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Tisztelt Kolléga!
Hírlevelünk jelen számában az alábbi témákkal foglalkozunk:
Új pályázati kiírások
 Fiatal Vállalkozók Versenye / Youth Citizen Entrepreneurship Competition (06.30.)
 Harsányi István-díj tudományos diákköri, kutatási munkák, szakdolgozatok,
diplomamunkák, PhD-disszertációk készítőinek elismerése (06.30.)
 Campus Hungary ösztöndíjak (05.30.)
DF pályázati hírek
 A DF első H2020 pályázata
 Nyert a Tehetségútlevél program pályázat
 Nyert a Decentralizált pályázat
 Nyert a Dudik pályázat
Projekt hírek
 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) pályázatainak átvétele a MAG-Magyar
Gazdaságfejlesztési központ Zrt-től
 Új arculati elemek a pályázatokhoz
Pályázati- és projektmenedzsment kisokos
 Gantt-diagram

Kérjük, hogy ha további kérdése van a pályázatokkal kapcsolatban, érdeklődjön e-mailben, a
palyazatiiroda@mail.duf.hu címen. Amennyiben későbbiekben nem kívánja Hírlevelünket megkapni, kérjük
jelezze ezt számunkra a pályázatiiroda@mail.duf.hu címre küldött e-mail-ben.
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Új pályázati kiírások
Fiatal Vállalkozók Versenye / Youth Citizen Entrepreneurship Competition
A Fiatal Vállalkozók Versenye szervezői a Goi Peace Alapítvány, a Stiftung Entrepreneurhsip
és az UNESCO, a lehetőség olyan, 16 és 30 év közötti fiataloknak szól, akiknek van olyan
innovatív vállalkozási ötletük, amely hozzájárul közösségük fenntartható fejlesztéséhez vagy
már van egy ilyen területen működő vállalkozásuk, nonprofit cégük vagy projektjük.
A jelentkezési határidő 2014. június 30., pályázni a verseny honlapján történő regisztrációval
és a pályázat feltöltésével lehet.
Minden pályázatot benyújtó részt vehet az Entrepreneurship Campus ingyenes online
képzésén, valamint szakértők segítik őket az ötletük fejlesztésében.
A verseny két kategóriájában - legjobb ötletek, legjobb projektek - három-három nyertest
választanak ki, ezen kívül a People’s Choice Prize-t az a pályázó kapja, akire mindkét
kategóriában a legtöbb szavazat érkezik.
A Grand Prize és a People’s Choice Prize díjak nyertesei meghívást kapnak a
Németországban megrendezésre kerülő díjátadóra Berlinbe, melyre 2014. október 11-12-én
kerül sor.
A verseny részletes feltételei https://www.youth-competition.org/competition-terms/
olvashatók.
Harsányi István-díj tudományos diákköri, kutatási munkák, szakdolgozatok,
diplomamunkák, PhD-disszertációk készítőinek elismerése
A közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a 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. Ezért az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio
Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj)
elnyerésére a 2014. évre, ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval
kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.
A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment
szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia, valamint
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a XX. századi magyar szervezési és vezetés-tudományi oktatás-kutatás eredményeinek
hasznosítása.
A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval
kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven
lehet benyújtani. 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: 2014. június 30-án, 14:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I.
emelet
A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr.
Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu).
http://www.innovacio.hu
-

