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Új pályázati kiírások 

Száz év tükrében az erőszak 1914-2014 

A pályázat kiírója: KÉK Egyesület (MUSTÁRHÁZ), Nyíregyháza. 

Ismeretterjesztő történelmi klip-, illetve kisfilmvetélkedő középiskolásoknak és 

egyetemistáknak az első világháborúban, illetve a huszadik században eluralkodó erőszakról, 

illetve annak a század végére való visszaszorulásáról. Az alkotás szólhat csak és kizárólag az 

első világháborúról is, de a század összes többi erőszakhullámáról, így a második 

világháborúról, a különböző forradalmakról (köztük a magyar 56-ról is), az egyéni 

merényletekről, azok mai értékrendünk szerinti elhelyezéséről - a lényeg, hogy hivatkozz 

benne az első világháború valamely eseményére, illetve abból indulj ki! 

Terjedelme: 4-5 perc 

Műfaja: klip-, illetve kisfilm, lehetőség szerint mozgógépekben elbeszélve. 

Fontos, hogy ismeretterjesztő igénnyel legyen elkészítve! 

Határideje: 2014. október 20. 

Díjazás: 

 Az 1. helyezett 100 euró, 

 a második 50, 

 a harmadik pedig 25 eurós díjazásban részesül. 
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Pályázhat bárki, aki tud magyarul, vagy legalább angol feliratokkal el tudja látni a klipjét-

kisfilmjét!  

 

Movilfestawards 

A Movilfestawards a mobil eszközökkel készült filmek nemzetközi felülete. Egy 

filmfesztivál, amely minden eddiginél szélesebb körök számára nyújt lehetőséget mobil 

eszközökkel készült filmek pályázására. Annak népszerűsítésén dolgozunk, hogy az új 

generáció egyenlő lehetőségeket kapjon egy új, szabadabb filmművészeti területen, a ma 

egyre népszerűbb digitális kifejezési formában. A mobiltelefonok elterjedésével bárkiből lehet 

rendező, forgatókönyvíró vagy színész. Miami, Tenerife és Ibiza után, Budapesten most Te is 

nevezhetsz mobillal készült filmeddel! A beadási határidő 2014. november 1. 

 

Film kategóriák:  
 

Movilfestawards 

Általános film szekció 

több műfajjal (vígjáték, 

dráma, horror, sci-fi stb.) 

A legjobb képviselheti a 

Movilfestawards-ot 

világszerte. 

Movilive 

Dokumentarista 

formátum. Híradás, riport, 

tényfeltárás vagy akár 

áldokumentum, fikciós 

cselekmény. 

 

Movilfestexperimental 

Formabontó audiovizuális 

nyelvezet, elbeszélő mozi. 

Források szabad 

használata. Az érzések 

esztétikus, művészi 

kifejezésére. 

  

Fotó kategória: 

  

Városi Élet  

Színes 

Emberábrázolás 

Színes 

Városi Élet 

Fekete-fehér 

Emberábrázolás 

Fekete-fehér 

Közönségdíj 
A döntőbe bekerült pályázók listája a 2014. november első hetében kerül kihirdetésre. A zsűri 

által kiválasztott legjobb 40 fotóra (alkategóriánként 10) a Movilfestawards Facebook-oldalán 

lehet majd szavazni. 

 

Idea challenge 

Az EIT ICT Labs pályázatot hirdet vállalkozás indítását tervező fiatal innovátorok és a 

vállalkozás indításának korai szakaszában járó startupok számára, amelyben előremutató, 

áttörő ötletek benyújtását várja. Európa-szerte 24 startup számára nyílik lehetőség arra, hogy 

részévé váljon az EIT ICT Labs páneurópai közösségének, és felfuttassa vállalkozását. Az 

Idea Challenge meghirdetésével az EIT ICT Labs célja a fiatal vállalkozói tehetségek 

támogatása, valamint az információs és kommunikációs technológiák (ICT) területén zajló 

innováció előmozdítása a gazdasági növekedés érdekében. 

A verseny győztesei: 

 a legfeljebb 40 000 eurós díjazáson túl,  

 hat hónapig használhatják az EIT ICT Labs egyik csomópontjának irodáit, a szervezet 

üzletfejlesztéssel foglalkozó szakemberei (Business Development Accelerator) pedig 

mentorként segítik az ötletük megvalósítását.  
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 Mindezen felül a nyerteseknek lehetősége van arra, hogy csatlakozzanak az EIT ICT 

Labs egyedülálló európai innovációs közösségéhez, amelynek révén nemzetközi 

befektetők és nagyvállalatok is megismerhetik az innovációkat. 

