pólótervet pedig meg is valósítjuk. Kihagynád?
A Sziget és a WAMP “SzigetWAMP UP néven Design pályázatot hirdet.
Pályázaton két kategóriában lehet pályázni
a) Sziget Póló
b) A Sziget tárgya
Hogy válhatsz kultdesignerré?
A pályázat egyfordulós:
A június 28-ig beérkezett póló grafikákat, sziget tárgy látványterveket egy hattagú
zsűri fogja elbírálni és ezek közül választja ki a legjobb húsz, majd végül az öt
legigényesebb, díjazott munkát. Az eredményhirdetésre a július 18-i WAMP keretében (WAMP Design Vásár; Erzsébet tér) kerül sor, ahol a legjobb tervek egy
kiállítás keretében is megtekinthetőek lesznek.
A további tíz bekerült pályamunka a Sziget és a WAMP facebook oldalain lesz
látható, ahol szavazni lehet rájuk, a legtöbb szavazatot kapó munka pedig közönségdíjban részesül. A díjazott majd legyártásra kerülő munkákat a Sziget Fesztivállal párhuzamosan megrendezett augusztus 15-ei WAMP keretében láthatja a
közönség.
Díjazás mindkét kategóriában
– A legjobb 5 póló- és legjobb 5 tárgypályázat kétszemélyes VIP hetijegyet kap a
2010-es Sziget Fesztiválra
– A legjobb 20 pályamű nyilvános megjelenést kap és bemutatásra kerül
– A zsűri és a közönségszavazás során a legjobbnak ítélt 1-1 pólótervet a Sziget
saját költségen legyárja és forgalomba hozza a tervező nevének feltüntetésével.
A június 28-ig beérkezett pályamunkák elbírálását egy hatfős, szakmai zsűri látja
el. A zsűrizés június 29. és július 7. közt történik.
Pályázati anyagok benyújtásának határideje: 2010. június 28. 08.00 óra
Kiállítás megnyitó és eredményhirdetés: 2010. Július 11.
A pályázati anyagot:
– póló esetén a letöltött pólómintában készített grafikai tervet e-mail útján a
palyazat@wamp.hu e-mail címre, illetve postán vagy személyesen kell eljuttatni a
grafikai terveket a WAMP irodájába (1015 Budapest, Batthyány utca 51. 1/b)
– tárgy esetén a szükséges látványterveket a WAMP irodájába (1015 Budapest,
Batthyány utca 51. 1/b) kell eljuttatni.
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2010/06/51. AXN Filmfesztivál III.
Az AXN tévécsatorna, a Sony Pictures Entertainment akció- és kalandcsatornája
meghirdeti a III. AXN Filmfesztivált, melyre 18. életévüket betöltött professzionális és amatőr filmkészítők jelentkezhetnek.
Pályázni 2005. január 1. után Magyarországon (illetve koprodukcióban) készült,
maximum 1–7 perces időtartamú, korábban nyilvános forgalmazásba még nem
került eredeti rövidfilmekkel lehet (internetre való feltöltés nem számít).
Egy jelentkező csak egy rövidfilmet nyújthat be, amennyiben a filmnek több készítője van, egy pályázót kell megjelölni.
A versenyen nem indulhatnak animációs filmek, dokumentumfilmek, pornográfiát,
kirívó erőszakot bemutató filmek és pilot (kísérleti) alkotások; de részben animációs vagy dokumentum jellegű elemeket is tartalmazó, vegyes forgatókönyvű
alkotások engedélyezettek.
Jelentkezni az internetről letölthető „Jelentkezési és Joglemondási Lap a 2010. évi
AXN FILMFESZTIVÁLRA” című dokumentum kitöltésével és a szervezőnek a
határidő lejártáig történő benyújtásával lehet.
A pályázathoz csatolni kell:
1. a rövidfilm forgatókönyvének egy példányát az eredeti nyelven;
2. az alkotó személyes és szakmai önéletrajzát (összesen maximum két oldal);
3. a filmet DVD-PAL, MiniDV-PAL vagy DVCam-PAL formátumban.
Jelentkezési határidő: 2010. július 15. 24.00.
A jelentkezést postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a következő címre:
AXN Magyarország Kft.,
Magyarország, 1117 Budapest, Irinyi József u. 4–20.
Somló Iván
A jelentkezőnek a versenyszabályzat aláírásával szavatolnia kell, hogy ő a tulajdonosa minden jognak és/vagy ő rendelkezik minden olyan joggal, melyek szükségesek ahhoz, hogy a szervező felhasználja az általa benyújtott rövidfilmet. Szavatolnia kell továbbá, hogy az alkotásának felhasználása nem eredményez semmiféle
jogbitorlást, vagy jogsértést semmilyen harmadik fél felé.
A versenyfilmeket neves szakmai zsűri bírálja el. A döntőbe jutott rövidfilmek
közül a Fesztivál nyertesét valamint a – közönségszavazatok alapján – Közönségdíjjal elismert alkotást a 2010. augusztus 5-én megrendezésre kerülő záróeseményen hirdetik ki, és ekkor kerül sor a díjátadó gálára is.
Díjak:
AXN Filmfesztivál győztese:
HOLLYWOODI utazás a Sony stúdiókba
AXN Filmfesztivál Közönségdíjazottja:
T-Home Xbox Elite csomag, melynek tartalma:
Xbox 360TM Elite System és Controller, Halo3, Forza Motorsport2,PGR
játékok
AXN Filmfesztivál PORT.hu különdíj győztese:
A kiválasztott film kéthavi vetítése szeptemberben és októberben a CinePORT
mozihálózatán
A Jelentkezési lap – valamint a verseny Hivatalos Részvételi Szabályzata – letölthető a Filmfesztivál honlapjáról: www.axn.hu

