BUDAPEST FŐVÁROS XVII.
ík KERÜLET RÁKOSMENTI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
POLGÁRMESTERI IRODA
EU PROGRAMIRODA

Pályázati lehetőségek
nevelési-oktatási intézmények részére

2018. január 31.

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu

Tisztelt Érdeklődő!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 2007 tavaszán azzal a szándékkal
hozta létre az EU Programirodát, hogy a különböző pályázati támogatások bevonásával
megsokszorozza a fejlesztésre fordítható forrásokat. Az EU Programiroda eddigi tevékenységét jól
jellemzi, hogy az elmúlt években közbel 6 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyerni és ezzel
Budapest legsikeresebben pályázó kerülete lettünk. A pályázatok elkészítése során rengeteg
intézménnyel, szervezettel alakítottunk ki jó együttműködés, melyet irodánk új eszközök bevezetésével
és korábbi jó gyakorlatok újbóli életre hívásával kíván intenzívebbé tenni. Ennek érdekében – a
„szolgáltató hivatal” szellemiségében – törekszünk rá, hogy a kerületi lakosoknak és szervezeteknek,
intézményeknek minden segítséget megadjunk Rákosmente fejlesztéséhez.
Az EU Programiroda a nevelési-oktatási intézmények eddigi pályázati tevékenységét kétheti
rendszerességgel megjelenő, tematikus pályázati hírlevéllel kívánja segíteni. A hírlevélben a
leginkább keresett témájú, hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat olyan formában gyűjtjük csokorba,
mely kiindulópontként szolgálhat a pályázni kívánók számára. A hírlevelet kétheti rendszerességgel
kívánjuk közzé tenni e-mailen, valamint az önkormányzat honlapján, a www.rakosmente.hu
oldalon, a jobb oldali „EU pályázatok” menüpont alatt.
Az elérhető pályázatok nagy száma miatt minden felhívásról nem tudunk e hírlevél keretei között
beszámolni, ezért ez nem helyettesíti az intézmények önálló és rendszeres pályázatkeresési
tevékenységét, de egy jó kiindulópontként szolgálhat a külső forrásszerzés kapcsán.
Amennyiben olyan pályázatot talál, ami nem szerepel a hírlevélben, jelezze felénk, hogy közzé
tehessük!
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, irodánk egy pályázat megírása és megvalósítása kapcsán –
annak bonyolultságától függően – működik közre:
1. Kis, egyszerű pályázat esetén irodánk háttér információkkal segíti az intézményt a
pályázat önálló elkészítésében és megvalósításában.
2. Bonyolultabb pályázat esetén irodánk közreműködik a pályázati dokumentáció
bizonyos részeinek az elkészítésében és végig követi a tervezési-, megvalósítási folyamat
egészét és minőségbiztosítási jelleggel ellenőrzi az elkészített pályázati dokumentációt.
3. Bonyolult, főként infrastruktúra fejlesztési vagy nagyobb összköltségű (15 millió forint

felett) pályázatok kapcsán az iroda készíti a teljes pályázati dokumentációt, bonyolítja a
megvalósítást és elszámolást, szoros együttműködésben az intézmény vezetésével.

Amennyiben pályázattal kapcsolatos kérdése van, az EU Programiroda segít Önnek!
Eredményes forrásszerzést!
EU Programiroda munkatársai
Elérhetőségünk
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal (www.rakosmente.hu)
1173 Budapest, Pesti út 165. I.em. 115 szoba.
Telefon: +36 1 253-3518
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I.
Nevelési, nevelési-oktatási intézmények számára
I. 1. Európa a polgárokért
Pályázati felhívások: http://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert
Mi az Európa a polgárokért program célja?
Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió
történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali
folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.
Általános célok:
Segíteni a polgárokat az Európai Unió, a közös történelem és a sokszínűség jobb megértésében
Elősegíteni az európai polgárság fogalmának jobb megértését, valamint a polgári és demokratikus
részvétel feltételeit
Konkrét célok:
- megvalósításuk nemzetközi szinten, az európai dimenziót erősítve!
- a megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek fontosságának tudatosítása
hozzájárul a béke fenntartásához, az uniós polgárok jólétének erősítéséhez az eszmecserék, a
közös gondolkodás és a hálózatok fejlesztése révén
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós
szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az
interkulturális és önkéntes programokban való részvétel népszerűsítésével
FONTOS VÁLTOZÁSOK: Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a
világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, az újszerű
tevékenységekre és a disszeminációra. Továbbá fontos, hogy a projekteknek legyen úgynevezett
multiplikátor hatásuk, vagyis a közvetlenül részt vevőknél szélesebb kört érjenek el. Prioritást élvez az
alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonása.
Éves prioritások:
Az Európa a polgárokért program általános célkitűzéseivel összhangban az Európai Bizottság éves
prioritásokat is meghatároz.
A 2014-es évre vonatkozó prioritások http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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A pályázásra jogosultak köre
Alprogramoktól függően a következők vehetnek részt az Európa a polgárokért programban:
-

helyi / regionális hatóságok
városok / települések
testvérvárosi szövetségek
helyi önkormányzatok szövetségei / egyesületei
helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek
civil társadalmi szervezetek
ifjúsági, oktatási és kutatási szervezetek

A program felépítése
1. alprogram: Európai emlékezet
Benyújtási határidő: március 1
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük a határidővel
megegyező év augusztus 1-je és a határidőt követő év január 31-e között
2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel
- Testvérváros-program
- Városok hálózatai
- Civil társadalmi projektek
Intézkedés

Benyújtási határidő
március 1.

Testvérváros-program
szeptember 1
március 1.
Városok hálózatai
szeptember 1.
Civil társadalmi projektek

március 1.

