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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Karkó Ádám, Németh Gábor

Pályázatok
„Tehetséggel fel!”  
Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj 
Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-6)

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikere-
sen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi 
versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, 
osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehet-
séges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai 
fejlődésének támogatása. Célja továbbá a megkezdett 
felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kö-
telezettségen túlmutató kutatói tevékenység támoga-
tása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló 
tanulmány készítése, egyéb – az adott tudományág-
ban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi 
alkotás.

Beadási határidő: 2021. június 28.

Pályázók köre: A középiskolai tanulmányaikat sike-
resen befejező, a középiskolai tudományos tanulmá-
nyi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, 
osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehet-
séges hallgatók.

Az ösztöndíj összege: 100.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap (2021. 
szeptember 1. – 2022. január 31., vagy 2022. febru-
ár 1. – 2022. június 30.), illetve 10 hónap (2021. szep-
tem ber 1. – 2022. június 30.)

További információ: http://www.unkp.gov.hu/
palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-
megkezdo-kutatoi-osztondij

Középiskolai Kutatói Ösztöndíj

A pályázat célja a hazai kutatói és alkotóművészeti 
utánpótlás támogatása a tudományos pályán való 
elindulásban, a tudományos pályán maradásban, 
valamint a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt 
kutatók és alkotók kutatómunkájának segítése. Célja 
még több tudományterület támogatása, úgymint 
a tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá 
a további tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Beadási határidő: 2021. június 30.

Pályázók köre: Olyan középfokú intézményben ta-
nuló diákok, akik 19. életévüket még nem töltötték be, 
továbbá eredményes kutatási és alkotói tevékenysé-
get folytatnak tudományos, műszaki vagy művészeti 
tudományterületen.

Az ösztöndíj összege: 25.000 Ft/hó/fő

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 4 hónap (2021. 
szeptember 1. – 2021. december 27.)

Jelentkezni a palyazat@kmta.hu címen lehetséges.

További információ: https://pafi.hu/p/
kozepiskolai-kutatoi-osztondij

I. Salvatore Quasimodo „Az én versem” 
pályázat

Balatonfüred Város Önkormányzata mint a Veszp-
rém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 
program partnere és a Balatonfüredi Költőverseny 
Quasimodo Közalapítvány meghirdeti az I. Salvatore 
Quasimodo „Az én versem” pályázatot középiskolások 
részére. A pályázat célja lehetőséget nyújtani azoknak 
a középiskolai diákoknak, akiknek van egy magyar 
költő által írt kedvenc verse, és szeretnek filmtechni-
kai megvalósításokat életre hívni.

Beadási határidó: 2021. június 25.

A pályázatokat MP4 formátumban a következő címre 
kell eljuttatni: quasimodokoltoverseny@gmail.com

A legjobb pályaműveket a tempevolgy.hu oldalon 
publikálják. A kiíró a legkiemelkedőbb pályamun-
kák készítőit 2021. augusztus 14-ig levélben értesíti, 
illetve meghívja a szeptemberben megrendezendő 
Salvatore Quasimodo költőverseny és Nemzetközi 
költőtalálkozó irodalmi táborba, valamint a díjkiosztó 
ünnepségre. 

További információ: https://balatonfured.hu/wp-
content/uploads/2011/02/az-en-versem.pdf
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