Közeli határidejű pályázatok:

______________________________________________________________________
Pályázat neve: Fedezd fel Európát! 2017
A pályázat célja: hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét az Európai Unióra, Magyarország
uniós tagságának előnyeire, különösen arra, hogy az EU hogyan járul hozzá
Magyarország fejlődéséhez. A pályázat ösztönzi továbbá a fiatalokat annak
feltérképezésére, hogy mit hozott számukra, családjuknak, iskolájuknak vagy
lakóhelyüknek az uniós tagság (ideértve például a diákcsereprogramokat, az
önkéntességi, munkavállalási és továbbtanulási lehetőségeket, valamint az európai uniós
forrásokból megvalósult helyi fejlesztéseket).
Pályázók köre: A versenyre olyan osztályok jelentkezését várjuk, amelyek tagjai
a 2017/2018-as tanévben középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, és a
kilencedik, vagy ennél magasabb évfolyamba járnak.
A versenyre az osztályok nyújthatják be a pályázatokat, egy iskolából legfeljebb
két osztály pályázhat. Amennyiben egy iskolából több mint két osztály szeretne pályázni,
az iskola előválogatást tart, és kiválasztja a legjobb két osztályt. A versenyre
valamennyi, fővároson kívüli magyarországi középiskolából jelentkezhetnek.
Jelentkezési határidő: 2017. október 20.
Bővebb információ:
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5aeed40ef7afeae
8c12581a2005dc944?OpenDocument
_______________________________________________________________
Pályázat neve: Mese, mese, meskete
Pályázat célja: igényes, a kisgyermekek (8 éves korig) lelki és érzelmi fejlődését
elősegítő
mesék,
mondókák,
gyermekversek
közreadása
mesekönyvben,
tehetségazonosítás, tehetséggondozás
Pályázók köre: Magyar nyelven írók, magyar és nem magyar állampolgárok
egyaránt. Alsó életkori határ: 10 év.
Beküldési határidő: 2017. november 30.
Bővebb információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/24f792c7a1
238e87c125814a0050c454?OpenDocument

A pályázat neve: A Hulladék-tengeren innen és túl
A pályázat célja: A pályázat arra hívja fel a gyerekek, fiatalok figyelmét, hogy a nem
megfelelő helyre eldobott hulladék végül a természet bizonyos területein, az erdőszélen,
a folyóinkban, esetleg a Csendes-óceánban úszó, gigantikus méretű "szemétszigeten” köt
ki, ami jelentős mértékben veszélyezteti a teljes élővilágot. A felnövő generációk
képzelőerejét kívánjuk megmozgatni, beindítani azzal, hogy megoldásaikat, ötleteiket
várjuk a témával kapcsolatban; alkotásaikban mutassák be, milyen veszélyeket,
lehetőségeket, kihívást, stb. rejt ez a világméretű (globális) probléma.
Pályázók köre:
- alsó tagozatos
- felső tagozatos
- középiskolás
Beküldési határidő: 2017. 10. 31.
Bővebb információ:
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b35d2aa2f270b56
5c125819e006764dc?OpenDocument
_______________________________________________________________