Támogathatósági időszak: a
tevékenységeknek kötelezően
meg kell kezdődniük
a határidővel megegyező év
július 1-je és a határidőt követő
év március 31-e között
a határidőt követő év január 1-je
és szeptember 30-a között
a határidővel megegyező év
július 1-je és december 31-e
között
a határidőt követő év január 1-je
és június 30-a között
a határidővel azonos év
augusztus 1-je és a határidőt
követő év január 31-e között
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A programban részt vevő országok
Támogatható országok jelenleg: az Európai Unió 28 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus,
Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia)
Szerbia, Montenegró
Kérjük, olvassa el az Európa a polgárokért programról és a pályázás feltételeiről szóló
programismertetőt is.
Kapcsolat
Frank Nóra
nora.frank@tpf.hu
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I. 2. Iskolai, óvodai partnerségek
Pályázati felhívás: http://www.tka.hu/palyazatok/244/iskolai-ovodai-partnersegek
Az Erasmus+ stratégiai partnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének
vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.
ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK
- rugalmasabb feltételek, egyszerűbb pályázás, jelentősen bővülő pályázati forrás Az Európai Bizottság a nemzeti irodák közreműködésével az eddigieknél lényegesen egyszerűbb
pályázati feltételeket biztosít a pályázati felhívásában. A változtatások célja, hogy minél több iskola és
óvoda tudjon csatlakozni az Erasmus+ programhoz és kihasználni annak nemzetközi
tapasztalatszerzési lehetőségeit. Az egyszerűsítési törekvés részeként a pályázati űrlapban jelentősen
csökken a kérdések száma, azok megfogalmazása konkrétabb és világosabb, míg a támogatási összeg
igénylése egyszerűbb lesz.
Az Iskolai, óvodai partnerségek projektekre 2018-ban az előző évhez képest várhatóan közel 50%-kal
magasabb pályázati forrás áll rendelkezésre Magyarországon, ami a legjelentősebb növekedés az
Erasmus+ program indulása óta.
2018. január második felében - február elején pályázatíró szemináriumokat tartunk 3 vidéki helyszínen,
illetve Budapesten két alkalommal. A rendezvények pontos helyszínei és időpontjai, illetve a jelentkezés
a honlapunkon a Rendezvények menüpont alatt lesznek elérhetők december közepétől.
1. Pályázattípus célja
Fő célja, hogy erősítse az európai dimenziót az óvodákban és az iskolákban, illetve hogy 21. századi
készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel a köznevelési intézményeket. Az Iskolai, óvodai
partnerségek kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy:
 megismerjék külföldi köznevelési intézmények napi működését, hogyan tanítanak és
foglalkoznak a gyerekekkel,
 ötleteket, jó gyakorlatokat és módszereket osszanak meg egymással, melyeket aztán akár otthon
is használnak,
 tovább fejlesszék már meglévő jó gyakorlataikat, kipróbálják őket új környezetben
 a gyermekek, a pedagógusok és az intézmények nemzetközi kapcsolatokra tegyenek szert,
melyekből hosszú távon profitálhatnak,
 gyakorolják idegen-nyelv tudásukat, vagy új nyelvvel ismerkedjenek meg,
 különösen a gyerekek, de akár a tanárok alapkészségeit, kompetenciáit fejlesszék,
 projektszerű tevékenységeket valósítsanak meg,
 diákok és munkatársak külföldi partnereikhez utazzanak.
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2. Pályázásra jogosultak köre
Ebben a pályázati formában kizárólag köznevelési intézmények vehetnek részt, melyek Magyarországon
a következők: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák,
szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák.
3. Támogatható tevékenységek
Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek
között elvégezhető tevékenységekre épül.
A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók,
mint például:
 rövid távú diák mobilitás, melynek hossza 3 nap és 2 hónap között lehet;
 munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények
pedagógusai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
 hosszú távú diák mobilitás, melyben legalább 14 éves diákok folytathatják tanulmányaikat a
partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
 hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben tanárok pedagógiai munkát
végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon
keresztül.
4. Programban részt vevő országok
Programországok:
Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium,
Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia,
Szlovénia, Svédország)
Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia
5. Pályázati feltételek
A partnerségben részt vevő intézmények száma minimum 2, de nem haladhatja meg a 6 intézményt, és
minimum 2 programország egy-egy köznevelési intézményének kell együttműködnie.
A projektek időtartama 12 és 24 hónap között lehet. Amennyiben hosszú távú diákmobilitás(oka)t is
megvalósítanak a projektben, annak hossza legfeljebb 36 hónap lehet.
A minőségi megvalósítás érdekében javasoljuk, hogy egy intézmény (tagintézményenként vagy
iskolarendszerű képzést folytató telephelyenként) legfeljebb két pályázatot nyújtson be, figyelembe véve
az éppen futó projekteket is.
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6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi horizontális prioritások kerültek meghatározásra:
Alap- és transzverzális készségek fejlesztése;
Társadalmi összetartozás: Szociális, civil és interkulturális kompetenciák fejlesztése, küzdelem a
diszkrimináció, a szegregáció, a társadalmi erőszak bármilyen formája ellen, a hátrányos helyzetű
tanulók tanulási eredményeiben jelentkező egyenlőtlenségek csökkentése;
Nyitott és innovatív oktatás digitális területen;
Felkészült oktatók;
Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése;
Fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése az oktatás - képzésben.
A köznevelési projektek esetében európai prioritás:
A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése azáltal, hogy a legjobb tanárjelöltek számára
vonzóvá teszik a szakmát, támogatják a tanárokat és vezetőket abban, hogy kiváló munkát végezzenek
az összetett iskolai szituációk kezelésében, valamint új módszereket és eszközöket alkalmazzanak.
Az alapkészségek terén mutatott alacsony teljesítmény javítása hatékonyabb oktatási módszerek révén.
Az iskolák támogatása a korai iskolaelhagyók és a hátrányos helyzetű tanulók kezelésében, különösen
olyan projektek révén, amelyek célja a belső együttműködés, valamint a szülőkkel és más külső érintett
szereplőkkel való együttműködés fejlesztése.
A kora gyermekkori nevelés és gondozás minőségének és szolgáltatásainak javítása a jobb tanulási
eredmények és az iskola sikeres elkezdésének biztosítása érdekében, különösen olyan projektek révén,
amelyek célja a kora gyermekkori nevelés és gondozás holisztikus és életkorhoz igazított pedagógiai
keretének fejlesztése.
Európai prioritások a hazai környezetben
A nemzeti irodáknak lehetőségük van kiemelni a Stratégiai partnerségek pályázati prioritásai közül
azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények
által 2018-ban benyújtandó Iskolai, óvodai partnerség pályázatok esetében ezek a prioritások az
alábbiak:
Nyitott és innovatív gyakorlatok a digitális oktatás területén;
A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése.
7. Támogatás mértéke
Az igényelt támogatás mértéke a projekt tervezett időtartamától és a pályázatukban tervezett
tevékenységektől függ. A partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, ami
intézményenként 16 500 euró lehet évente.
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(forrás: http://www.tka.hu/palyazatok/244/iskolai-ovodai-partnersegek)
Iskolai, óvodai partnerségek projektek keretében megvalósítható külföldi tanulási/oktatási/képzési célú
tevékenységek megvalósítására igényelhető támogatás összegek:

(forrás: http://www.tka.hu/palyazatok/244/iskolai-ovodai-partnersegek)
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8. A pályázás menete
A pályázó intézmény regisztrálása: A pályázat kitöltése és benyújtása előtt intézményét regisztrálnia kell
az Európai Bizottság pályázati regisztrációs felületén (Participant Portal). Amennyiben intézményüket
2014 óta már regisztrálták, semmiképp se regisztráljanak újra, hanem az akkor kapott PIC számot
használják 2018-ban is. A regisztrációról bővebben az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part
C) és a regisztrációs felülethez (Participant Portal) készített útmutatóban olvashat.
Részvételi feltételek ellenőrzése és a pályázati útmutató elolvasása, ami elengedhetetlen a sikeres
pályázás érdekében.
Pályázati anyag megírása és benyújtása: A pályázati anyagot a partnerekkel közösen írják meg és
véglegesítik, melyet ezt követően csak a koordinátor intézménynek kell kizárólag elektronikus úton
eljuttatni.
9. Pályázati határidő
2018. március 21. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)
Előbírálati határidő: nincs
10. Pályázati keret
2018-ban az Iskolai, óvodai partnerségek projektekre rendelkezésre álló pályázati keret 3 791 909 EUR,
ami közel 50%-kal magasabb, mint az előző esztendőben.
11. Linkek
 Erasmus+
angol
nyelvű
program
útmutató
(Programme
Guide):
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/erasmus-plus-programmeguide_en17102713421710271342.pdf
 Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
 Európai Bizottság regisztrációs portálja (Participant Portal) (kötelező pályázói regisztrációs
felület): http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
Útmutató az Európai Bizottság Participant portálján való regisztrációhoz
 További pályázati dokumentumok: pályázati űrlapok, magyar nyelvű pályázati kalauz stb. (Az
űrlap és a kalauz januárban várható): http://www.tka.hu/palyazatok/535/palyazatidokumentumok
12. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak
Vercseg Zsuzsanna (zsuzsanna.vercseg{kukac}tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/104
Kiss Tímea (timea.kiss{kukac}tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/242
Balogh Tamás (tamas.balogh{kukac}tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/263
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I. 3. Köznevelési stratégiai partnerségek
Pályázati felhívás: http://www.tka.hu/palyazatok/792/koznevelesi-strategiai-partnersegek
1. A pályázattípus célja
Fő célja, hogy a köznevelésben lehetőséget biztosítson új és innovatív gyakorlatok, módszerek
kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a köznevelési intézmények és/vagy más, a köznevelésben
érintett intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében. A vállalt célok, a
várt hatás, az elérni kívánt eredmények függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is
különbözőek lehetnek.
Innovációt támogató partnerségek
Olyan projektek, ahol a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz
kapcsolódó, magas minőségű, innovatív szellemi termékek fejlesztését vagy átvételét, adaptálását.
Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített
mobilitási tevékenységeken felül szellemi termék fejlesztése vagy átvétele is történhet. Az elkészült vagy
átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők.
Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek
A projektek egy részében az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések
megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése,
valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél.
Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és igény esetén további beépített
mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg a tapasztalatcsere.
A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.
2. Pályázásra jogosultak köre
Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok, alap- vagy
középfokú művészeti iskolák valamint bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén
aktív köz- és magánintézmények.
3. Támogatható tevékenységek
Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek
között elvégezhető tevékenységekre épül, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus
célkitűzéseivel.
A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók,
mint például:
 rövid távú diákcsere (min. 5 nap; max. 2 hónap);
 hosszú távú diákmobilitás, melyben legalább 14 éves diákok folytathatják tanulmányaikat a
partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
 rövid távú vegyes típusú (blended) diákmobilitás (min. 5 nap; max. 2 hónap);
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 hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben tanárok pedagógiai munkát
végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon
keresztül;
 munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények
pedagógusai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt.
4. Programban részt vevő országok
Programországok:
Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium,
Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia,
Szlovénia, Svédország)
Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia
5. Pályázati feltételek
Minimum 3 programország egy-egy intézményének kell együttműködnie a partnerség keretében.
A projektek időtartama 12 és 36 hónap között lehet.
A minőségi megvalósítás érdekében javasoljuk, hogy egy intézmény (tagintézményenként vagy
iskolarendszerű képzést folytató telephelyenként) legfeljebb két pályázatot nyújtson be, figyelembe véve
az éppen futó projekteket is.
6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi horizontális prioritások kerültek meghatározásra:
 Alap- és transzverzális készségek fejlesztése;
 Társadalmi összetartozás: Szociális, civil és interkulturális kompetenciák fejlesztése, küzdelem a
diszkrimináció, a szegregáció, a társadalmi erőszak bármilyen formája ellen, a hátrányos helyzetű
tanulók tanulási eredményeiben jelentkező egyenlőtlenségek csökkentése;
 Nyitott és innovatív oktatás digitális területen;
 Felkészült oktatók;
 Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése;
 Fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése az oktatás - képzésben.
A köznevelési projektek esetében európai prioritás:
 A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése azáltal, hogy a legjobb tanárjelöltek számára
vonzóvá teszik a szakmát, támogatják a tanárokat és vezetőket abban, hogy kiváló munkát
végezzenek az összetett iskolai szituációk kezelésében, valamint új módszereket és eszközöket
alkalmazzanak.
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 Az alapkészségek terén mutatott alacsony teljesítmény javítása hatékonyabb oktatási módszerek
révén.
 Az iskolák támogatása a korai iskolaelhagyók és a hátrányos helyzetű tanulók kezelésében,
különösen olyan projektek révén, amelyek célja a belső együttműködés, valamint a szülőkkel és
más külső érintett szereplőkkel való együttműködés fejlesztése.
 A kora gyermekkori nevelés és gondozás minőségének és szolgáltatásainak javítása a jobb
tanulási eredmények és az iskola sikeres elkezdésének biztosítása érdekében, különösen olyan
projektek révén, amelyek célja a kora gyermekkori nevelés és gondozás holisztikus és életkorhoz
igazított pedagógiai keretének fejlesztése.
Európai prioritások hazai környezetben
A nemzeti irodáknak lehetőségük van kiemelni a Stratégiai partnerségek pályázati prioritásai közül
azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények
által 2018-ban benyújtandó Köznevelési stratégiai partnerségi pályázatok esetében ezek a prioritások az
alábbiak:
•

Nyitott és innovatív gyakorlatok a digitális oktatás területén;

•

A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése.