2010/06/52. Pályázat írók és színpadi szerzők részére
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kulturális Bizottság kezdeményezésére
pályázatot hirdet írók és színpadi szerzők részére.
A pályázat célja:
A társadalom érzékenységének fokozása, illetve kulturális identitásunk erősítése
érdekében új, kortárs magyar színművek megszületésének és színpadra kerülésének támogatása.
A pályázat előnyben részesíti azokat a színműveket, amelyek a színpadra kerüléstől függetlenül is önálló irodalmi értéket képviselnek, s napjaink legfontosabb
kérdéseiről szólnak. Az elbírálás során további előnyt élveznek a gyermek- és ifjúsági korosztályt megszólító, szépirodalmi értéket képviselő eredeti művek.
Pályázni jogosult mindazon 35 év alatti szerző, aki magyar nyelven írt, eredeti
színpadi művel, vagy saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének (stb.)
dramatizált változatával pályázik.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat jeligével ellátva, 2010. szeptember 1-ig, kizárólag postai úton lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkársági Csoportjának címezve (3300 Eger,
Dobó tér 2.).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Elbírálás:
A műveket a Gárdonyi Géza Színház, az Agria folyóirat, illetve a Közgyűlés Kulturális Bizottsága által felkért 3 tagú zsűri bírálja. A nyertes pályamű 500 ezer Ft
szerzői honoráriumban részesül.
Az eredményhirdetésre 2010. szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján kerül
sor.
Kiegészítő információk:
A pályázat céljával összhangban, az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből
támogatást biztosít a Színház részére egy előadás létrehozására, amennyiben a

22 Pályázatfigyelő
nyertes pályamű szerzője a Gárdonyi Géza Színházzal a színmű bemutatására
szerződést köt.
www.eger.hu

2010/06/53. A mi világunk – irodalmi és ötletpályázat
A Nyitott Szemmel magazin szerkesztősége irodalmi és ötletpályázatot hirdet „A
mi világunk” címmel.
Megvalósítható-e egy élhetőbb és boldogabb világ? Hogyan lehetne értelmesebb,
emberségesebb módon élni, az egyén, a család, a közösségi élet, illetve a társadalom szintjén? Ön mit tesz vagy tenne másként ennek a megvalósításáért?
Élő példák, gyakorlati tapasztalatok, nemes célkitűzések leírását várják az ember
és a természet, az ember és a társadalom, az egyén és a család, az ember és az Isten
kapcsolatában.
A pályaműveket novella, dráma, esszé, vers, vagy tanulmány jellegű értekező
próza műfajában várják.
A pályázat elbírálásának legfőbb kritériumai: közérthetőség, hitelesség, drámaiság,
személyesség, érzékletes stílus, példaértékű, felemelő mondanivaló.
Terjedelme: 2–5 A/4-es oldal.
Díjazás: I. helyezett: 30 000 Ft; II. helyezett: 20 000 Ft; III. helyezett: 10 000 Ft
A legsikeresebb alkotásokat, ötleteket reprezentatív kötetben megjelentetik.
A pályázatra jogtiszta, még nem publikált alkotásokat várnak, az alábbi címek
egyikére: Nyitott Szemmel szerkesztősége, 8200 Veszprém, Ívelő sétány 26. vagy:
szerkesztoseg@nyitottszemmel.hu
Beérkezési határidő: 2010. 07. 15.
További információ: szerkesztoseg@nyitottszemmel.hu; www.nyitottszemmel.hu

