
 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium, 

a Hagyományos Mesterségek Oktatásáért Alapítvány és 

a New York-i Darida Réka Alapítvány 

ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJA A 2021/22-ES TANÉVRE 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A meghirdetés dátuma: 2021. október 21. 

1. HÁTTÉR 

A New York-i Darida Réka Alapítvány céljául tűzte ki a magyar hagyományos mesterségek oktatásának támoga-

tását, így a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnáziumban tanuló kiemelkedő kézműves diákok segítését. A 

tanév 10 hónapja alatt 6 kézműves diák részére havi 100 USD összegű támogatást biztosít. 

 

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A program célja a részt vevő tanulók támogatása: a középiskola sikeres befejezésében, motivációjuk és önérté-

kelésük erősítése a tanulmányikban, szakmai munkájukban, szakmájuk sikerességének segítése, sikeres szak-

mai/érettségi vizsga elősegítése. 

 

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG 

A pályázati felhívásra benyújtott pályázatok támogatására a rendelkezésre álló keretösszeg a 2021/2022-es 

tanévre összesen: 6000 USD (valutaárfolyamtól függően kb. 1.850 000.-, azaz egymillió-nyolcszázezer forint). 

 

4. A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

A támogatás intenzitása: 100% 

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. 

 

5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK 

A támogatás a 2021/2022-es tanév I. és II. félév 10 hónapjára (visszamenőleg 2021. szeptember 1. napjától 

2022. június 30. napjáig) vonatkozik. 

 

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE 

Tanulóként pályázatot nyújthat be, aki a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium 2021/2022-es 

tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul, és legalább egy tanévet már eltöltött az iskolá-

ban.  

 

 



7. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 

A pályázatok benyújtása a Pályázati felhívás 8. pontjában meghatározott határidőig (2021. november 11.) 

portfólió beadása, és a pályázati adatlapok kitöltése után érvényesek.  

 

7.1. A pályázathoz kötelezően benyújtott dokumentumok 

 Portfólió készítése – (elektronikusan) 

(Tartalmaznia kell: szakmai indíttatás, tanulmányi, szakmai munka bemutatása, néhány munka részletes 

bemutatása, tervek, célok megfogalmazása.) 

Kihirdetést követően, az elkészített portfóliókat (szöveget+ képeket) digitálisan várjuk a palya  

 Adatlapok kitöltése – (Papír alapon) 

Jelentkezési lap, tanulói-szülői nyilatkozatok 

 Nyertes pályázat esetén 

a diákkal a lebonyolító Hagyományos Mesterségek Oktatásáért Alapítvány szerződést köt. A diáknak 

rendelkeznie kell saját nevére kötött bankszámlával, az támogatás csak erre a számlára utalható. Szük-

séges a számlatulajdonos nyilatkozata, bankszámla kivonat másolata. 

 

7.2. A pályázó tanuló feladatai 

 Portfólió készítése, melyben bemutatja eddigi szakmai munkáját, eredményeit, szakmai rendezvénye-

ken, kiállításokon, bemutatókon való részvételét, motivációját, további szakmai terveit szövegben és ké-

pekben 

 Adatlapok kitöltése 

első két pontot 2021. november 11-ig be kell nyújtani 

További feladatai: 

 Szakmai munkája példaértékű legyen 

 Rendszeresen vegyen részt szakmai rendezvényeken 

 Aktívan vegyen részt az iskola közösségi munkájában 

 Képességeihez mérten a lehető legszorgalmasabban tanuljon 

 Tegyen eleget iskolai kötelezettségeinek, igazolatlan mulasztása 1 (egy) tanítási évben nem haladja meg 

a 30 órát 

 Magatartásával, hozzáállásával mutasson példát diáktársainak 

 

8.  A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZAKASZAI, IDŐPONTJAI 

A pályázatokat a fent említett feltételek mellett 2021. október 21. napjától és 2021. november 11. 23:59 óra 

között lehetséges. 

 

9. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

A pályázat érvénytelennek minősül, amennyiben: 

 A tanuló nem rendelkezik a pályázati felhívás 6. pontjában meghatározott jogosultsággal, 

 ha a pályázat benyújtása a pályázati felhívás 8. pontjában meghatározott határidő után történik. 

 

 

 



10. A PÁLYÁZAT BÍRÁLATA 

Bírálatra, csak érvényes pályázat bocsájtható. A beérkezett pályázatok egyenként kerülnek elbírálásra. 

A pályázatokról a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium nevelőtestülete dönt 2021. novem-

ber 18-ig, a nyertes diákok portfólióját a Darida Réka Alapítvány részére elküldi. 

 

11. A PÁLYÁZÓK DÖNTÉST KÖVETŐ ÉRTESÍTÉSE 

A pályázatokkal kapcsolatos döntés 5 (öt) napon belül kerül közzétételre. 

 

12. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK 

A nyertes pályázó köteles 2 (kettő) beszámolót készíteni a támogatási időszakban végzett munkájáról. /A tá-

mogatási időszakban (1 tanév) félévkor egy részbeszámolót, a támogatási időszak végén egy záró beszámolót./ 

Határidők: 

 Részbeszámoló: 2022. január 21. 

 Záró beszámoló: 2022. június 15. 

 

13. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

A nyertes tanulóknak a támogatás folyósítására kizárólag folyószámlára utalással kerül sor. 

A támogatás a 2021/2022-es tanév 4 (négy) hónapjára járó része egy összegben történő kifizetésének határ-

ideje: 2021. december 31. napjáig. 

A támogatás további részeinek kifizetése (2022. januártól), az adott hónap 15. napjáig teljesül. 

 

13.1. A támogatás utalásának különleges szabályai 

Amennyiben a nyertes tanuló a tanév során pályázati kiírásban leírtaknak nem tesz eleget, akkor az érintett 

hónaptól a kifizetés megszűnik, a tanuló a pályázatból kiesik. 

 

14. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

A döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. 

 

15. ADATKEZELÉS 

A tanuló, a tanuló törvényes képviselője, a pályázat benyújtásával egyidőben nyilatkozatot tesz, amelyben 

hozzájárul a személyes adatainak az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679. 2016. április 27-i ren-

deletével a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről (általános adatvé-

delmi rendelet), Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal összhangban. 