Pályázni Európa bármely országából lehet szeptember 1-jétől szeptember 30-ig. 
 

Ki Mit Tube 

A Ki Mit Tube készítőinek és zsűritagjainak célja 

megtalálni azokat a tehetséges előadókat, művészeket, 

értékes tartalmat előállító magyar youtubereket, akik 

az internet és a versenynek felületetet adó YouTube 

lehetőségeit használva színvonalas, a kor 

kívánalmainak megfelelő produkciót állítanak elő. 

A Ki Mit Tube első helyezett díja 

a szervezők részéről: 

 bruttó egymillió forint készpénz. 

a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. jóvoltából: 

 egy SEAT Ibiza I-TECH személygépkocsi. 

a Vodafone Magyarország részéről: 

 A nyertes a Vodafone média támogatását kapja 1 millió Ft értékben egy éven 

keresztül, valamint egy éves egyedi mobilinternet előfizetést kap a Vodafone-tól, mert 

a Vodafone hálózata nem kérdés.  

a Google Magyarország ajándéka: 

 A nyertes elutazhat a Google londoni központjába, ahol igénybe veheti Európa első 

YouTube Space stúdióját is.  

a Philips Magyarország felajánlása: 

 egy Philips Ambilight Androidos Smart TV. 

Végül a győztest egy évig ingyen támogatja a YouTube sztárok menedzselésével foglalkozó 

ügynökségek egyike. A 2-5. helyezettek is díjazásra kerülnek. Az ötös döntőbe jutottak 

ugyancsak egy éves egyedi mobilinternet előfizetést kapnak a Vodafone-tól, mert a Vodafone 

hálózata nem kérdés. 

 A verseny menetrendje: 

I. Feltöltés (2014 augusztus 18. - szeptember 13.) 

II. Kiválasztás  

III. Zsűrizés és felkészülés a döntőre  

IV. Felkészülés a döntőre 

V. Döntő (2014 szeptember 21.) 

 



Oldal 4 / 7 

 

Youth Summit 2014 

A Telenor Csoport idén is meghirdeti Youth Summit versenyét a Nobel Békeközponttal 

együttműködésben. A pályázatra 16 európai és ázsiai Telenor országból várják fiatalok 

jelentkezését, akik igazi „digitális bennszülöttekként” megmutatják, hogyan lehet segíteni és 

megoldást adni globális társadalmi kihívásokra a mobiltechnológiával. 

Minden országból két nyertes juthat ki a Youth Summit nemzetközi workshopra, melyet 

december 9-11 között rendeznek Oslóban. Az esemény, 

melynek házigazdája Jon Fredrik Baksaas, a Telenor 

Csoport elnök-vezérigazgatója, egyedülálló lehetőséget kínál 

a fiataloknak, hogy a fiatal „társadalmi vállalkozók” 

továbbfejleszthessék elképzeléseiket szakemberek és a világ 

minden tájáról érkezett társaik segítségével. Lehetőséget és 

fórumot kapnak, hogy megosszák ötleteiket, hallassák 

hangjukat és inspirációt kapjanak egy rendkívül kreatív és 

elhivatott közösségben. 18-25 éves kreatív fiatalok 

jelentkezését várjuk, akik szívesen állítanák társadalmi célok 

szolgálatába a mobiltechnológiát, és maximum 1 perces, mobillal készített kisfilmben be is 

tudják mutatni világmegváltó ötletüket. 

A pályázat két győztese az oslói Telenor Youth Summit workshopon és az ünnepélyes Nobel-

békedíj átadáson is részt vehet, sőt, a program végén a Telenor szakmai gyakornoki 

programjának köszönhetően értékes munkatapasztalatot is szerezhet. 

Jelentkezési határidő: 2014. október 31.  
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DF PÁLYÁZATI HÍREK 

A Pályázati Iroda 2014. szeptemberében az alábbi 

pályázatot nyújtotta be:  

KEOP-2014-4.10.0/K 

Napelemes rendszer telepítése a Dunaújvárosi 
Főiskola épületeire. 

A pályázat rövid ismertetője: Az Új Széchenyi Terv jelen 

pályázatának általános célja a környezetünket kevésbé 

terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés 

elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló 

villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a 

széndioxid-kibocsátás csökkentése. A pályázat kiemelt 

célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a 

gazdasági fejlődésben. Ennek egyik feltétele a megújuló 

energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a 

társadalom és a környezet harmonikus viszonyának 

kialakítása. A pályázat – összhangban a hazai és EU 

stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát 

megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; 

és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni 

kívánja a hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek 

kiépítését. 

