Pályázati felhívás
Tanulmányi Versenyre
„Szerinted…?”
Tisztelt Hallgatók!

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára, az
ÁROP-1.1.26-2013-2013-0001 Partnerségi Program keretében.
Összhangban a 2014-2020-as kohéziós politikai tervezéssel megtörténik az átállás az 1 éves Magyary
Programok mellett, az EU fejlesztéspolitikai ciklusához illeszkedő tervezésre is, melyben 7 éves
ciklusok képezik a fejlesztések alapját. Ennek biztosítására készül el a Magyary Program 14-20, mely
az erre az időszakra tervezett közigazgatás-fejlesztési elképzeléseket helyezi stratégiai keretbe.
A Pályázat „A jó állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális
területeinek erősítésével” című ÁROP Projekt keretében valósul meg, amelynek kiemelt céljai között
szerepel a Jó Állam koncepció ismertségének növelése, (a Jó Állam fejlesztési koncepció egyik
legmarkánsabb része a Magyary Program Közigazgatás-fejlesztési Program az egyetemi hallgatók
körében.
Jelen pályázat célja a közigazgatás fejlesztéssel kapcsolatos hallgatói elképzelések összegyűjtése a
2014-2020-as EU-s fejlesztési időszak intézkedései közé.
A nyertes pályaművek szerzői díjazásban részesülnek:
I. hely: bruttó 400.000,- Ft
II. hely: bruttó 250.000,- Ft
III. hely: bruttó 150.000,- Ft
A díjazottak lehetőséget kapnak 2014. március 27-én, a Szegedi Tudományegyetem Állami
Jogtudományi Karán megrendezésre kerülő közigazgatási fejlesztési konferencián, hogy bemutassák
pályaművüket, hazai és nemzetközi szakemberek részvétele mellett.

A Tanulmányi Versenyre minden 27. életévét még be nem töltött, nappali tagozatos hallgató
pályázhat.
Témakörök:
a.) Közigazgatás-fejlesztés korábbi eredményei és további lehetőségei Magyarországon
Például: A hallgató által eddig megismert közigazgatási-fejlesztési programok elemzése,
eredményei, hatásai, továbbá a közigazgatás-fejlesztési programok lehetséges jövőképei a
hazai közigazgatásban, és a mindennapi gyakorlatban, különös tekintettel a Magyary
Programra.
b.) A közigazgatás-fejlesztés jó gyakorlatai – hazai és nemzetközi példák összehasonlítása
Például: Milyen jó megoldásokat és gyakorlatokat lát, külföldi, vagy hazai minisztériumoknál,
önkormányzatoknál, különböző más központi közigazgatási szerveknél és hivataloknál, amit
érdemes lenne Magyarországon is elterjeszteni, bemutatni, működtetni.
Formai kritériumok:
Pályázni maximum 10-12 A/4 oldalas pályaművel lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es
betűméret, 1,5 sorköz, 2,5 cm-es margó)
A Tanulmányi Versennyel kapcsolatos szakmai kérdésekben a választott mentoruk biztosít
konzultációs lehetőséget a SZTE ÁJTK hallgatóinak.
A pályaműveket a SZTE Állami Jogtudományi Karán bíráló bizottság előzetesen véleményezi,
ezért a pályázat benyújtási határideje 2014. február 10-én 9.00 óra.
A pályázatokat a kovacsordogeva@juris.u-szeged.hu e-mail címre várjuk.
Beadás módja és határideje:
A pályázatokat 2014. február 17. 9.00-ig kell elküldeni a partnerseg@kim.gov.hu e-mail címre.

