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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Karkó Ádám

Pályázatok
Fotópályázat diákok számára

Fotópályázatot hirdet diákok számára a Kiss Ferenc 
a Növényi Biodiverzitásért Alapítvány, melynek ke-
retében személyenként legfeljebb 3, növényt ábrázoló 
saját felvételt várnak. A felvételekhez az alábbi ponto-
kat kérik mellékelni:

1) a fotózás ideje (nap, hó, év, óra),
2) a felvételt készítő személy neve, életkora (év/osz-

tály) és elérhetősége,
3) a lefényképezett növény neve és saját szavakkal 

megfogalmazva annak leírása, amit tud róla a fény-
képező személy,

4) a felvételt készítő miért kedveli a fotón szereplő 
növényt.

Beküldési határidő: 2021. október 22.

A pályaműveket elbíráló zsűri tagjai – a kuratórium 
tagjain kívül – biológusok, fényképészek és iskolai 
tanárok. Az elbírálásnál a korosztályi sajátosságokat 
is figyelembe veszik.

További információk: https://pafi.hu/palyazat/
fotopalyazat-diakok-szamara 

Egymásra lépni tilos! pályázati felhívás

Pályázatot hirdet egyéni alkotók és alkotócsoportok 
számára a Budapest Esély Nonprofit Kft. az Egymásra 
lépni tilos! című antidiszkriminációs kampányának 
keretében. A kampány célja, hogy hosszú távon fel-
hívja a fővárosi lakosság figyelmét arra, hogy nyitott 
szemmel járjon, tegyen a diszkrimináció ellen, elsőd-
legesen azzal, hogy ő maga se diszkriminál senkit. 
Kiemelt feladatuknak tekintik a hátrányos helyzetű 
emberek, pl. hajléktalanok, fogyatékossággal élők, 
cigány származásúak, nők, idősek, bevándorlók stb. – 
életminőségének javítását.

Beküldési határidő: 2021. október 31.

Pályázók köre: Bárki pályázhat, aki a téma iránt el-
hivatottságot érez. A 14 év alatti személyek törvényes 
képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.

Pályázni bármilyen alkotással lehet, pl.: rajz, fotó, 
kisfilm, írásmű, plakát grafikai terv, graffititerv stb. 

Főként olyan alkotásokat várnak, amelyek felhívják 
a figyelmet a toleráns magatartás előnyeire. Fontos, 
hogy a pályázóktól azt várják, hogy bemutassák, Buda-
pest miért egy élhető és toleráns város, vagy mutassák 
be ennek ellenkezőjét, és hogy min lehetne javítani.

A beérkezett pályaművek közül a zsűri által a legjob-
baknak ítélt 3 pályamunka részesül jutalomban. 

További információ: http://egymasralepnitilos.
hu/alkotoi-palyazat/alkotoi_palyazat_2021._-_
palyazati_felhivas

Mellékalakok főszerepben – 
Könyvhódító 2021

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár orszá-
gos kreatív írópályázatot hirdet a 14–25 éves kor-
osztály számára. A pályázat célja, hogy a pályázó egy 
megadott könyvlistából kiválasztott mű egy részletét 
az egyik mellékszereplő szemszögéből alkossa újra. 

Beküldési határidő: 2021. november 3.

Az átirat formája lehet naplóbejegyzés (blog), maxi-
mum 2–5 oldal, vagy videónapló (vlog), mely 1–5 perc 
hosszúságú lehet. 

A beérkezett pályaműveket szakértők segítségével 
kategóriánként értékelik (műfaj és a beérkezett pá-
lyamunkák mennyiségétől függően életkor alapján). 
A zsűri elvárása, hogy a már meglévő adaptációhoz és 
könyvillusztrációhoz képest újat alkosson a szerző.

A zsűri első, második és harmadik helyért járó díjakat, 
valamint különdíjakat oszt ki.

