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Versenytámogatási pályázat 

 

A Református Pedagógiai Intézet fontos feladatának tekinti, hogy a református 

fenntartású intézmények munkáját minden téren és magas szakmai színvonalon segítse. A 

folyamatos tájékoztatáson, a szakmai konferenciák szervezésén, az aktuális feladatok 

megoldásának segítésén túl a református fenntartású intézményekben meghirdetett 

versenyekkel kapcsolatos munkát is igyekszünk megkönnyíteni. 

Amellett, hogy a Református Pedagógiai Intézet folyamatosan frissülő honlapján 

(www.refpedi.hu) elérhetővé teszi az adott tanévi Református Versenynaptárat, közhírré teszi 

az intézmények által meghirdetett versenyek felhívását és a megrendezett versenyek 

beszámolóit, a versenyek megrendezéséhez - pályázati feltételek között - anyagi támogatás 

lehetőségét is kínálja.  

A Református Pedagógiai Intézet (továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet azon református 

fenntartású köznevelési intézmények (óvoda, általános, művészeti és középiskola, 

továbbiakban Támogatottak) számára, amelyek a 2022/23-es tanévben tanulmányi vagy 

művészeti versenyt kívánnak megrendezni.  

A pályázat kiírásának célja:  

A református fenntartású óvodák és iskolák versenyrendezésének támogatása. 

A pályázati támogatás a következő jellegű versenyek megrendezésére igényelhető: 

 Biblia-ismereti (Bibliaértő, Bibliai történetmondó, Bibliai-szövegértési egyháztörténeti, 

hittan stb.) 

 Humán tudományterületű (magyar nyelv, irodalom, anyanyelvi, szövegértési, 

balladamondó, mesemondó, meseíró, könyvolvasó, vers1és prózamondó, történelem, 

földrajz, stb.)  

 Reál tudományterületű (matematika, informatika, közgazdaságtan, stb.)  

 Természettudományos (fizika, kémia, biológia, környezetismeret, környezetvédelem, 

természetismeret, technika és életvitel, stb.)  

 Idegen nyelvi (angol nyelvi, német nyelvi, stb.)  

 Művészeti (zsoltáréneklő, egyházi népének éneklő, dicséreténeklő, népdaléneklő, 

képzőművészeti, kézműves, rajz, ének, tánc, hangszeres zene, szépíró, színjátszó, 

kóruséneklő, fotó-, természetfotó-, flashmob, videó-, plakát-, logókészítő, stb.)  

A meghirdetett versenyek témájának természetesen nem szükségszerű egy területre 

koncentrálnia, a támogatás igényelhető a sokoldalú ismereteket, tudást, készségeket igénylő 

komplex versenyek, műveltségi vetélkedők szervezésére is.  
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További kritérium:  

A megrendezni kívánt verseny legalább regionális meghirdetésű (az adott egyházkerületre 

kiterjedő) kell, hogy legyen. 

A pályázat benyújtása nem biztosítja automatikusan az igényelt támogatást. 

 Döntéshozó: 

A pályázatok elbírálásáról és a versenyek támogatásáról az illetékes pedagógiai szakértők és 

előadók véleményének figyelembe vételével a Támogató igazgatója dönt, melynek 

eredményéről értesíti a pályázót. 

Az elnyerhető támogatás teljes keretösszege a 2022/2023-es tanévre 500.000 Ft, amelyet 

óvodásoknak, általános, illetve középiskolás tanulóknak meghirdetett verseny 

megszervezésének támogatására lehet fordítani. 

Egy pályázó által maximálisan elnyerhető összeg: 100.000 Ft. A támogatás vissza nem 

térítendő pénzbeli támogatás, amelyet a pályázati program megvalósítását megelőző 30. 

napig utalunk a megadott számlaszámra. 

A támogatás utalásának feltétele a pontos versenyfelhívás és egyéb dokumentumok (pl. 