Közeli határidejű pályázatok:
Pályázat neve: "Arany János Budapestje" Diákutaztatási pályázat az Arany Jánosemlékévben
Pályázat célja: A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János születésének 200. évfordulója
alkalmából pályázatot hirdet magyarországi és határon túli alap- és középfokú oktatási
intézmények, valamint kollégiumok számára budapesti és nagykőrösi, Arany János
életének és műveinek helyszíneit bejáró kirándulások támogatására.
Pályázók köre: magyarországi (kivéve budapesti) és határon túli alap- és
középfokú oktatási intézmények és kollégiumok tanulói 12-18 éves korig
Pályázati határidő: A pályázatok befogadása és elbírálása folyamatos. A támogatás
odaítélése beérkezési sorrendben, a keretösszeg erejéig történik.
Bővebb információ:
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9dd747856892a4
22c125819e00694a17?OpenDocument
_______________________________________________________________________
Pályázat neve: A tehetség kincs! Nyilas Misi Ösztöndíj Program
Pályázat célja: Tudjuk, hogy a tehetség kibontakoztatásához nemcsak kitartó,
szorgalmas munkára, de szerencsére és segítségre is szükség van. Művészeti ágban
(zene-,
képző-,
táncművészet;)
sportban
vagy
természettudományban,
bölcsésztudományban (magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika) informatika
kiemelkedően tehetséges, 5-12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű
magánszemély, tehetség-támogatása.
Pályázók köre: kiemelkedően tehetséges, 5-12. évfolyamon tanuló, szociálisan
hátrányos helyzetű magánszemély adhatja be
Pályázati határidő: 2017. október 31.
Bővebb információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d62021c4d1
a1dac0c125819e0033c911?OpenDocument
_______________________________________________________________
Pályázat neve: Szentkirályi Tehetségprogram 2017 – Pályázat kiemelkedő fiatal
tehetségek támogatása céljából
A pályázók köre:
A tehetségprogramban való részvételre 14-18 év közötti fiatal sportolók
jelentkezhetnek. 2017-ben kizárólag a kajak-kenu, úszás és vitorlázás sportágakban
kiemelkedő teljesítményt nyújtó ifjú sportolók jelentkezhetnek.
A pályázat időtartama: 2017. augusztus 1 – 2018. január 31.
További információ:
https://palyazatmenedzser.hu/2017/08/22/szentkiralyi-tehetsegprogram-2017-palyazatkiemelkedo-fiatal-tehetsegek-tamogatasa-celjabol/
_______________________________________________________________________

Közeli határidejű pályázatok:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Pályázat neve: Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/ Iskolában
Pályázatunk célja: "A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit,
hagyományait. ... Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és
közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a
haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez
tartozás, a hazaszeretet érzése.
Támogatottak köre:
- iskolák, óvodák és bölcsődék Magyarországról, és a Történelmi Magyarország egész
területéről; illetve civil szervezetek, társadalmi szervezetek, önkormányzatok,
művelődési házak és központok, közhasznú tevékenységet végző cégek ha zártkörű
rendezvényt szervezne
A pályázati benyújtás határideje: 2018. február 15-ig
Bővebb információ: http://www.fakorhinta.hu
_______________________________________________________________________
Pályázat neve: A könyv, az olvasás szeretete érjen el a legkisebbekhez
A pályázók köre:
óvodák, iskolák, gyermekintézmények,
tagszervezetek stb. részére.

gyermekkönyvtárak,

alapítványok,

NOE

A pályázat célja:
gyermekkönyv állomány bővítése kedvezményes árú, színvonalas mesekönyvekkel.
A pályázat határideje: folyamatos.
Honlapcím: http://www.krater.hu
_______________________________________________________________________

Pályázat neve: Tábor, osztálykirándulás, csapatépítés a Körös vidékén
A pályázat célja:
Szünidei táborok, osztálykirándulások, csapatépítő tréningek megvalósítása, amelyek
hozzájárulnak a gyermekek, fiatalok munkahelyi csoportok közösségi élményeihez,
lehetővé teszik a szabadidő hasznos, aktív eltöltését, kulturális-, természeti értékeink
megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek.
Pályázók köre
- azok a szervezetek, iskolai csoportok, melyek gyermekek/ifjúság közösségeit fogják
össze, és a csoport részére közösségépítő program megvalósítását tervezik,
- azok a munkáltatók, melyek a dolgozói kollektíva részére csapatépítő tréning
megszervezését tervezik.
A pályázat beadási határideje: folyamatos
Bővebb információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/f6d872a293
bc1338c12580cf005eb117?OpenDocument
_______________________________________________________________________