További információ:  
https://www.bdmk.hu/konyvhodito21
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31. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS 
INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYEN

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUMMAL, 
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁVAL ÉS AZ M5 CSATORNÁVAL 

közösen a 2021/2022-es tanév időszakára, meghirdetett

AA  KKRREEAATTÍÍVV  TTEEHHEETTSSÉÉGGEEKKEETT  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓ  
KKÖÖZZÉÉPPIISSKKOOLLÁÁKKAATT  ÉÉSS  TTAANNÁÁRROOKKAATT  KKEERREESSII!!

PPÁÁLLYYÁÁZZAATT

KIK INDULHATNAK?
A 31. Versenyben résztvevő középiskolák, valamint a közreműködő középiskolai tanárok 
kaphatnak díjat, ill. támogatást.

MIT LEHET NYERNI?
Egy-egy középiskola 800000-1000000 forintot nyerhet a 2021/22-es tanévre.
Egy-egy középiskolai tanár egyszeri, egyösszegű 500-800 ezer forintos díjban részesül.

MILYEN FELTÉTELEKKEL LEHET NYERNI?

A díjak átadására 2022. június elején, a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny 
ünnepélyes eredményhirdetésekor kerül sor.

A 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre legalább 3 vagy több 
nevezést beadó középiskola kaphat díjat, amennyiben a beadott nevezések közül legalább kettő a 
2. fordulóba jut. Továbbá vállalja, hogy a 2021-2022-es tanévben kreatív műhelyt vagy szakkört 
vagy klubot működtet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint 
matematikai területen. A műhelymunka során önálló projektet kell a középiskolás fiataloknak 
megvalósítani.

A középiskoláknak a Verseny eredményhirdetését megelőzően, legkésőbb 2022. május 10-ig 
2-3 oldalas jelentkezést, ill. pályázatot kell beadni. A pályázatban ismertetni kell az iskolában 
(vagy több iskolával közösen) működtetett természettudományos szakkör, vagy klub 
bármilyen kreatív munkát segítő tevékenységét és eredményeit.

Díjat az a középiskolai tanár kap, aki a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyre, legalább két projektet felkészít (vagy konzultálja), és 
valamelyik pályázat díjat vagy kiemelt dicséretet kap (a legjobb 20 közé kerül). Az első, 
második helyezett pályázatokat konzultáló középiskolai tanárok egy nevezett projekt 
esetén is kapnak díjat.

e-mail: innovacio@innovacio.hu | tel.: 06-1-430 3330 | portál: www.innovacio.hu

MIT ÉRTÉKELNEK?

MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.)

A pályázatot kiírók, illetve a Verseny bírálóbizottsága a középiskolák esetében a 
benevezett pályázatok és a továbbjutott pályázatok száma, valamint a szakköri, ill. a 
műhelymunka minősége alapján dönt. 

A középiskolai tanárok esetében a díj feltételeit felülteljesítő tanár előrébb kerül az 
értékelésben. A döntés ellen fellebbezni nem lehet. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ?

Kiemelt támogató: Nemzeti Tehetség Program 
Magyar Tudományos Akadémia | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Kiemelt szponzor: AUDI HUNGARIA Zrt. 

Szakmai-stratégiai partner: Klebelsberg Központ, Startup Campus

Támogató: Innomed Medical Zrt. | NI a Virtuális Műszerezésért Alapítvány 
BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. | Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Védnök:

Fővédnök:

Dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke

innovációs és technológiai miniszter

Jelentős támogató: Magyar Suzuki Zrt. | B. Braun Medical Kft. 
Tungsram Operations Kft. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 

Ericsson Magyarország Kft. | Egis Gyógyszergyár Zrt. 
77 Elektronika Műszeripari Kft. | Sanatmetal Kft. 

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Főtámogató:                            Támogató:

Főtámogató:

   

Prof. Dr. Palkovics László

Novák Katalin
családokért felelős tárcanélküli miniszter

A projekt a Nemzeti  Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár

A VERSENY TÁMOGATÓI

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
támogatásával, az NKFI Alap 

Médiatámogatók:        




