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1. Pályázati felhívás a hétvégi magyar iskolák pedagógusai számára 
 
 Pályáztató:  Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara és a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság (Magyarország) 

 Pályázhatnak:  diaszpórában működő  hétvégi magyar iskolák pedagógusai 

 A program célja: A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara és a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság projektíró 
versenyt hirdet a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolákban tanító kollégák számára. A verseny célja, hogy a diaszpórában 
tanítók megmutathassák kreativitásukat és a diákokkal való együttműködésüket a projektoktatás során, illetve hogy ezekkel a 
munkákkal tisztelegjünk Széchenyi István életműve előtt. 

 Támogatható tevékenységek: Széchenyi életművének (annak valamely területét is ki lehet emelni) feldolgozása projektmódszerrel. 
A projekt lehet egy lezárult, gyerekekkel már megvalósult projekt, de egy jövőben megvalósuló tervezet is. A projekt kidolgozása 
történhet egyénileg, de csoportosan is (maximum 5 kolléga részvételével). A Széchenyi-projektre a következő négy kategóriában 
lehet nevezni: 1. iskola előkészítő és általános iskola alsó tagozat;  2. általános iskola felső tagozat; 3. középiskola; 4. vegyes 
korcsoport. 

 Megpályázható összeg:  kategóriánként 100.000 – 150.000 Ft (könyv vagy könyvutalvány formájában) 

 Az önrész mértéke: - 

  Benyújtási határidő: 2021. június 10. 

 További információk: http://www.kulhonimagyarok.hu/palyazatok/palyazati-felhivas-a-hetvegi-magyar-iskolak-pedagogusai-
szamara-a-2021-es-szechenyi-ev-alkalmabol/ 
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2. Pályázati felhívás roma kisebbséghez tartozó gyerekek iskolai befogadására 
 

 Pályáztató: EGT és Norvég Alap 2014-2021 és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: romániai civil szervezetek vagy romániai közintézmények, amelyek a roma gyermekek iskolai integrációjának 
területén tevékenykednek. Csak konzorcium nevében jelentkezhetnek. Támogatható partnerek a konzorciumban: azok a román 
iskolák, ahol minimum 20% beiratott roma gyerek van. 

 A program célja: a program átfogó célja a humántőke növelése és a tudásbázis megerősítése – nemzeti projektek megvalósulása 
révén a roma gyermekek  iskolába való felvétele területén  

 Támogatható tevékenységek:  azon tanárok szakképzése, akik roma gyerekekkel foglalkoznak, az inkluzív környezettel és a 
multikultúrával kapcsolatos új tantervek és / vagy tananyagok kidolgozása, tanórán kívüli tevékenységek roma és nem roma szülők 
számára, tanórán kívüli tevékenységek roma és nem roma diákok számára 

 Megpályázható összeg: 60 000 és 200 000 euró között / projektenként 

 Az önrész mértéke: változó 

  Benyújtási határidő: 2021.  június 4., 13 óra 

 További információk: https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/12/CALL_RCIS_2020_RO.pdf 
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3. Oktatás, ösztöndíjak, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói tevékenység pályázati program – 
egyetem előtti oktatás 
 
 Pályáztató: EGT és Norvég Alap 2014-2021 és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: megyei nevelési tanácsadó és erőforrás központok, megyei tanfelügyelőség, oktatói házak, bevonva a oktatási 
szakértőiket, iskolafelügyelőiket, tanáraikat és tanácsadóikat  

 A program célja: az intézményi együttműködés, a kapacitásépítés, valamint a befogadó oktatás; a demokrácia és az állampolgári 
ismeretek oktatására, és az azokhoz kapcsolódó témákra irányul 

 Támogatható tevékenységek:  programok, speciális oktatási módszerek és oktatási/tanácsadó anyagok kidolgozása, a 
hallgatóközpontú tanítási megközelítés, a tanárképzés jobb előkészítése és végrehajtása; innovatív gyakorlatok tesztelése és/vagy 
megvalósítása; együttműködés más hasonló projektek kedvezményezettjeivel az oktatási eredmények minőségének javítása 
érdekében; tevékenységek, amelyek megkönnyítik a tanulási mobilitás révén megszerzett ismeretek, készségek és attitűdök 
elismerését és érvényesítését 

