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1. Állami támogatási rendszer a filmipar támogatására 
 

 Pályáztató:  Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: romániai vagy külföldön regisztrált vállalkozások, amelyek az adott esetben Romániában vagy a származási országban 
alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően működnek 

 A program célja: az európai és nemzetközi filmipar együttműködésének fejlesztése; a filmgyártók támogatása, a hazai filmgyártás 
növelése érdekében; új munkahelyek létrehozása a kreatív és kapcsolódó iparágakban; a nemzeti kulturális identitás és a nemzeti 
kisebbségek támogatása Romániában filmvetítésekkel és a világértékek körének népszerűsítésével; szakképzések támogatása a 
filmiparban 

 Támogatható tevékenységek: a romániai filmprojektek és filmgyártás fejlesztéséből származó javak és / vagy szolgáltatások 
beszerzése, bérbeadása, gyártása, valamint a projekt megvalósításával kapcsolatos díjak, illetékek és egyéb kifizetések  

  Megpályázható összeg : - 

 Az önrész mértéke : 55% 

 Benyújtási határidő: 2023. december 31. 

 További információk: http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-
fost-prelungita-pana-in-2023 
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2. A Kormány Főtitkárságának finanszírozási programjai – Határon Túli Román 
Állampolgárokért Felelős Főosztály 
 

 Pályáztató:  Románia Kormánya, a Kormány Főtitkársága –  Határon Túli Román Állampolgárokért Felelős Főosztály 

 Pályázhatnak: egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek, nem kormányzati szervezetek a határon túli román állampolgárokért, 
nemzetközi szervezetek, romániai vagy  engedéllyel rendelkező fizikai  vagy jogi személyek, akik a határon túli román állampolgárok 
támogatására  vissza nem tértendő projekteket valósítanak meg 

 A program célja: a román etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának megőrzése, megerősítése és előmozdítása a határokon 
túl; a kapcsolatok erősítése a határon kívüli román állampolgárokkal, megfelelő keretet biztosítva saját identitásuk megerősítéséhez 
és spiritualitásához; a határon túli román állampolgárok szervezeteinek és egyesületeinek támogatása, annak érdekében, hogy 
hatékony partnerséget hozzanak létre Románia imázsának, népszerűsítésének, közvéleményének előmozdítására 

 Támogatható tevékenységek: integráció, oktatás, kultúra, média, civil társadalom, spiritualitás és hagyomány – az identitás 
megőrzése és a  vallásszabadság tiszteletben tartása a határon túl; a támogatható projekttípusok és akciótervek a 321/2006. számú 
törvény mellékletében vannak befoglalva 

  Megpályázható összeg : 100 000 lej 

 Az önrész mértéke : 5% 

 Benyújtási határidő: folyamatos 

  További információk: http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/ 
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3. Felhívás kétoldalú kezdeményezések - Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban 
 

 Pályáztató: Norvég Alap, EGT, Kétoldalú Kapcsolatok Alapja 

 Pályázhatnak: bármely romániai és donorállam jogi személyiséggel rendelkező köz-vagy magánjogi szervezete, beleértve a nem 
kormányzati szervezeteket is, a Romániával határos , Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban jogi személyként létrehozott 
közjogi szervezetek és nem kormányzati szervezetek 

 A program célja: együttműködés fejlesztése, a tudás és a kölcsönös megértés javítása Románia, Norvégia, Izland és Liechtenstein 
között 

 Támogatható tevékenységek: rendezvények, műhelymunkák, konferenciák, szemináriumok, kampányok, fesztiválok, művészeti 
produkciók, kiállítások, vásárok, stb.;  az együttműködés, a tudás, a technológia, a tapasztalat és a bevált gyakorlatok Románia és az 
adományozó államok közötti átadása, az olyan releváns területeken, mint például: kulturális és kreatív ágazatok, a kulturális örökség 
megőrzése és felhasználása, a kulturális és etnikai sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, fenntartható 
városfejlesztés, új technológiák.  A kezdeményezéseknek magukban kell foglalniuk az adományozó állam egy vagy több jogi 
személye és egy vagy több romániai jogi személy közötti együttműködést. 

  Megpályázható összeg: minimum 50 000 euró és maximum100 000 euró 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021 december 20, 16:00 óra 

 További információk: https://www.eeagrants.ro/stiri/apel-timisoara-2023?fbclid=IwAR3P58f7RW0SFN8hKytKYBB67t-
9RFfj1NNavj9d6--Vci4-nOwj6ih-kOM 
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4. FemArt  2021 művészeti rezidencia 
 

 Pályáztató: Romániai Filmes Nők Egyesülete  (Asociația Română a Femeilor în Cinema - ARFC) 

 Pályázhatnak: Román nemzetiségű vagy Romániában lakóhellyel rendelkező filmtudományi karon végzett nők, akik: legalább egy 
rövid filmet írtak, rendeztek vagy készítettek eddig (forgatókönyvírók, rendezők vagy producerek), és az első vagy második 
játékfilmjük fejlesztési szakaszban van.  