7. Köznevelési stratégiai partnerségek regionális együttműködések működését támogató
fókusszal
Az Erasmus+ stratégiai partnerségek pályázattípus köznevelési szektora megkülönböztetett figyelemben
részesíti a különböző régiók oktatási hatóságai által létrehozott együttműködéseket. Ennek a speciális
együttműködési formának a célja, hogy lehetőséget biztosítson régiók, térségek közötti
tapasztalatcserére, jó gyakorlatok cseréjére, új és innovatív gyakorlatok, módszerek megismerésére,
terjesztésére és alkalmazására a köznevelés területén úgy, hogy az eredmények továbbadása a részt vevő
oktatási hatóságok együttműködésében történjen. Az Európai Bizottság azokat az együttműködéseket
támogatja ezen a kategórián belül, amelyekben olyan oktatási hatóságok vesznek részt, amelyeknek
komoly ráhatása van az adott térség, régió oktatására, ilyenek például az iskolák, óvodák fenntartói.
Akkor tekinthető regionális köznevelési stratégiai partnerségnek egy projekt, ha az együttműködés céljai
az adott régió köznevelési intézményeinek fejlesztését szolgálják, valamint ha a projektben részt vevő
minimum 3 különböző országbeli intézmény közül legalább 2 különböző országból származó oktatási
hatóság.
Miért érdemes köznevelési regionális együttműködésekben gondolkodni?
•
•
•

az oktatási intézmények szűkebb környezetében alakulnak ki szakmai kapcsolatok;
nemcsak az oktatás szereplőivel közösen zajlik a munka, hanem más szektorok szereplői is részt
vesznek az együttműködésben;
a jó gyakorlatok, innovatív termékek közvetlenül a fenntartó szintjén válnak láthatóvá és
terjeszthetővé;
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•

lehetőség van arra, hogy az oktatás fejlesztésére hatást gyakorló hatóságok és iskolák
szorosabban működjenek együtt.

8. Támogatás mértéke
Az igényelt támogatás mértéke attól függ, hogy a pályázatukban milyen tevékenységek megvalósítását
tervezik. A Stratégiai partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, de a partnerek által
igényelt támogatások összege nem haladhatja meg a partnerség egészére meghatározott maximális
összeget, ami havonta 12.500 euró. Ennek értelmében egy 12 hónapos futamidejű projekt esetén a
partnerség egésze által igényelhető összeg legfeljebb 150.000 euró lehet.

(forrás: http://www.tka.hu/palyazatok/792/koznevelesi-strategiai-partnersegek)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu
- 15 -

A Köznevelési stratégiai partnerségek projekt keretében megvalósítandó külföldi tanulási/oktatási célú
tevékenységek megvalósítására igényelhető támogatás összegek:

(forrás: http://www.tka.hu/palyazatok/792/koznevelesi-strategiai-partnersegek)
9. A pályázás menete
A pályázó intézmény regisztrálása: A pályázat kitöltése és benyújtása előtt intézményét regisztrálnia kell
az Európai Bizottság pályázati regisztrációs felületén (Participant Portal). Amennyiben intézményüket
2014 óta már regisztrálták, semmiképp se regisztráljanak újra, hanem az akkor kapott PIC számot
használják 2018-ban is. A regisztrációról bővebben az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part
C) és a regisztrációs felülethez (Participant Portal) készített útmutatóban olvashat.
Részvételi feltételek ellenőrzése és a pályázati útmutató elolvasása, ami elengedhetetlen a sikeres
pályázás érdekében.
Pályázati anyag megírása és benyújtása: A pályázati anyagot a partnerekkel közösen írják meg és
véglegesítik, melyet ezt követően csak a koordinátor intézménynek kell kizárólag elektronikus úton
eljuttatni.
10. Pályázati határidő
2018. március 21. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)
Előbírálati határidő: nincs
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11. Pályázati keret
2018-ban a köznevelési szektorban 6. 319 848 EUR-s támogatási keret (stratégiai partnerségek
pályázattípus) áll a pályázók rendelkezésére. A keret 30%-a az innovációt támogató projektek, 10%-a a
jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek, és 60%-a az Iskolai Óvodai partnerségek számára
biztosít forrást.

11. Linkek
 Erasmus+
angol
nyelvű
program
útmutató
(Programme
Guide):
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/erasmus-plus-programme-guide2_en1801081246.pdf
 Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
 Európai Bizottság regisztrációs portálja (Participant Portal) (kötelező pályázói regisztrációs
felület): http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
 Útmutató
az
Európai
Bizottság
Participant
portálján
való
regisztrációhoz:
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/urf_regisztracio_utmutato_v3_71511241329.pdf
 További pályázati dokumentumok: pályázati űrlapok, magyar nyelvű pályázati kalauz stb. (Az
űrlap és a kalauz januárban várható): http://www.tka.hu/palyazatok/535/palyazatidokumentumok
12. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak
•
•

Fintáné Hidy Réka (reka.hidy@tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/147
Hlavatý Ildikó (ildiko.hlavaty@tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/133