2010/06/54. Pannon állomáspályázat
A Pannon pályázatot hirdet mindazok részére, akik hosszú távú, biztos, erőfeszítést
nem igénylő jövedelemhez, bevételhez kívánnak jutni.
A Pannon jelenleg is üzemelő állomásai számára keres új helyszíneket, hogy gazdaságosabban, olcsóbban tudja üzemeltetni a hálózatát, amely segítségével továbbra is versenyképes árú szolgáltatásokat kínálhat ügyfeleinek.
A mellékelt térképen az országos szinten kiváltásra kijelölt állomások találhatóak.
A térkép a tárgyalások függvényében folyamatosan frissül.
Az oldalon megtalálható letölthető .pdf formátumban az ajánlatkérési dokumentáció és .xls formátumban az ajánlatadási adatlap. A kitöltött táblázatot email-ben
kérjük elküldeni az allomaspalyazat@pannon.hu címre.
Használati útmutató a térképhez:
– A térképen az egérmutatót az adott Pannon állomást jelképező szimbólum fölé
helyezve megjelenik az állomás azonosító jele, címe.
– Ajánlatokat a kiválasztott szimbólumra rákattintva megjelenő körön belül elhelyezkedő ingatlanokra vonatkozóan várunk.
– Szintén megjelenik a kattintáskor szövegbuborékban a Pannon állomás azonosítója és az állomás címe. A szövegbuborék bezárása a jobb felső sarkában található
X-re kattintással történik.
– Egyidejűleg több állomás is kereshető, és a megjelenő körök a térkép átméretezésekor, illetve mozgatásakor is megmaradnak. A kör kikapcsolása az adott állomási
szimbólumra történő újbóli rákattintással történik. http://www.pannon.hu

Lapzárta után érkezett pályázatok
2010/06/55. Az Erasmus programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók
kiegészítő pénzügyi támogatása
Az Erasmus programban részt vevő felsőoktatási intézmények és a Tempus Közalapítvány közösen támogatást nyújthatnak azon felsőoktatásban dolgozó vagy
tanuló fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, vagy oktatók számára,
akik a 2010/2011-es tanév során Erasmus mobilitásban kívánnak részt venni.
A támogatás célja: Egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális
igényekkel rendelkező kiutazók számára az Erasmus programban való részvételre.
Kik pályázhatnak? Látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy
lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal élő vagy a betegség miatt folyamatos
orvosi felügyeletre szoruló személyek, ha a betegségük jelentős többletköltségeket
okoz a külföldi tartózkodás során.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot;
– Igazolást az elnyert Erasmus támogatásról;
– A kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) három hónapnál nem
régebben kiállított igazolása a fogyatékosságról vagy az adott krónikus betegség
fennállásáról. Egy kórházi zárójelentés vagy rendelőintézeti lelet, mely tartalmazza
az adott betegség diagnózisát. Erre a leletre vonatkozóan időbeni megkötöttség
nincs.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal
A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény végzi, míg orvosi
szakvéleményt a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők
adnak. Javaslatuk alapján a Kuratórium hoz döntést a pályázatról. A Kuratórium
döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A támogatás mértéke
– A támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt a szakértő
orvos javaslata alapján. A támogatás összege oktatók esetében legfeljebb 2000
euró lehet, hallgatók esetében legfeljebb 5000 euró.
– A támogatás kizárólag a pályázatban igényelt költségekre használható fel.
A pályázat benyújtásának várható határideje: 2010. július 30.
A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a megadott pályázati űrlapon kérjük
benyújtani két példányban a küldő intézmény koordinátorának részére, valamint
egy elektronikus verziót az intézményi koordinátor e-mail címére.
További felvilágosítás kapható az intézményi Erasmus koordinátortól, illetve a
Tempus Közalapítványtól (Várterész Flóra, 1/237-1300, flora.varteresz@tpf.hu).
A pályázati dukumentumok megjelenése júniusban várható.