 Megpályázható összeg: a program minimális támogatható értéke 1 500 euró és maximálisan támogatható értéke 27 000 euró 

 Az önrész mértéke:  

 Benyújtási határidő: 2021. június 4., 13 óra 

 További információk: https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Guide_SE_EN_2020.pdf 
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4. Oktatás, ösztöndíjak, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói tevékenység pályázati program – 
szakképzés és műszaki oktatás  
 
 Pályáztató: EGT és Norvég Alap 2014-2021 és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: Romániai szakképző iskolák. Támogatható projektpartnerek: gazdasági szereplők, amelyek partnerségben állnak a 
szakképző iskolákkal a diákok szakmai gyakorlata érdekében, Tanulmányi látogatásra jogosult fogadó intézmények: az adományozó 
államokban működő jogi személyek. 

 A program célja: A diákok szakmai gyakorlatának minőségi javítása 

 Támogatható tevékenységek:  Helyi tevékenységek; Mobilitás (kötelező) 

 Megpályázható összeg:  minimum 24 000 euró, maximum 35 000 euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. június 4., 13 óra 

 További információk: https://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/invatamant-profesional-si-tehnic/ 
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5. MOL tehetségtámogató program 
 
 Pályáztató: a Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával 

 Pályázhatnak: 2003. január 1. és 2013. december 31. között született romániai általános és középiskolás diákok, diákcsapatok, 
iskolai egyletek, együttesek, amelyek sport-, illetve művészeti tevékenységüket Romániában fejtik ki. 

 A program célja: A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával hirdeti meg évente a MOL Tehetségtámogató programot 
sportban és művészetekben tehetséges gyermekek és fiatalok részére, akik kiemelkedő teljesítményt értek el országos és 
nemzetközi versenyeken, és szakmai fejlődésük, pályafutásuk folytatása érdekében anyagi támogatásra van szükségük.  

 Támogatható tevékenységek:  A támogatás területe: sport és művészet (valamennyi ágazat). 

 Megpályázható összeg:  Egy pályázó legtöbb 10.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet eszközbeszerzéshez vagy útiköltség-
térítéshez annak érdekében, hogy országos vagy nemzetközi versenyekre, kiállításokra, koncertekre, valamint felkészítő táborokba 
jusson el. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. június 19. 

 További információk: 
https://pentrucomunitate.ro/hu/tehetsegek?fbclid=IwAR05JbK6c7WYzoF9lL65XZuIpLd2o_pWwU8vdUYRoLTsvMqP-3MlJZlz6iU 
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6. Előkészítő látogatások finanszírozása 
 
 Pályáztató: EEA pénzügyi mechanizmus 2014-2021 - ESAYEP  

 Pályázhatnak: Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) rendelkező egyetemek, akkreditált felsőoktatási intézmények, megyei 
tanfelügyelőségek, tanárképző központok, megyei erőforrás- és oktatási központok, szakiskolák, 

 A program célja: az Oktatási, Ösztöndíjak, Tanulmányi és Ifjúsági Vállalkozói Program (ESAYEP) célja, hogy hozzájáruljon az Európai 
Gazdasági Térség gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentéséhez, valamint az EGT-államok és Románia közötti 
kétoldalú kapcsolatok megerősítéséhez. 

 Támogatható tevékenységek: A következő prioritások bármelyikével foglalkozó projektek keretén belüli kiszállásokat finanszírozzák: 
Társadalmi befogadás, Oktatás a demokráciáért és az állampolgárságért, A roma lakosság befogadásának javítása, valamint az  
következő programokkal szinergiában: kutatás, vállalkozásfejlesztés, innováció és kkv-k megújuló energia, energiahatékonyság, 
energiabiztonság. 

 Megpályázható összeg: 425 euró - 3860 euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. június 30 

 További információk: https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/CALL_VP_2017_EN.pdf  