Campus Hungary ösztöndíjak
A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és
képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási
rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében Campus Hungary
ösztöndíjpályázatot hirdet 2014. augusztus 15. és 2015. március 31. között megvalósítható
FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI MOBILITÁSRA.
Rövid tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak
A rövid tanulmányút célja: A munkatársak lehetőséget kapjanak tapasztalatcserét,
hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység megvalósítására.
Pályázhat: Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi
felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar teljes vagy részmunkaidős munkatársa (oktatók,
kutatók, adminisztratív dolgozók, illetve egyéb besorolású munkatárs),
Pályázható időtartam: 1 nap - 28 nap (az utazás napjai nélkül; az ösztöndíj összegébe európai
országok esetén 1+1 nap, míg Európán kívüli országokba 2+2 nap lesz utazásra kalkulálva).
A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam
figyelembevételével a nyertes munkatárs 68.000 Ft – 467.500 Ft ösztöndíjban részesül.
Bővebb
információ:
http://www.campushungary.hu/palyazoknak/felsooktatasimunkatarsaknak#.U38k8LeKDQM
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DF pályázati hírek
A DF első H2020 pályázata
A Dunaújvárosi Főiskola 2014. május 15-én benyújtotta első pályázatát a Horizon 2020
Program SCC-01-2014 Intelligens város és község megoldások integrálása az energia, a
közlekedés, az IKT-ágazatban elért világítótorony (első nagyszabású demonstráció program)
kiírására. A főiskola konzorciumi partnerként vesz részt a ViNCE the Smarter -Villager
(Village Network in Central Europe) című projektben.
Nyert a Tehetségútlevél program pályázat
A Dunaújvárosi Főiskola félmillió forintot nyert az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
kiírt, a Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósuló Tehetségútlevél Program
támogatására. A Dunaújvárosi Főiskola a program keretében egy Tehetség Roadshowt és
konferenciát valósított meg. A program fő célcsoportjai a főiskola vonzáskörzetébe tartozó
középiskolák diákjai voltak. A főiskola, a projekt megvalósításával támogatta a tehetséges
középiskolások felsőoktatási intézménybe történő bekerülését, tehetséggondozását azáltal,
hogy megismertette a főiskola vonzáskörzetében élő középiskolás diákokkal az intézményt, az
intézményben folyó tudományos diákköri munkát, a szakkollégiumi tevékenységeket, az
egyéni tehetséggondozó formákat, a mentorrendszert, illetve a főiskolán működő
tehetségműhelyeket.
Nyert a Decentralizált pályázat
A Dunaújvárosi Főiskola tavaly pályázatot nyújtott be az NFA Képzési Alaprész 2013. évi
decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek
fejlesztésére irányuló beruházások támogatására vonatkozó kiírásra. A pályázaton a főiskola
1.032.000 forintot nyert, főként a gépészmérnöki gyakorlati képzést támogató mérőműszerek
beszerzésére.
Nyert a Dudik pályázat
A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton a
Dunaújvárosi Főiskola 2.000.000 Ft támogatást nyert a DUDIK fesztivál kulturális
programjainak megvalósítására. A fesztivált 2014. június 12-én rendezik meg a Szalkiszigeten, neves művészek (pl. Várnai Gyula, Móder Rezső) és művészeti csoportok (Jurányi
Produkciós Közösségi Inkubátorház, Stereo Akt, k2 színház) részvételével.
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Projekt hírek
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) pályázatainak átvétele a MAG-Magyar
Gazdaságfejlesztési központ Zrt-től 2014. április 14.
A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő
átvételéről szóló 96/2014 (III.25.) Kormányrendelet 1. § alapján 2014. április 15-től a MAG
Zrt. által ellátott közreműködői feladatokat költségvetési szervek veszik át.
A 2004-2006-os Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP) projektjeinek,
valamint a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) projektjeinek közreműködő
szervezeti feladatait az Nemzetgazdasági Minisztérium veszi át, ezen projektek esetében a
jövőben a MAG Zrt. helyett az NGM áll majd kapcsolatban a pályázókkal.
A közreműködő szervezeti feladatok megfelelő, zökkenőmentes ellátása érdekében a
szükséges humán és technikai kapacitások is átadásra kerülnek.
A mintegy 1.000 milliárd Ft keretösszegű GOP program kezelése így az NGM-hez kerül:
több mint 25 ezer támogatott projekt a kapcsolódó hatályos támogatási szerződésekkel és
elszámolásokkal.
Új arculati elemek a pályázatokhoz
Az Új Széchenyi Terv kötelező arculati elemeinek használatára vonatkozóan 2014. május 20tól a következő előírás az irányadó:
A kedvezményezettek - az Új Széchenyi Terv logó mellett - a “Magyarország megújul”
szlogent, az Európai Unió zászlóját, valamint az európai uniós támogatás tényére utaló
kötelező mondatot kötelesek megjeleníteni a tájékoztatás és nyilvánosság, valamint a
marketing tevékenység keretében készülő eszközeiken. Ennek értelmében az NFÜ és annak
elérhetőségeinek feltüntetése már nem kötelező.
A 2014-2020-as programozási időszakra hatályos Széchenyi 2020 arculati kézikönyv
várhatóan az Európai Bizottság tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó végrehajtási
rendeletének elfogadását követően jelenik meg.
Az új logók letölthetőek az alábbi linkről:
http://palyazat.gov.hu/tajekoztatas_az_uj_szechenyi_terv_arculati_elemeinek_hasznalatarol

Pályázati- és projektmenedzsment kisokos
Gantt-diagram
A Gantt-diagram a projekttervezés és –megvalósítás egy olyan eszköze, egy sávos diagram,
amely a tevékenységek időbeli ütemezését, illetve egymáshoz viszonyított időbeli
megvalósítását ábrázolhatjuk. A projekt tevékenységeit tehát a Gantt-diagram egy időskálán
jeleníti meg, így lehetővé teszi a megelőzés-követés kapcsolatok szemléltetését.
A Gantt-diagramm a projekt monitoring és projekt kontrolling során is hatékonyan
alkalmazható, az egyes tevékenységek időbeni megvalósulásának ellenőrzésére.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4.

Tevékenység

Időszak
1. 2. 3. 4. 5.

1. főtevékenység
1.1. altevékenység
1.2. altevékenység
2. főtevékenység
3. főtevékenység
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