2010/06/56. Bakelit Multi Art Center Befogadó-színházi
pályázata
A Bakelit a város kapuja, a kortárs összművészetiség bejárata. Célja, hogy egy
egészséges versenyszellem alakuljon ki a társulatok között azzal, hogy folyamatosan új, vagy még nem befutott, de kiemelkedő alkotók munkáit felfedezze és bemutassa, majd beépítse a budapesti és az országos kulturális vérkeringésbe.
Felelősnek érezzük magunkat azért, hogy teret kaphassanak az igényes, új, előremutató, progresszív előadóművészeti projektek és produkciók.
Ezért hirdetjük meg minden évben, idén negyedszer, a Befogadó-színházi Pályázatunkat. Fontos célkitűzésünk, hogy a vidéki, sőt határon túli értékek is megjelenhessenek Budapesten, ezért a jelentkezéseket az egész Kárpát-medencéből várjuk.
A nyerteseknek helyet biztosítunk a próbákhoz, illetve ahhoz, hogy bemutathassák
nálunk az előadásukat. A hely mellett szakmai és infrastrukturális támogatással is
állunk a nyertes pályázók rendelkezésére. A pályázóknak figyelemmel kísérjük a
tevékenységét, amennyiben igénylik, szakmai tanácsokkal segítjük őket. Használhatják a színház irodáját, ahol számítógép, internet-kapcsolat, fénymásoló, nyomtató, fax, lamináló-gép áll a rendelkezésükre. A produkció promotálásában a színház is részt vesz; az általa használt médiafelületeken, illetve a színház honlapján
anyagokat jelentet meg a produkciókról.
Jelentkezni bármilyen műfajú előadással/előadóművészeti projekttel lehet, amit az
alkotók a 2010–2011-es színházi évadban kívánnak megvalósítani, illetve már
megvalósított produkciók továbbjátszásával.
Jelentkezési határidő: 2010. június 30.
A jelentkezők közül 8–10 társulatot fogunk kiválasztani, a döntést 2010. augusztus
1-jén tesszük közzé a honlapunkon, illetve minden pályázót emailben is értesítünk.
Környezettudatossági szempontból kizárólag elektronikus úton lehet pályázni!
A felhasználóbarát elektronikus jelentkezés az alábbi linkre kattintva érhető el:
www.bakelitstudio.hu/palyazat

2010/06/57. A Kárpát-medence népi hagyományai, néprajzi
értékei című fotópályázat
A Kárpát-medencében fellelhető népi hagyományok, néprajzi értékek megjelenítése. Ez magába foglalja a népi hagyományokat őrző településeken még élő népszokások, ünnepek, munkafolyamatok bemutatását. Célunk ráirányítani a figyelmet
mindazokra az értékekre, amelyek a múltban születtek, a jelenben még megtalálhatók és fennmaradtak a XXI. században.
A pályázók köre:
A pályázaton életkortól, foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet.
Pályázati témakörök:
Néphagyományok: farsang, busójárás, aratás, szüreti mulatság stb.
Nemzeti ünnepeink
Egyházi ünnepek: húsvét, pünkösd, karácsony néptáncok, népviseletek, ősi magyar
mesterségek.
A pályaművek beküldése:
A pályaművek a http://www.karpatikum.hu/fotopalyazat.php címen tölthetők fel.
Kizárólag on-line regisztrálás után lehet képeket feltölteni. Nevezési díj nincs.
A pályázat lezárása, feltöltési határidő: 2010. június 30. 24.00 h
A legjobb pályaművek helyet kaphatnak „A Kárpát-medence hagyományai, ünnepei, néprajzi értékei, 2011” című falinaptárban. A kiválasztott fotók készítői
könyvutalványt és a falinaptárból öt példányt kapnak. A legjobb 14 éven aluli ifjú
fotósok külön díjazásban részesülnek.
Eredményhirdetés: A kreatív fotópályázat eredményeit 2010. augusztus 20-án a
www.karpatikum.hu oldalon tesszük közzé.