Futó projekt hírek 

GOP-1.1.1-11-20-2012-0078 pályázat ellenőrzése 

Műholdak termikus alkatrészeinek, optikai árnyékolóinak 

és földi kiszolgáló egységeinek fejlesztése.  

2014. szeptember elején a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős 

helyettes államtitkársága a fenti projekt kapcsán rendkívüli 

ellenőrzést hajtott végre a 2013. 09. 24 – 2014. 09. 04. 

közötti időszakra vonatkozóan.  

Az ellenőrzés megállapította, hogy a projekt sikeresen 

lezárult, a Dunaújvárosi Főiskola, mint Kedvezményezett a 

vállalásokat maradéktalanul teljesítette, illetve a projekt 

pénzügyi és műszaki megvalósításának 100%-ban eleget 

tett.  

Tudományos Hét 2014 

A Dunaújvárosi Főiskola idén is megrendezi a 

tudománnyal, innovációval és kutatással fémjelzett, 

Tudományos Hét elnevezésű konferenciasorozatát. Az egy 

héten át tartó interdiszciplináris eseménysorozat számos 

olyan lehetőséget kínál, ahol nem csak a Főiskola hallgatói, 

Class aptent taciti 

sociosqu ad per 

inceptos lobortis. 

TUDTA-E? 

 

A Környezet és 

Energia Operatív 

Program (KEOP) 

alapvető célja 

Magyarország 

fenntartható 

fejlődésének elősegítése. 

 

A Környezet és Energia 

Operatív Programban 

megfogalmazott 

fejlesztések célja, hogy 

mérsékelje hazánk 

környezeti problémáit, 

ezzel javítva a 

társadalom 

életminőségét és a 

gazdaság környezeti 

folyamatokhoz történő 

alkalmazkodását. 

TUDTA-E? 

A Tudományos Hét 

2014 program TÁMOP-

4.2.3-12/1/KONV-2012-

0051 azonosító számú, 

„Tudományos 

eredmények elismerése 

és disszeminációja a 

Dunaújvárosi Főiskolán” 

című pályázat keretében 

valósul meg. 
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de a tudomány és kutatási eredmények vagy az stratégiai partnerek tevékenysége iránt 

érdeklődök is találnak érdekes programokat.  

Programok: Innováció és Tudomány konferencia, Műszaki konferencia, Tehetséggondozás a 

felsőoktatásban konferencia (a DF Hallgatói Sikerességet Támogató projektjének 

bemutatása), Erasmus partnerek bemutatkozása, Társadalomtudományi Konferencia, TDK, 

Innovációs készségek versenye, Kutatók Éjszakája, Tésztahíd törő verseny, Karrier Nap, 

Kooperatív Duális képzés - Best Practice kerekasztal beszélgetés, Informatikai és 

Matematikai konferencia. 

A konferencia hivatalos nyelve magyar és angol. 

A konferenciasorozat időpontja: 2014. november 10-14. 

Helyszín: Dunaújvárosi Főiskola, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A. 

DUFiókák Hírek 

Nyílt nap 

A TÁMOP-2.4.5-12/5-2012-0001 azonosítószámú, „A család és a gyerek érték, a DF 

napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatásainak fejlesztése” elnevezésű projekt keretében 

megvalósult családi napközi 2014. szeptember 12-én, pénteken 14:30 - 17:00 óra között nyílt 

napot tartott kisgyermekes szülők részére.  

 

Felvétel 

A DUFiókák Családi napközi felvételt hirdet 

- Oktató 

- Hallgatók 

- Tanulni vágyó, diplomával rendelkező szülők 

1-3 év közötti gyermekeik részére! 

A Családi Napközi a 37. sz. Kerpely Kollégium földszintjén 

várja a kisgyermeket minden hétköznap 7.30-16.30 órai 

nyitva tartással. 

Gyermeke elhelyezése érdekében kérjük, keresse Dr. Keszi-

Szeremlei Andreát az alábbi elérhetőségek egyikén: 

E-mail: keszia@mail.duf.hu 

Tel. Szám: 30-458-7379 vagy 25-551-181 
 

A képre kattintva megtekinthető a prospektus! 

EGYÉB HÍREK 

Ostravai match-making tárgyalások 

A Dunaújvárosi Főiskola és az Ecotech Zrt. képviseltette magát az Ostravában (Csehország) 

2014. szeptember 02-án megrendezésre került Horizont 2020-as pályázatbeadások 

hatékonyságát előremozdítandó match-making tárgyalásokon. A rendezvény célja az Európai 

Unió tagállamai közötti olyan kooperációk létrehozásának segítése, amelyek a Kutatás + 

Fejlesztés + Innováció területeket érintően egy közös ötlet megvalósításában 

együttműködnének. Az eseményen több, mint 200 – különböző országokból érkezett – 

valamely tudományos területet képviselő cég, kutatási központ és felsőoktatási intézmény vett 

http://www.duf.hu/kiadvany-bolcsia4-szulo-140911
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részt. A rendezvény sikerét jelzi, hogy több, mint 400 személyes tárgyalásra került sor a 

résztvevők között. 

