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1. Ifjúsági projektek támogatása 
 

 Pályáztató: a romániai Ifjúsági és Sportminisztérium 

 Pályázhatnak: fiatalokkal és fiatalokért tevékenykedő civil szervezetek 

 A program célja: Az Ifjúsági és Sportminisztérium akár 50 000 lejjel jutalmazza az ifjúsági projekteket. 

 Támogatható tevékenységek:  Tevékenységi körök: nemformális oktatás, kulturális - művészeti, önkéntesség, társadalmi - civil, 
sport, képzés és szakmai beilleszkedés, társadalmi befogadás, egészséges életmód, környezet témájú projektek. A tevékenységek 
típusai: szakmai gyakorlatok / tanfolyamok, szemináriumok, webes szemináriumok, műhelyek, fókuszcsoportok, nyári iskolák, 
versenyek, kerekasztalok, szakértői panelek, viták, konferenciák, szimpóziumok, műhelyek, fesztiválok, tájékoztató / promóciós 
kampányok / környezetvédelem, tapasztalatcsere országos és nemzetközi szinten, karavánok, kiállítások, vásárok, sportesemények 
és versenyek, bemutatók, koncertek, ifjúsági dolgozók által végzett mentori programok és más hasonló vagy kapcsolódó 
tevékenységek. A tevékenységek online is lebonyolíthatók.. 

 Megpályázható összeg: 50 000 lej. 

 Az önrész mértéke : - 

 Benyújtási határidő: 2021. június 30. 

 További információk: http://mts.ro/informare-publica/ministerul-tineretului-si-sportului-organizeaza-concursul-national-de-
proiecte-de-tineret-si-concursul-national-de-proiecte-studentesti/ 
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2. Egyetemi hallgatók projektjeinek támogatása 
 

 Pályáztató: a romániai Ifjúsági és Sportminisztérium 

 Pályázhatnak: fiatalokkal és fiatalokért tevékenykedő civil szervezetek 

 A program célja: Az Ifjúsági és Sportminisztérium akár 50 000 lejjel jutalmazza az egyetemi hallgatók projekteket. 

 Támogatható tevékenységek:  Tevékenységi körök: nemformális oktatás, kulturális - művészeti, önkéntesség, társadalmi - civil, 
sport, képzés és szakmai beilleszkedés, társadalmi befogadás, egészséges életmód, környezetvédelem. Az említett tevékenységi 
területek a következő tevékenységtípusok révén valósíthatók meg: szakmai gyakorlatok / tanfolyamok, szemináriumok, webes 
szemináriumok, műhelyek, fókuszcsoportok, nyári iskolák, versenyek, kerekasztalok, szakértői panelek, viták, konferenciák, 
szimpóziumok, munkamegbeszélések, fesztiválok, információs / promóciós / környezetvédelmi kampányok, tapasztalatcsere 
nemzeti és nemzetközi szinten, karavánok, kiállítások, vásárok, sportesemények és versenyek, bemutatók, koncertek, ifjúsági 
dolgozók által végzett mentori programok és más hasonló vagy kapcsolódó tevékenységek. A tevékenységek online is 
lebonyolíthatók.. 

 Megpályázható összeg: 50 000 lej. 

 Az önrész mértéke : - 

 Benyújtási határidő: 2021. június 30. 

 További információk: http://mts.ro/informare-publica/ministerul-tineretului-si-sportului-organizeaza-concursul-national-de-
proiecte-de-tineret-si-concursul-national-de-proiecte-studentesti/ 
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3. Interreg Ifjúsági Önkéntesség kezdeményezés 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: olyan 18–30 év közötti fiatalok, akik jól tudnak kommunikálni, akik szeretnének segíteni az európai szolidaritásról és 
együttműködésről szóló információk terjesztésében. 

 A program célja: a szolidaritásról és az európai együttműködésről szóló információk terjesztése. 

 Támogatható tevékenységek: fiatal önkéntesek tevékenységeinek támogatása, akik a programkezelő hatóságok irodáiban akarnak 
dolgozni. Az Interreg Ifjúsági Önkéntesség zökkenőmentes működése érdekében az Európai Bizottság úgy döntött, hogy létrehoz 
egy irányító hatóságot, amely a Határ Menti Régiók Európai Szövetségéhez fog tartozni. 

 Megpályázható összeg: a program elsősorban az utazási költségeket, a szállást, az étkezési és a biztosítási költségeket fedezi. 

 Az önrész mértéke:  

 Benyújtási határidő: a minőségi címkére vonatkozó kérelmek folyamatosan benyújthatók. 

 További információk: https://www.interregyouth.com/ 