A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb
dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az
információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre
szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos
információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által
terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget.
A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és
dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
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I. 4. Katica és dínótojás
Pályázati felhívás: http://www.bogarhaton.hu/palyazat-2018-tel/
Csodabogarak Alapítvány
Az Alapítvány 2017-ben meghirdetett egy rajzpályázatot, mely a farsangi mesére épült. A pályázathoz
160 pályamű érkezett, és a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumban ebből 40 rajz került
kiállításra. A legjobbnak ítélt művek készítői jutalomban részesültek.
2018-ban ismét kiírásra kerül a rajzpályázat, mely ezúttal külön veszi az iskolás és az óvodás korosztályt.
Mindkét korosztály számára a legújabb mese kerül fókuszba, melynek címe: "Katica és a dínótojás". A
mese elkalauzol bennünket a dínók világába, ahová Katica szeretné visszajutattni a talált dínótojást. A
történetben ismét interaktívan vesznek részt a néző gyerekek, és az ősidőkben élt rovarok bőrébe bújva
segítik Katicát. Itt is sok különleges feladatot kell megoldani, melynek során megismerkedünk az év
rovarával, mely 2018-ban az óriás szitakötő, valamint az első hazai dinoszaurusszal, a
Hungaroszaurusszal is. A mese alapján készített rajzokat várja az alapítvány kuratóriuma. Fontos, hogy
a rajzon szerepeljen dínó és rovar is, hiszen pont az a lényeg, hogy egyszerre éltek.
Ovis pályázat
Ovis Pályázati útmutató: http://www.bogarhaton.hu/ovoda-palyazat-2018/
Ovis Pályázati adatlap: http://www.bogarhaton.hu/ovoda-palyazat-adatlap/
Iskolai pályázat
Iskolai pályázati útmutató: http://www.bogarhaton.hu/iskola-palyazat-2018/
Iskolai pályázati adatlap: http://www.bogarhaton.hu/iskola-palyazat-adatlap/
Pályázati határidő:
A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2018. január 15. A pályázat befogadásáról visszaigazoló emailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik. Amennyiben 12 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken. A pályázó
iskolával a Csodabogarak Alapítvány szerződést köt.
Beadási határidő: 2018. február 20.
További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon.
További információ: http://www.bogarhaton.hu
bogarhaton@gmail.com
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I. 5. HATÁRTALANUL! programok (ÚJ)
1.) HATÁRTALANUL! program Együttműködés középiskolák között
Pályázati
felhívás:
http://www.kormany.hu/download/4/78/41000/HAT-1802%20Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%20k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1k
%20k%C3%B6z%C3%B6tt.pdf#!DocumentBrowse
Benyújtási határidő: 2018. április 30.
2.) HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Pályázati
felhívás:
http://www.kormany.hu/download/3/78/41000/HAT-1801%20Tanulm%C3%A1nyi%20kir%C3%A1ndul%C3%A1s%20hetedikeseknek.pdf#!DocumentBrow
se
Benyújtási határidő: 2018. április 30.
3.) HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai szolidaritási program
Pályázati
felhívás:
http://www.kormany.hu/download/5/78/41000/HAT-1803%20K%C3%A1rp%C3%A1taljai%20szolidarit%C3%A1si%20program.pdf#!DocumentBrowse
Benyújtási határidő: 2018. április 30.
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II.
Pályázat pedagógusok számára
II. 1. Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása
Pályázati felhívás: http://www.tka.hu/palyazatok/243/koznevelesi-intezmenyek-munkatarsainakmobilitasa
1. A pályázattípus célja
A köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása pályázattípus célja a pályázó intézményben
dolgozók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.
2. A pályázásra jogosultak köre
A programban 2016-tól önálló ügyvitellel rendelkező, oktatási képzési tevékenységet folytató
feladatellátási helyek önállóan pályázhatnak.
Job shadowing és oktatási tevékenység esetén küldő és fogadó intézmény lehet: óvoda, általános iskola,
gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, kollégium,
alapfokú/középfokú művészeti iskola
Továbbképzés esetén
 küldő intézmény lehet: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola,
szakiskola, készségfejlesztő iskola, kollégium, alapfokú/középfokú művészeti iskola
 fogadó intézmény: kurzusszervező vagy egyéb köz- magánintézmény, mely aktív a
munkaerőpiacon, az oktatás, képzés és ifjúság területén.
Nemzeti konzorcium is lehet pályázó: 1 oktatási hatóság és legalább két iskola (ugyanabból az
országból)
Konzorcium vezetője lehet: Klebersberg Központ, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
Egyházi és magánfenntartók, Települési Önkormányzat, Országos és Helyi Nemzetiségi Önkormányzat
illetve tankerületi központok, szakképzési centrumok, Oktatási Hivatal, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézetek, tagintézménnyel
rendelkező iskolák/óvodák, többcélú intézmények.
Fontos, hogy a konzorciumban részt vevő iskolák és a konzorcium vezetője között valamiféle
szervezeti kapcsolat legyen.
Konzorcium esetében megbízólevél szükséges, mely megállapodás a konzorcium vezetője és a
partnerintézmény között jön létre. A megbízólevél minta letölthető innen.
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Konzorcium koordinátorának munkatársai csak abban az esetben vehetnek részt a mobilitásokban,
amennyiben hivatalos (pl. szerződéses) munkakapcsolatban állnak a konzorciumban résztvevő
intézmények valamelyikével.
A résztvevők köre: bármely, a küldő köznevelési intézményben dolgozó munkatárs (pl.
intézményvezető, tanár, nemzetközi mobilitási referens, adminisztratív és tanácsadói munkakörben
dolgozók, stb.)
3. Támogatható tevékenységek







Szakmai látogatás (Job shadowing) egy külföldi oktatási intézményben
(megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben)
Oktatási tevékenység azaz külföldi köznevelési intézményben történő oktatás, tanítás
(megvalósítható egy programországban lévő köznevelési intézményben)
Munkatársak képzése: továbbképzésen, nyelvtanfolyamokon való részvétel
(megvalósítható egy programországban lévő kurzusszervező intézményben vagy bármely
szervezetnél, mely aktív az oktatás és képzés területén)
 A mobilitások időtartama: 2 nap – 2 hónap között.
A projekt futamideje: 12 hónap – 24 hónap között.
4. A programban részt vevő országok
Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:
 Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
 Az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia.
 Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
Törökország
5. Pályázati feltételek
A pályázó intézménynek előzetesen regisztrálnia kell Európai Bizottság Unique Registration Facility
(URF) portálján
A mobilitási tevékenységet mindenképpen külföldön, valamelyik partnerországban kell megvalósítani.
Egy intézmény vagy egy nemzeti konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. Azonban egy
konzorcium vezetője koordinálhat több konzorciumot is, amelyek ugyanabban a pályázati körben
pályáznak.
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6. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:
 Utazási támogatás: utazási távolság alapján résztvevőnként számolva
 Megélhetési költség: a kiutazás időtartama alapján résztvevőnként számolva
 Szervezési támogatás: 100 főig: 350 EUR/résztvevő + 100 fő fölött 200 EUR/további
résztvevők
 Kurzusdíj: 70 EUR/nap, maximum 700 euró/fő/projekt
 Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség
alapján számolva
7. A pályázás menete
A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C)
érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében egyének közvetlenül nem nyújthatnak be
pályázatot; csak intézmények pályázhatnak. A pályázás folyamatának legfontosabb lépései: Előzetes
regisztráció az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján
Részvételi kritériumok ellenőrzése
E-űrlap kitöltése és online benyújtása
8. Pályázati határidő
2018. február 1. csütörtök, brüsszeli idő szerinti déli 12 óra.
A projekt lehetséges kezdete: 2018. június 1 - 2018. december 31 között.
A pályázati felhívás, az űrlap és a különböző tájékoztató és támogató dokumentumok letölthetők
honlapunkról a Pályázati dokumentumok/2018 Mobilitási pályázatok oldalon.
9. Kapcsolat
Adminisztratív kérdésekben:
Szabó Csilla - junior adminisztrátor - csilla-szabo(kukac)tpf.hu - 06-1-237 1300/233
Tartalmi kérdésekben:
Pribil-Kövesdy Döníz - junior pályázati referens - doniz.kovesdy@tpf.hu - 06-1-237 1300/130
Szilágyi Róbert - pályázati koordinátor - robert.szilagyi@tpf.hu - 06-1-237 1300/155
Jenei János - senior koordinátor - janos.jenei@tpf.hu - 06-1-237 1300/118
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III.
Díjak
III. 1. Stockholmi Ifjúsági Víz Díj – magyar verseny (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.ifivizdij.hu/
A VERSENYRŐL
Versenyzők a stockholmi helyszínen (fotó: id. Polák P.)Az 1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz
Díj (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) a legismertebb nemzetközi ifjúsági díj a vízügy területén.
Ezen a különleges, magas színvonalú versenyen, ami része az évente megrendezett Víz Világhétnek,
hatalmas megtiszteltetés részt venni. Védnöke Viktória, a svéd koronahercegnő, aki találkozik a döntő
résztvevőivel és személyesen adja át a győztesnek járó díjat, mely 15.000 dollár és egy kristályszobor. A
győztes iskolája 5000 dollár jutalomban részesül. A második legjobb pályamű készítője egy ún. Diploma
of Excellence kitüntetést és 3000 dollár pénzjutalmat kap. A 2015-ös csapat (Fotó: GWP
Magyarország)A stockholmi döntőben, mely angol nyelven zajlik, az egyes országok versenyének első
helyezettje indulhat. Világszerte minden évben több ezer, 15-20 év közötti, középiskolás fiatal vesz részt
a selejtezőkön. Az esemény egyúttal kiváló eszköze a víz-, illetve a környezet védelmére, a
környezettudatosságra irányuló figyelem felkeltésének. A Víz Világhét és a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj
szervezője
a
Stockholm
International
Water
Institute
(SIWI,
ld.
www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize).
Magyarország 2013-ban csatlakozott ehhez a nemes vetélkedőhöz. Az eddig győztesek:
 2013 – Kakas Dézi, Béri János és Polák Péter, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc: The
importance of the Szinva-stream, Biological and chemical-physical examinations
 2014 – Li Claudia, Mayer Livia és Sebestyén Nikolett, Eötvös József Gimnázium, Tata: Our
Water is Our Future
 2015 – Czikkely Márton, Iványi Gergely Tamás, Márkus Tamás, Városmajori Gimnázium,
Budapest: „The Secrets of Drinking Water”
 2016 - Kovács Dávid, Szűcs Ákos Iván, Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági
Szakközépiskola: „What can we gain by using grey water?”
 2017 – Stefán Kristóf, Szabó Nikolett, Tari Anna, Kőbányai Szent László Gimnázium,
Budapest: „Tanks of Water”
Az
eddigi
versenyek
összefoglalói
a
Letölthető
menüpontban
érhetők
el:
http://www.ifivizdij.hu/?page=downloads
A hazai verseny - 2018
A hazai versenyt a GWP Magyarország Alapítvány szervezi, számos partnerszervezet segítségével és
támogatásával. Védnöke Áder János köztársasági elnök.
Jelentkezni a www.ifivizdij.hu honlapon keresztül történő regisztrációval és egy egyoldalas, angol nyelvű
összefoglalóval lehet 2018. február 4-ig. A kiválasztott összefoglalók szerzői február 20-ig felkérést
kapnak a teljes húszoldalas pályamű kidolgozására. Ennek benyújtási határideje 2018. április 15.
A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, melyeknek
környezetvédelmi, tudományos, társadalmi, vagy műszaki jelentőségük van. Nevezni egyénileg, vagy