Pályázatfigyelő
2010/06/58. Holcim Hungária Otthon Alapítvány pályázata
A Holcim Hungária Zrt. a világ vezető cement-, kavics- és betongyártó vállalatainak egyike. Elsődleges célkitűzése biztosítani a társadalom jövőjének alapjait. Ezt
a filozófiát követi a Holcim Hungária Otthon Alapítvány is, mely az önkormányzatok bérlakás-építési projektjeit támogatja, pályázati ciklusonként összesen 100
millió forint (385 000 euró), vissza nem térítendő támogatással.
A pályázat önkormányzatok és önkormányzati szervezetek részére kerül meghirdetésre.
Pályázhatnak egyrészt települési önkormányzatok, önkormányzati bérlakás-állományuk növelésére projektenként legfeljebb 50 millió Ft értékben, de maximum a
bekerülési összeg 50%-áig. A pályázatra olyan önkormányzati szervezetek (pl.
közhasznú társaságok) jelentkezését várják, amelyek jelenleg nem lakás céljára
szolgáló épületeket (pl. laktanya, munkásszálló) bérlakássá alakítanak át.
A támogatás módja: egyösszegű vagy részletekben rendelkezésre bocsátandó,
vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat beérkezési határideje: 2010. július 15. A pályázatot két példányban,
aláírással ellátott, lezárt borítékban vagy postai küldeményként a Holcim Hungária
Otthon Alapítvány részére, 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c. címezve kell elküldeni.

2010/06/59. MOBILITÁS pályázat / HUMAN-MB08
A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter nevében az Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal (NKTH) és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) a 2008–2010 közti időszakra a MOBILITÁS pályázatot 2010.
évre újra megnyitja. Változás: C.: Reintegrációs témakörben a projekt futamideje:
– Tavaszi fordulóban min.2 év – max.2,5 év,
– Őszi fordulóban min.2 év – max.2 év lehet.
A pályázat célja: Az NKTH-OTKA-EU 7. Keretprogram (Marie Curie akciók)
által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat célja PhD fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkező:
– kutatók tudományos karrierjének előmozdítása, nemzetközi tapasztalatszerzésük,
mobilitásuk támogatása révén,
– illetve a nemzetközi, Európán kívüli országban szerzett kutatói tapasztalat hazai
hasznosulásának elősegítése, Magyarországra visszatérő kutatók támogatásán
keresztül.
A pályázat valamennyi témakörében PhD fokozattal vagy legalább négy év teljes
állású kutatói tapasztalattal rendelkező kutatók nyújthatnak be projektjavaslatokat.
A pályaműveket 4 szakterületi bizottság értékeli a következők szerint: műszaki
tudományok; természettudományok; élettudományok; társadalomtudományok
Beérkezési határidők: 2010. szeptember 27. (elektronikus) és október 1. (postai benyújtás)
Felvilágosítás: – Az OTKA Iroda telefonszámán munkaidőben: +36-1-219-8700
– Kérdéseit felteheti e-mailben is az MB08@otka.hu /’MB’ ’nulla’ ’nyolc’/címre
elküldve.A tárgymezőben (subject) is tüntesse fel a pályázati azonosítót: HUMANMB08.

– Olyan települések pályázhatnak, amelyek településfejlesztési koncepciójában,
településrendezési tervében a kerékpáros infrastruktúra kellő hangsúllyal szerepel.
A pályázati adatlap és az információs háttéranyag letölthető az alábbi honlapokról:
www.khem.gov.hu, www.kertam.hu
Beérkezési határidő: 2010. szeptember 30, 15.00 óra
A pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk elektronikusan:
szabo.kristof@kkk.gov.hu
Szabó Kristóf, projekt koordinátor, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház utca 39.