Pályázatírói rendszer változása 

Az 52. MKT Közgazdász Vándorgyűlés keretében tartott előadásában Dányi Gábor, a 

Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára 

jelezte, hogy a tárca arra törekszik: október második felében be tudják nyújtani a végleges 

Operatív Programokat a Bizottságnak, és azokat fogadja el Brüsszel az év végéig.  

Ebből következően tehát ősszel lehet már néhány pályázati felhívás, de mivel ezeknél a 

magyar költségvetés futja a kockázatot, így az igazi "pályázati roham" majd csak téltől 

várható. 

A pályázatírói rendszerről: 

Dányi Gábor jelzése szerint a pályázatoknál (általános 

jelleggel, lényegében tehát a GINOP-os pályázatoknál is!) az a 

döntés született, hogy a korábbi 6-12% közötti 

projektmenedzsment díjat legfeljebb 2,5%-ra csökkentik. 

Ezzel szavai szerint "be lesz szorítva a piac" a díjakat tekintve. 

Emellett egy másik változás, hogy a projekt menedzsment díj 

felvételének időzítése is módosul: nem lehet a nagy részét a projekt elején felvenni, így a 

változás a projektek tényleges végig vitelét ösztönzi. 

A helyettes államtitkár a ténylegesen kisvállalkozók kapcsán jelezte: meglesz a lehetőségük 

arra, hogy eldöntsék: az ingyenes állami pályázatírói lehetőségeket veszik igénybe, saját maga 

megírja, vagy fizetnek ezen szolgáltatásért piaci pályázatírók számára. Dányi a pályázati 

rendszer kapcsán azt is jelezte: még nagy a vita a Bizottsággal, mert a magyar hatóságok által 

tervezett normatív pályáztatási rendszer (a feltételek teljesítése alapján már a benyújtás 

időpontjában lehet tudni, hogy nyer-e a projekt) nem teremt kellő versenyhelyzetet a 

projektek között.  

S3 intelligens megyei szakosodás kérdőív 

Utolsó felvonásához ért az intelligens szakosodáson alapuló kutatási és innovációs stratégia 

(S3) tervezési folyamata, mely elengedhetetlen feltétele a Strukturális Alapokból érkező, több 

mint 700 milliárd forintnyi EU-s forráshoz történő hozzáférésnek. A tervezésben kiemelten 

fontos, hogy a helyi szereplők a térségi gazdaság és társadalom változásainak folyamatos és 

módszeres érzékelésével és elemzésével, az érintettek széles körének aktív részvételével, 

vállalkozói szemmel, a kockázatokat vállalva hozzanak meg a térség szempontjából tartós 

fejlődést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos jelenbeli döntéseket.  

A stratégiaalkotással kapcsolatosan on-line kérdőíven gyűjtjük a javaslatokat, 

hozzászólásokat.Minden kitöltött kérdőív egyedi tartalmi feldolgozásra kerül. Kérjük, éljen a 

lehetőséggel és a weboldalon található on-line kérdőív kitöltésével és járuljon hozzá 

megyéje specializációs irányainak kijelöléséhez! 

A kérdőív kitöltési határideje: 2014. 09. 22. (hétfő) reggel 8.00 óra. Elérhető a 

www.s3magyarorszag.hu honlapon, a „megyei fejlesztési irányok-kérdőív” menüpont alatt. 

 

TUDTA-E? 

A GINOP pályázatok a 

jelenleg záruló Új 

Széchenyi Terv GOP és 

Innovációs pályázati 

felhívásainak felelnek 

meg? 

IMPRESSZUM 

Dunaújvárosi Főiskola Pályázati Hírlevél 

A hírlevelet kiadja: Dunaújvárosi Főiskola Pályázati Iroda, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A., 25/551-280, 

palyazatiiroda@mail.duf.hu 

Felelős szerkesztő: Barta Zoltán, irodavezető, Szerkesztő: Pályázati Iroda 

Amennyiben későbbiekben nem kívánja Hírlevelünket megkapni, kérjük, jelezze ezt számunkra a pályázatiiroda@mail.duf.hu címre 

küldött e-mail-ben 

http://www.s3magyarorszag.hu/
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