
Vándor Építőmester Alapítvány   

Adószám: 19303837-1-43

1195 Budapest Jókai utca  63/B

Bankszámlaszám: 11708001-20369233-000000000

A program célja, a természetes építőanyagokkal foglalkozó szakemberek, szakember-növendékek és 

kutatók közvetlen támogatása. Lehetőség biztosítása a szakismeret gyarapításra, kapcsolatépítésre, illetve 

a futó kutatási, tanulási folyamatok felgyorsítására.

AAz ösztöndíjak folyósításával az alapítvány célja, hogy  felgyorsítsa egy hazai, fenntarthatóbb építé-

skultúrára és építőanyagpalettára való áttérést -  az ösztöndíjak mértékét az Alapítvány saját lehetőségei-

hez mérten állapítja meg. Nem vagyunk nagy szervezet, nem rendelkezünk végtelen erőforrás felett, de 

hiszünk abban, hogy a számunkra fontos, és közérdekű célok megvalósítását bármilyen szinten érdemes 

támogatni.
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Pályázók köre:

a területen bemutatható múlttal rendelkező szakemberek, növendékek és kutatók 

Pályázat keretei között támogatott témakörök:

- kutatói munka

- kísérleti építés

- szakmai továbbképzési támogatás

- oktatási tevékenység

Pályázás módja:

- az Alapítvány hivatalos e-mail címére elküldve: vandorepitok@gmail.com

- pdf formátumban (legfeljebb 10 Mb méretben)

- önéletrajz és motivációs levél (legfeljebb 1db A4 oldal) 

Pályázati határidők:

Kiírás dátuma: 2021.10.08.

Pályázati határidő: 2021.11.08.

Első körös elbírálás határideje: 2021.11.24.

Támogatás folyósítása: 2022.01.15.

Megvalósítási időszak végső határideje: 2022.11.15. (projektfüggő)

Vándor Építőmester Ösztöndíjprogram
kiírás dátuma: 2021. október 8. 

VÁNDOR ÉPÍTŐMESTER 
ALAPÍTVÁNY
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A támogatásban részesülők vállalják

- a támogatási összeget teljes mértékben az egyeztetett célra fordítják

- a megvalósításról dokumentációt és jegyzőkönyvet készítenek (tartalma projektfüggő, de előre 

meghatározott)

- az Alapítvány nyílvános működése értelmében a projektfolyamat nyílvánosságra hozásába belee-

gyeznek

esetleges szerzői jogok gyakorlásának körét az alapítvánnyal egyeztetik (az Alapítvány nem ragaszkodik 

a szerzői jogok gyakorlásához)

- a program népszerűsítésére, bemutatására szervezett programokon (legalább 1 db) személyesen részt 

vesznek

- a kiutalt támogatásból keletkező esetleges adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítésében a 

támogató szervezettel együtt dolgozik.

Pályázati feltételek

Támogató szervezet vállalja

- minden hivatalos dokumentumot előkészít

- a kiutalt támogatásból esetlegesen keletkező adó- és járulékfizetési kötelezettségnek való elégtételt 

intézi

- a közös munkához felhő alapú tárhelyet biztosít 

Az ösztöndíj értelmében projektnek minősül egy támogatási keretösszeg odaítélésének, fel-

használásának és dokumentálásának folyamata.

Kapcsolattartás módja

- e-mail

- tegeződés
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Bírálati szempontok

Bírálati szempontok

1. A pályázó szakmai tevékenysége

2. A pályázó céljai és hozzáállása

3. A támogatási összeg hatása a támogatott tevékenységre 

4. A támogatott tevékenység közösségi hatása (rövid- és hosszútávon)

5. A hosszútávú együttműködés lehetősége



2021.