2010/06/62. Válság következtében önálló lakhatásukat
elveszített kisgyermekes családok megsegítése
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány
megbízásából és támogatásával minden régióban pályázati támogatás igényelhető a
2008. szeptember 30-át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített,
kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére.
Előreláthatólag országosan összesen mintegy 750-800 család lesz támogatható.
Az pályázhat, aki
– nagykorú és
– önálló lakhatását (saját tulajdon, vagy önkormányzati bérlet) 2008. szeptember
30-át követően veszítette el és
– az együttköltözőknek legalább egy 18 év alatti gyermek áll gondozásuk alatt és
– önálló lakhatása jelenleg nem biztosított – azaz nem rendelkezik beköltözhető
saját tulajdonú lakással, vagy önkormányzati bérlakással és
– az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 3,5-szörösét (azaz 99.750 Ft/fő-t) és
– vállalja a támogatás folyósításának teljes idejére a támogató intézménnyel való
együttműködést, az erre vonatkozó együttműködési megállapodást megköti.
A támogatás mértéke
– A támogatás mértéke – az együttköltözők számától függetlenül – egy lakásbérlet
esetében legfeljebb összesen 300.000 Ft.
– A teljes támogatás havi egyenlő, vagy csökkenő részletekben legalább 6 hónapon, de legfeljebb 12 hónapon keresztül nyújtható.
– A támogatás kizárólag lakásbérleti, albérleti díjra, a lakásbérlet, albérlet egy
összegű tartós lekötésére, kauciójára fordítható.
– A támogatás havi összege a havi bérleti díj összege (rezsiköltségek nélkül), de
legfeljebb havi 50 ezer Ft, amely havonta közvetlenül a kérelmező részére kerül
kifizetésre abban az esetben, ha az együttműködést betartja.
A pályázat benyújtható folyamatosan, de legkésőbb 2010. szeptember 30-ig.
A pályázó személyek a pályázatot kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt, a
támogatandó lakásbérlet fekvése szerinti településen lévő, vagy ennek hiányában
az e településhez legközelebb lévő szociális segítő szervezetnél (mentor szervezetnél) nyújthatják be személyesen.
A részletes pályázati felhívás és adatlap régiónként letölthető www.szmm.gov.hu
oldalról.

2010/06/60. Kerékpárosbarát Munkahely 2010
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium és a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium meghirdeti kis-, közép- és nagyvállalat, közintézmény és nonprofit szervezet kategóriákban a „Kerékpárosbarát Munkahely 2010”
címeket.
Egyre több lehetőségük van munkáltatóknak kerékpárosbaráttá válni, mert, például
a Kerékpáros Tárcaközi Bizottság munkájának hatására egyértelművé vált a kerékpáros munkába járás pénzügyi ösztönzésének lehetősége, illetve a céges kerékpárok elszámolhatósága is (http://tinyurl.com/ktb-adozas).
A pályázati adatlap és az információs háttéranyag letölthető az alábbi honlapokról:
www.kvvm.hu, www.khem.gov.hu, www.kertam.hu,
A pályázatról további információ kérhető a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központnál Szabó Kristóftól (Tel: +36-30-291-9975), szabo.kristof@kkk.gov.hu.
Beérkezési határidő: 2010. szeptember 30. 15.00 óra

2010/06/61. Kerékpárosbarát Település 2010
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium meghirdeti nagyközség,
község; város; valamint megyei jogú város és fővárosi kerület kategóriákban a
„Kerékpárosbarát Település 2010” címeket.
Részvételi feltételek:
– Az Önkormányzatok önállóan pályázhatnak, illetve amennyiben az Önkormányzat nem kíván pályázni, a településen működő civil szervezetek is pályázhatnak a
település nevében. Ebben az esetben az önkormányzat hozzájárulását kérjük, mellékeljék.
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24 Pályázatfigyelő
„A hír szent, a vélemény szabad”

Pulitzer Szülővárosának Díja, Makó
Szinte mindenki hallott már Joseph Pulitzerről, akit szerte a világon a modern újságírás
megalapítójaként tartanak számon. A róla elnevezett díj máig az újságírói szakma
legmagasabb elismerése. Bizonyára sokan hallhattak Makóról is, erről a Maros-parti kisvárosról, ahol Európa talán legjobb
minőségű hagymája terem. Azt azonban kevesen tudják, hogy Joseph Pulitzer – akkor még Pulitzer József néven – Makón
született. Noha a város közössége büszke egykor elszármazott nagy fiára, talán a kelleténél kevesebb figyelem esik Pulitzer
magyar, s makói gyökereire. Ezen szeretne változtatni Makó Város Önkormányzata, amely a Pulitzer Szülővárosának Díja
újságírói pályázat meghirdetésével kíván tisztelegni a világhírű újságíró emléke előtt.