 A program célja: A FemArt 2021 Residence témája olyan filmek népszerűsítése, amelyek innovatív formákat javasolnak vagy a 
fantázia műfajához tartoznak, és az első lépést jelentik a műfajok és a filmnyelv formális fejlesztési platformjának elindításában 

 Támogatható tevékenységek: A FemArt 2021 művészeti rezidencia egy intenzív hetet foglal magában a román és a nemzetközi mozi 
szakembereivel, valamint számos kapcsolódó eseményt, például filmvetítéseket, mesterkurzusokat és hangversenyeket, amelyekre 
2021 október elején, Bukarestben kerül sor. 

  Megpályázható összeg: Az egyhetes művészeti rezidencia végén 3 díjat osztanak ki: 1. Egy 1750 euró értékű ösztöndíj.2. Egy 
forgatókönyv tanácsadási ösztöndíj. 3. Egy ösztöndíj nemzetközi koprodukciós platformon való részvételhez. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. június 30. 

 További információk: https://arfc.ro/rezidenta-femart-2021/ 
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5. DLITE alkotói ösztöndíj 
 

 Pályáztató: Goethe-Institut, Bukarest 

 Pályázhatnak: az ösztöndíj azoknak az íróknak szól, akiknek megjelent legalább egy könyve, és kéziratban van egy rövid prózája vagy 
regénye 

 A program célja: a DLITE célja, hogy támogassa a romániai szerzőket, műfajtól függetlenül 

 Támogatható tevékenységek: Az érdeklődők küldjenek egy e-mailt a bursadlite-bucuresti@goethe.de címre, mellékeljék Word 

formátumban a következőket: a könyv rövid bemutatása (max. 1 oldal); egy részlet a kéziratból (max. 10 DINA4 oldal). 

  Megpályázható összeg: 1.500 euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. június 1 – 30. 

 További információk: https://blog.goethe.de/dlite/archives/1070-Bursa-de-Creaie-DLITE-susine-literatura-roman.html 
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6. Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek Program (CERV): Testvérváros program 2021/ 
Városhálózatok 2021 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság (EACEA) 

 Pályázhatnak: jogi személyek (állami vagy magánszervek), amelyek székhellyel rendelkeznek az egyik támogatható országban: 
közintézmények vagy nonprofit szervezetek- városok / községek és / vagy a helyi önkormányzatok más szintjei, ezek testvérvárosi 
bizottságai vagy a helyi önkormányzatokat képviselő egyéb nonprofit szervezetek. A testvérvárosi projektekben legalább két támogatható 
ország önkormányzatait kell bevonni. A városhálózatok pályázatokat legalább öt pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania, amely 
szervezetek legalább öt támogatható ország önkormányzatai, amelyek közül legalább három uniós tagállam. 

 A program célja: A polgárok elkötelezettsége és részvétele. A Testvérváros program célja olyan projektek támogatása, amelyek 
testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat a program célkitűzéseivel összhangban lévő 
témák köré. A Városhálózatok program célja, hogy a több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket 
felhasználja a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására. 

 Támogatható tevékenységek: 1. téma - Testvérvárosok. 2. téma - Városhálózatok. Támogatást kaphatnak a következő tevékenységek (nem 
kizárólag): workshopok, szemináriumok, konferenciák, képzési tevékenységek, szakértői találkozók, webes szemináriumok, 
tudatosságnövelő tevékenységek, adatgyűjtés és konzultáció, fejlesztés, a bevált gyakorlatok cseréje és terjesztése a hatóságok és a civil 
társadalmi szervezetek között, kommunikációs eszközök fejlesztése és a közösségi média használata. 

 Megpályázható összeg: testvérvárosi projektek esetében legfeljebb 30 000 euró; a városhálózatok komponens esetében nincs felső korlát. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021.08.26. 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-
citizens-town_en.pdf 
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7. Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 2021-es évi pályázati kiírása 
 

 Pályáztató: az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala 

 Pályázhatnak: olyan szervezetek,  nonprofit egyesületek és alapítványok, amelyek interkulturális és interetnikus tevékenységeket 
végeznek (az alapító okiratukban szerepel) 

 A program célja: a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok kulturális, nyelvi, vallási identitásának és jogainak előmozdítására, 
valamint az intolerancia leküzdésére irányuló projektek támogatása 

 Támogatható tevékenységek: interetnikus projektek, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok kulturális, nyelvi, vallási 
identitásának és jogainak előmozdítására, valamint az intolerancia leküzdésére irányulnak, és amelyek figyelembe veszik az 
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 2021-es prioritásait. A projektek a 2021-es évben meg kell hogy valósuljanak, az elszámolások 
benyújtásának határideje 2021. november 26. 

  Megpályázható összeg: minimum 25.000 lej és maximum 200.000 lej 

 Az önrész mértéke: 10% 

 Benyújtási határidő: 2021. június 22. 

 További információk: http://www.dri.gov.ro/w/ghid-de-finantare/ 