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu
- 23 -

maximum két fős csapattal lehet 15-20 éves középiskolásoknak. Részletes szabályok a letölthető
versenykiírásban találhatók.
A pályaművek értékelését egy neves hazai vízügyi szakemberekből álló bíráló bizottság végzi (ld.
lentebb). A hazai döntőbe, melyre 2018. május 26-án kerül sor Budapesten, a bizottság döntése alapján
a legjobb csapatok kapnak (legkésőbb május 4-ig) meghívást. Itt a versenyzők (szintén angol nyelven)
bemutatják a munkájukat és válaszolnak a zsűri kérdéseire.
A győztes csapat képviseli Magyarországot a nemzetközi döntőben, a stockholmi Víz Világhéten.
Költségeit a versenyszervezők fedezik. A részvétel egyben a nyertes kötelezettsége is. Az első három
helyezett csapat tagjai további jutalmat kapnak.
A versenynek az előírások szerinti megrendezése csak anyagi támogatók segítségével lehetséges szerte a
világon. Az évenkénti magyar forduló színvonalas lebonyolítása és a győztes csapat stockholmi
részvételének biztosítása érdekében szponzorok jelentkezését várjuk az itt letölthető szponzori felhívás
alapján.
A zsűri
Elnök: Szöllősi-Nagy András professzor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Tagjai:
- Bálint István; Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
- Clement Adrienn; docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Krámer Tamás; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Major Veronika; igazgató, VTK Innosystem Kft.
- Marschall Marcell; kutatás-fejlesztési vezető, GE Magyarország
- Nagy Edit; főtitkár, Magyar Víziközmű Szövetség
- Szűcs Gábor; tanácsadó, Köztársasági Elnöki Hivatal
- Szűcs Péter; dékán, Miskolci Egyetem
A zsűri titkára: Gayer József; kuratóriumi elnök, GWP Magyarország.
További információ: info@ifivizdij.hu
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IV.
Pályázat diákok számára – egyéni/csoportos pályázatok
IV. 1. Alkotni Arany! videópályázat
Pályázati felhívás: http://www.alkotniarany.pim.hu/