A pályázat célja
A Magyar Újságírók Szövetsége és Makó Város Önkormányzata mint kiíróknak célja, hogy méltó emléket állítson a makói születésű sajtómágnásnak, Pulitzer Józsefnek, valamint, hogy segítsék és támogassák a fiatal, pályakezdő tollforgatókat, felhívják a figyelmet az újságírás
mint közéleti tevékenység fontosságára, az (online) nyilvánosság erejére.
A pályázaton bármelyik iskolatípus tanulói pályázhatnak, az alsó korhatár 14, a felső 25 év. A pályadíj az OKM által felajánlott bruttó
500 000 forint kategóriánként, valamint Makó város díja, egy-egy zsűrizett, sorszámozott Pulitzer szobor, amely Kis Jenő szobrászművész
alkotása. Beküldési határidő: 2010. július 31. A következő kategóriákban lehet indulni:
1. Pulitzer Szülővárosának Díja – középiskolások kategóriája: A díjra 14–18 év közötti diákújságírók pályázhatnak bármilyen, időszaki
kiadványban (iskolai, kerületi, települési, megyei, országos vagy online újság) már megjelent publicisztikai (a sajtóműfajok közé besorolható) írással. Az interjú és a riport műfaját, valamint a valódi tényeken alapuló írásokat előnyben részesítjük a fiktív írásokkal szemben.
Egy cikk terjedelme nem haladhatja meg az 5000 karaktert (szóközökkel együtt). Egy pályázó összesen három pályaművel nevezhet
akképpen, hogy két, már megjelent írás nevezése esetén beküldhet egy nyomtatásban (vagy online) még meg nem jelent, kimondottan
e pályázatra szánt munkát.
2. Pulitzer Szülővárosának Díja – főiskolások, egyetemisták kategóriája: A címre 18. életévüket betöltött, de 25 évnél fiatalabb
újságírók pályázhatnak bármilyen, már előzőleg időszaki (akár online is) kiadványban megjelent publicisztikai írással. A valódi tényeken alapuló írások közül a riportot, valamint a véleményműfajokba tartozó írásokat előnyben részesítjük. A cikkek terjedelme nem
haladhatja meg az 5000 karaktert (szóközökkel együtt). Egy pályázó összesen három pályaművel nevezhet akképpen, hogy két, már
megjelent írás nevezése esetén beküldhet egy nyomtatásban (vagy online) még meg nem jelent, kimondottan e pályázatra szánt munkát.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
A pályázó adatai (név, elérhetőség, valamint oktatási intézményének adatai)
A pályamű A/4-es papíron nyomtatott változata lefűzve (online esetén is)
A pályamű elektronikusan is feldolgozható változata floppylemezen, CD-n, vagy elektronikus levél csatolmányként (txt, rtf, doc, pdf kiterjesztésű állomány, valamint kísérő fotók JPG vagy TIFF formátumban)
A pályaművet megjelentő lap azon példányát, amelyben a pályamű szerepel (másolat, illetve webcím is elegendő)
A pályaművet közlő lap aktuális példányát, ha ez lehetséges.

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók
A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. A pályázatokat postán
ajánlott küldeményként, illetve e-mailben a következő címre kell eljuttatni: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22.;
info@mako.hu.
A pályázat beküldési határideje: 2010. július 31.
A pályázat határidőben benyújtottnak minősül, ha azt a határidő utolsó napján postára adták. A határidőn túl
postára adott pályázat érvénytelen, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból. Elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.
A pályázatok elbírálásáról a Pulitzer József Emlékbizottság 2010 októberében dönt.
A nyertes pályázók listáját az önkormányzat a www.mako.hu honlapon is közzéteszi az ünnepélyes díjkiosztó
után.
A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.
A pályázatról további információval: hétköznap 8 órától 16-óráig a 20/219-5142-es telefonszámon (Sarnyai Tibor) és a
sarnyait@mako.hu elektronikus címen szolgálunk.