Jelentkezési lap, esetleges felkészülési segédletek, stb.) elektronikus úton történő 

megküldése a Református Pedagógiai Intézet versenyfelelőse számára:  

Baloghné Maklári Mónika (maklari.monika@reformatus.hu) 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a keretösszegnek csak egy részét használja fel. 

A támogatás felhasználásának lehetőségei:  

 a versenyzők díjainak, jutalmainak, ajándékainak, valamint 

 a versenyen közreműködésre felkért személyek tiszteletdíjainak támogatása 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 

Egy intézmény több, általa megrendezni kívánt versenyre is nyújthat be pályázatot. 

Kérjük, hogy a pályázati anyagot elektronikusan küldjék el a maklari.monika@reformatus.hu 

e-mail címre,  

és visszajelzést követően 

1 db eredeti példányban az intézményvezető és a pályázatért felelős személy által hivatalosan 

aláírva és pecsételve, postai úton, zárt borítékban „Versenytámogatási pályázat” 

megjelöléssel az alábbi címre: 

Református Pedagógiai Intézet, 1042 Budapest, Árpád út 51. „A” ép. I./1. 
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Nem fogadható el az a pályázat, amely nem érkezik be mindkét helyre és módon, a fentiekben 

megfogalmazottak szerint az alábbi határidőig. 

A pályázat postára adásának határideje: 2022. július 15. (péntek) 

A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség. A kiíró a határidőn belül hiányos 

pályázatokat beadókat egyszeri hiánypótlásra szólíthatja fel. 

 

A pályázati dokumentáció tartalmi követelményei: 

A pályázati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell a helyesen kitöltött pályázati 

adatlapot, illetve az alább felsorolt mellékleteket: 

A pályázó eddigi versenyszervezési tevékenységének bemutatása:  

Az elmúlt 3 tanévben megrendezett versenyek vázlatos bemutatása (időpont, helyszín, 

versenyzők és résztvevők száma, kapott támogatások jellege, támogató megnevezése) 

A tervezett verseny bemutatása: 

 téma, helyszín és időpont, jelleg, meghirdetési kör megadása, programterv 

 résztvevők (versenyzők, fellépők, művészek, előadók, zsűritagok) felsorolása, várható 

létszáma 

A tervezett program, tevékenység tervezett költségvetése: 

 a várható költségek részletes kalkulációja (egységárak, összesítések). 

 A költségtervnek tartalmaznia kell nemcsak a kért támogatás, hanem a projekt 

minden felmerülő költségét is. 

 A támogatás elszámolása:  

Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a verseny lebonyolítását követő 30 napon 

belül elkészíti és a Református Pedagógiai Intézetnek elküldi a versenyen készített 

fényképeket is tartalmazó tartalmi beszámolót, valamint a támogatási összeg pénzügyi 

beszámolóját.  

Abban az esetben, ha a pályázó a kapott támogatásról nem számol el a megadott határidőig, 

elveszti a következő évre szóló pályázási jogosultságát, továbbá a pályázaton nyert támogatás 

teljes összegét köteles visszafizetni.  

A megrendezett verseny tartalmi beszámolóját és a pénzügyi elszámolást elektronikusan 

fogadjuk el.  

A tartalmi beszámoló részei:  

Fényképes összegzés a megrendezett versenyről (helyszín, időpont, résztvevők, a verseny 

menete, a megvalósult programok, a verseny helyezettjei, a verseny sikeressége, jövőbeli 

tervek a versennyel kapcsolatban) 

  



 
 

 

A pénzügyi elszámoláshoz szükséges mellékelni: 

 összesítés a felhasznált támogatásról. 

A pályázatot és a pályázati elszámolást (a tartalmi beszámoló kísérő levelét és a pénzügyi 

beszámolót) a pályázatért felelős személynek, valamint az intézmény vezetőjének 

szükséges aláírni és a versenyt szervező intézmény pecsétjével ellátni.  

 

Budapest, 2022. június 9. 

Dr. Szontagh Pál 

sk. igazgató 

 


