
 
 

Pályázati felhívás 

„Mit adott nekem az EFOP” – Rajzpályázat 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – rövid nevén EFOP – egyike annak a 10 

operatív programnak, amelyek keretében Magyarország 2014-2020 között európai uniós 

források segítségével számos területen fejlődhetett. Az EFOP mottója – „Középpontban az 

ember” – is tükrözi, hogy a program az emberek, a családok, diákok, fiatalok mindennapjait 

érintő fejlesztéseket támogat, ennek köszönhetően újulhatott meg országszerte számos 

iskola, könyvtár és múzeum is.  

 

Annak érdekében, hogy a mindennapokat átszövő szerteágazó fejlesztésekről minél többen 

értesüljenek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma  

 

„Mit adott nekem az EFOP ” címmel  

rajzpályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás tanulók részére. 

 

A pályázat célja az EFOP fejlesztések és eredményeik bemutatása. Nézz körül! Beszélgess 

szüleiddel, tanáraiddal arról, hogy a településeden vagy a közvetlen környezetedben milyen 

fejlesztések valósultak meg az EFOP-ból. Iskolátok szépült, új eszközöket használhattok a 

tanuláshoz? Táborozni mentetek? Részt vettetek múzeumi programon? Rajzold le, milyen 

élményeid kapcsolódnak az EFOP programokhoz, hogy országszerte megismerhessék 

tanulótársaid! A lakóhelyedhez, iskoládhoz közeli fejlesztések megtalálásában az alábbi 

térképes kereső nyújt segítséget: https://terkep.fair.gov.hu/ 

Az EFOP-ról és a projektekről pedig az alábbi honlapokon találtok további információkat: 

www.efop.kormany.hu; https://www.palyazat.gov.hu/  

 

A pályázatot az alábbi korcsoportok számára hirdetjük meg: 

 6-10 év 

 11-14 év 

 15-19 év 

 

A pályázat benyújtásának módja, formai követelmények: 

Egy tanuló 1 db saját készítésű, eredeti, más pályázaton díjazásban még nem részesült, A4 

vagy A3 méretű papíron, tetszőleges szabadkézi technikával készült alkotással pályázhat, 

az alkotás címének és az alkalmazott technikának a feltüntetésével.  

Az elkészült alkotást, valamint a kitöltött és aláírt hozzájáruló nyilatkozatot PDF (szkennelt) 

vagy digitális fénykép (jpeg, png) formátumban kell megküldeni az 

efopkommunikacio@emmi.gov.hu e-mail címre. A lehető legjobb minőségű kép érdekében a 

rajz hosszabbik oldala minimum 1400 pixel méretű legyen. 
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Az alkotást és a nyilatkozatot tartalmazó e-mail méretkorlátja 20 MB. 

A pályázatok beérkezésének határideje 2021. november 30. (éjfél).  

 

A határidő lejárta után beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.  

 

Pályázatok elbírálása és díjazás: 

A pályázatokat a kiíró által felkért bíráló bizottság értékeli és a fenti három korosztályban 

választja ki a nyertes műveket a beadási határidőtől számított négy héten belül. Ezen kívül 

az „EFOP - Középpontban az ember” Facebook oldalon is lehetőség nyílik majd szavazni az 

alkotásokra a három megadott korcsoportban, közönségdíj elnyeréséért. A műveket a 

szavazáshoz a Facebook oldalon a pályázó nevének feltüntetése nélkül megjelenítjük. A 

legsikeresebb művek alkotóit a minisztérium által felajánlott díjakkal jutalmazzuk. A 

nyerteseket e-mailben értesítjük.  

A legjobb alkotásokból az Emberi Erőforrások Minisztériuma online kiállítást rendez.  

 

Adatkezelés 

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a résztvevők – kiskorú résztvevő esetén törvényes 

képviselője – hozzájáruljanak az adatkezelési tájékoztatóban részletezett személyes adataik 

kezeléséhez a csatolt hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével, aláírásával. Az aláírt, szkennelt 

hozzájáruló nyilatkozatot az alkotással egyidejűleg szükséges benyújtani. Az adatkezelési 

tájékoztató az alábbi oldalon érhető el: https://www.efop.kormany.hu/efop-rajzpalyazat-

2021 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartja a jogot a pályázat bármilyen okból történő 

részbeni vagy teljes módosítására, felfüggesztésére és törlésére a pályázat időtartama alatt, 

bármilyen időpontban. 

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben további információk kérhetőek az EMMI 

Kommunikációs és Partnerségi Főosztályától az efopkommunikacio@emmi.gov.hu e-mail 

címen. 

 

Budapest, 2021. október 19. 
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