1. A pályázat bemutatása
MELYIK TALÁL?
Hogy melyik arcképem választom rajzai közzől?
Fényképíró úr! a botos és kalapost.
Mint maradó vendég űl s áll a többi nyugodtan,
Menni csak egy készül: útja van: ez leszek én!
(1880. márc. 30.)
Ugyan József Attila írta le évekkel később, de Arany Jánosra is érvényes, hogy nem középiskolás fokon
tanítja népét. Arany több éven át tanított a nagykőrösi főgimnáziumban. Országos videópályázatunkban
ezért az iskolák 9-13. osztályos diákjaihoz fordulunk.
Megborzongtatok Arany balladáit olvasván, mert kusza képek kergették egymást képzeletetekben?
Alig-alig értettétek, mi is történetük, de úgy éreztétek, mintha lebilincselő filmbe cseppentetek volna,
ahol tér és idő köznapi szabályai felbomlanak, kimondatlan világokat sejtetnek az (el)vágások,
párhuzamosságok?
Vegyetek kezetekbe egy Arany kötetet, egy kamerát és forgassátok le saját ballada trailereteket!
Válasszatok kedvetekre a kategóriátoknak megfelelően a 200 éve született poéta balladái közül,
olvassátok el újra együtt, és fedezzétek fel szerkezetét, szókincsét, végtelen lélektani mélységeit, emberi
kapcsolatainak különös, sűrű rétegzettségét, oly’ sokszor emlegetett homályosságát és egy max. 2 perces
beharangozó videóban keltsétek életre a mű szereplőit, fordítsátok filmbe történetét!
Az elkészült videót töltsétek fel a saját Youtube csatornátokra, és a feltöltött videót tanárotok
segítségével nevezzétek az oldalunkon.
Ezt követően gyűjtsetek szavazatokat!
A nyereményutalványokkal a nyertes iskolákat új médiafelszereléssel támogatjuk, hogy minél több diák
megtapasztalhassa: alkotni valóban Arany!
2. A verseny kategóriái
A versenyre diákok nevezhetnek két kategóriában, csapatokban. A csapat a kategórián belül különböző
korú diákokból is állhat.
1. kategória: 9-10. osztályos tanulók
2. kategória: 11-13. osztályos tanulók
3. A nevezés
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A versenyre a http://www.alkotniarany.pim.hu oldalon lehet nevezni, a regisztrációs felületen keresztül.
Minden további információ a regisztrációs oldalon található.
4. A verseny szakaszai
Nevezési időszak: 2018. 01. 15.-2018. 02. 18.
Értékelési időszak: 2018. 02. 19.-2018. 03. 18.
Eredményhirdetés: 2018. 03. 28.
5. Részvételi feltételek
A versenyben a magyarországi iskolák tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai vehetnek részt.
A versenyen nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes.
A versenyben a Petőfi Irodalmi Múzeum munkavállalóinak hozzátartozói nem vehetnek részt.
A pályázók az online regisztrációs lap kitöltésével automatikusan elfogadják a versenykiírásban
foglaltakat.
A szervezők a pályaművek használati jogát fenntartják.
A Petőfi Irodalmi Múzeum jogosult a versenyzők személyes adatainak (iskola, csapat neve)
nyilvánosságra hozatalára, a nyertesek kihirdetése érdekében.
A versenyben résztvevők, valamint a versenyhez kapcsolódó rendezvényen látogatóként megjelenő
kísérők megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy róluk fénykép és/vagy videó felvétel is készülhet.
A szervezők a rendezvényen készült képi és videó anyagok használati jogát fenntartják.
6. Tartalmi és formai kritériumok
A feladat: mutassátok meg kreativitásotokat! Melyek a választott Arany-mű legizgalmasabb,
legsejtelmesebb, vagy éppen legmulatságosabb részletei? Készítsetek Arany-trailert, akár többet is, és
keltsétek fel minél több ember érdeklődését a mű iránt! Kamerátokkal egy adott (vagy akár több)
szereplő nézőpontjából is mesélhettek, de animálhattok is! Figyeljetek arra, hogy csak szabadon
felhasználható zenét válasszatok a videóhoz.
9-10. osztályosok számára (1. kategória) választható Arany János művek:
Az 1850-es években írott, nagykőrösi balladák - pl. A hamis tanú, Mátyás anyja, Vörös Rébék, Ágnes
asszony
11-13. osztályosok számára (2. kategória) választható Arany János művek:
Az Őszikék balladái (1870-es évek) - pl. Tengeri-hántás, Híd-avatás, Tetemre hívás
Formai kritériumok: minimum 20 másodperces, maximum 2 perces hosszúságú publikus videó
feltöltése a Youtube-ra (http://www.youtube.com).
Youtube videó cím formátuma, a saját adatokkal kitöltve:
Alkotni Arany! - csapat neve - feldolgozott Arany János mű címe
7. Díjazás és értékelés
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelybe a Petőfi Irodalmi Múzeum is delegálja szakembereit.
a) Szakmai díj (zsűri döntése alapján):
1) 9-10. osztályosok (1. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
2) 11-13. osztályosok (2. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
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b) Közönségdíj:
1) 9-10. osztályosok (1. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
2) 11-13. osztályosok (2. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
A díjátadó 2018. 03. 28-án kerül megrendezésre a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
8. Értékelés
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelynek a munkájában a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai is
résztvesznek.
A
közönségszavazás
menete:
minden
Facebook
felhasználó
szavazhat
a
http://www.alkotniarany.pim.hu oldalon, kategóriánként, a pályázat értékelési időszaka alatt egyszer. A
közöndíj nyertese a kategória legtöbb közönségszavazatát elért pályázat.
9. Érvénytelen pályázati anyagok
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan, a versenykiírásnak bármilyen szempontból nem megfelelő
módon, vagy a határidőn túl elkészült, feltöltött pályázatokat (és nevezés regisztrációkat) nem vesszük
figyelembe.
10. A verseny kiírója
A Petőfi Irodalmi Múzeum versenyt ír ki minden magyarországi iskola számára.
Az adatkezelő neve és székhelye: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest Károlyi utca 16.
Az adatfeldolgozó neve és székhelye: WELL Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, 1126
Budapest, Orbánhegyi út 50.
Az adatkezelés célja: a verseny lebonyolítása (beküldött pályázatok ellenőrzése, kapcsolattartás a
pályázókkal, nyertesek értesítése, nyeremények kiosztása)..
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a 2. számú mellékletként csatolt adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint biztosítják a pályázók adatainak hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését
és felhasználását. Az adatkezelők a pályázók adatait csak jelen versenykiírásban és annak mellékletét
képező adatkezelési tájékoztatóban meghatározott törvényes célra használhatják fel.
11. További információ a versennyel kapcsolatban
A versenyről további információt http://www.facebook.com/AlkotniAranypalyazat Facebook oldalon
és a http://www.alkotniarany.pim.hu weboldalon található.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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IV. 2. 41. Kárpát-medencei középiskolai irodalmi pályázat
Pályázati felhívás: http://www.szephalom-konyvmuhely.hu/esemenyek/41-karpat-medenceikozepiskolas-irodalmi-palyazat
Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város
Önkormányzata meghirdeti a 41. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és 2018. április 3
- április 6- ig Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát.
Pályázni vers, próza és tanulmány kategóriában lehet. Várjuk minden 14-18 éves középiskolás diák
magyar nyelven írt írásait. Egy pályázat maximális terjedelme kategóriánként 15 kéziratoldal lehet,
(számítógéppel, 14 pontos betűnagysággal írva, de ugyanilyen terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható
írásokat is elfogadunk).
A pályázat benyújtási határideje: 2018. február 15.
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IV. 3. Kisfilm-pályáza (ÚJ)
Pályázati felhívás: https://www.mariaradio.hu/cikk/3416/Kisfilmpalyazat
A Mária Rádió, mint missziós műhely a rádiózás mellett rendezvények szervezésével és különböző
pályázatok indításával is igyekszik evangelizációs küldetését teljesíteni. Kisfilm-pályázatunk kifejezetten
középiskolás diákoknak és egyetemi hallgatóknak szól. A pályázat fő témája az értékek megőrzése. A
Mária Rádió a pályázat a fiatalokhoz fordul, s arra kéri őket, mutassák be, számukra mit jelentenek az
értékek. A videópályázat által egymásnak, s az elkövetkezendő generációknak tudnak szemléletformáló,
útmutatónak tekinthető gondolatokat átadni.
A Mária Rádió olyan kisfilmek elkészítését várja, amelyek maximum 2 percben az alábbi fogalmak
valamelyikét dolgozza fel: család, testvériség, erkölcs/becsület, igazság, béke, szeretet,
erőszakmentesség, függőségektől való szabadulás.
A pályaművek a megadottak közül egy témát dolgozzanak fel dokumentumfilm vagy játékfilm
formájában. Az alkotásokat mobiltelefonnal rögzítsék.
A
pályaműveket
a
megadott
honlapra
http://feltoltes.mariaradio.hu:8080/videopalyazat/

tölthetik

fel

2018.

március

31-ig:

A díjazottak nyereményei:
- az első 3 helyezett kisfilmjeinek részletei levetítésre kerülnek a közszolgálati média vallási
műsoraiban
- az első helyezett (fődíjas) nyereménye egy mobiltelefonhoz használható előlencse
- a nyertesek bemutatása a Mária Rádió műsoraiban és havonta megjelenő magazinjában
- a nyertes videó elhelyezése a rádió honlapján
A zsűrizés több körben zajlik. A 2018. március 31-ig beérkezett pályaművek közül a zsűri kiválasztja a
legjobb 30 videót, majd ezekre a Mária Rádió Facebook oldalán lehet szavazni 2018. április 15-től május
15-ig. Az első tíz legtöbb szavazatot kapott pályamű közül választja ki a zsűri a 3 legjobb alkotást, s
hirdeti ki május végén. A zsűri elnöke Dér András filmrendező.
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IV. 4. Pályázati Felhívás – Ifjú zsenik a Természet szolgálatában (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://erdomentok.hu/ifjuzsenik/

A pályázata célja: olyan tudományos projekt megvalósításának támogatása, amely a természet számára
innovatív módon és áttörően hasznos.
Pályázók köre: középiskolai tanulmányt folytató diákok, egyénileg, vagy csoportban
Pályázat benyújtási határideje: 2018. március 1.
Pályázat benyújtásának módja:
 hiánytalanul kitöltött és határidőre benyújtott pályázati adatlap, amely az oldal alján tölthető le,
 valamint egy minimum 1, maximum 5 oldalas, pdf formátumú projektbemutató leírás,
 az anyagokat, melyek teljes terjedelme nem haladhatja meg az 5 MB-ot, a
palyazat@erdomentok.hu címre várjuk.
A pályázat során a projektbemutató leírásnak tartalmaznia kell, hogy a projekt, amelyet megvalósítana. a
természet mely problémájára ad innovatív megoldást és minél részletesebben be kell mutatnia annak
megvalósítási lépéseit, eszközeit, valamint várható eredményét. Az adatlap részét képezi az ötszázezer
forintot érintő részletes költségvetési terv is, melynek alapos kidolgozását kérjük.
A pályázatot akkor tudjuk befogadni, ha az adatlapon a pályázó megjelöl egy olyan pedagógust, aki
tutorként kíséri végig a projektjében vállalt feladatok megvalósítását.
Pályázni kizárólag szülő/gondviselő beleegyezésével lehet.
Indulni nem csak egyénileg, hanem csapatban is lehetséges, ám a pályázat benyújtása során ebben az
esetben is egy személynek kell képviselnie a kollektívát.
A pályázat elbírálása, a nyertesek kiválasztása: Kétfordulós, zárt kiválasztás. A beküldött pályázati
anyagot egy független bizottság értékeli (1. forduló). A kialakított rangsor alapján kiválasztott első 30
diáknak az elképzeléseit előadás formájában kell a bizottság előtt bemutatnia (2. forduló).
Az értékelés során többek között a projektbemutató leírás kidolgozottságát, a megoldandó probléma
jelentőségét, annak megoldására tett javaslat innovatív voltát, a projekt megvalósíthatóságát, valamint az
előadás felkészültségét pontozza a szakmai zsűri.
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Díjazás:
Első helyezett: a nyertes projekt megvalósításának költségtérítéseként fél millió forint támogatást,
eszközöket, labor hozzáférést, szükség esetén önkénteseket, valamint publikációs lehetőséget
biztosítunk, egy kijelölt szakmai mentor felügyelete és támogatása mellett.
Második-harmadik helyezett: nagy értékű tárgyi jutalom, amely a további kutatásokat segíti majd
(mikroszkóp, laborfelszerelések)
Döntőbe bejutott diákok: tárgyi nyeremények
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V.
Pályázat óvodások részére
V. 1. Katica és dínótojás
Pályázati felhívás: http://www.bogarhaton.hu/palyazat-2018-tel/
Csodabogarak Alapítvány
Az Alapítvány 2017-ben meghirdetett egy rajzpályázatot, mely a farsangi mesére épült. A pályázathoz
160 pályamű érkezett, és a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumban ebből 40 rajz került
kiállításra. A legjobbnak ítélt művek készítői jutalomban részesültek.
2018-ban ismét kiírásra kerül a rajzpályázat, mely ezúttal külön veszi az iskolás és az óvodás korosztályt.
Mindkét korosztály számára a legújabb mese kerül fókuszba, melynek címe: "Katica és a dínótojás". A
mese elkalauzol bennünket a dínók világába, ahová Katica szeretné visszajutattni a talált dínótojást. A
történetben ismét interaktívan vesznek részt a néző gyerekek, és az ősidőkben élt rovarok bőrébe bújva
segítik Katicát. Itt is sok különleges feladatot kell megoldani, melynek során megismerkedünk az év
rovarával, mely 2018-ban az óriás szitakötő, valamint az első hazai dinoszaurusszal, a
Hungaroszaurusszal is. A mese alapján készített rajzokat várja az alapítvány kuratóriuma. Fontos, hogy
a rajzon szerepeljen dínó és rovar is, hiszen pont az a lényeg, hogy egyszerre éltek.
Ovis pályázat
Ovis Pályázati útmutató: http://www.bogarhaton.hu/ovoda-palyazat-2018/
Ovis Pályázati adatlap: http://www.bogarhaton.hu/ovoda-palyazat-adatlap/
Iskolai pályázat
Iskolai pályázati útmutató: http://www.bogarhaton.hu/iskola-palyazat-2018/
Iskolai pályázati adatlap: http://www.bogarhaton.hu/iskola-palyazat-adatlap/
Pályázati határidő:
A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2018. január 15. A pályázat befogadásáról visszaigazoló emailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik. Amennyiben 12 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken. A pályázó
iskolával a Csodabogarak Alapítvány szerződést köt.
Beadási határidő: 2018. február 20.
További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon.
További információ: http://www.bogarhaton.hu
bogarhaton@gmail.com
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