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Kétoldalú kezdeményezésekre irányuló pályázati felhívás a „Helyi fejlődés, a szegénység 
csökkentése, a romaintegráció növelése” program keretében 
 

 Pályáztató: EGT és Norvég Alap 2014–2021, Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: olyan nemzetközi szervezetek vagy szervezetek (projektgazdaként vagy partnerként), amelyek a Helyi Fejlesztési 
Program által finanszírozott projekt megvalósításában vesznek részt: Románia, Izland, Liechtensteini és Norvégia  

 A program célja: A kétoldalú kezdeményezésekre vonatkozó pályázati felhívás célja egyrészt az információcsere és -átadás 
megkönnyítése, tudás, technológia, tapasztalat és jó gyakorlatok a projektgazdák és romániai partnereik között, másrészt az 
adományozó államok és/vagy a nemzetközi szervezetek érintett szervezetei között a Helyi Fejlesztési Program által finanszírozott 
projektek konkrét témáiról. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás támogatja a kétoldalú és hálózati találkozókon való részvételt, képzéseket és workshopokat, 
tanulmányi látogatásokat, konferenciákat, szemináriumokat és egyéb hasonló tevékenységeket. A javasolt kétoldalú tevékenységek 
kapcsolódnak a programban finanszírozott projekt célkitűzéseihez, tevékenységeihez, és a megvalósítás eredményeinek javítására 
összpontosítanak. 

 A megpályázható összeg: maximum 5000 euró 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2020. július 6. – 2024. május 1. 

 További információk: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/ 
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Pályázati felhívás a koronavírus megelőzésére gyors megoldásokkal szolgáló projektekre 
 

 Pályáztató: Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)  

 Pályázhatnak: A projekteket a következő országokból származó nem kormányzati szervezetek kezdeményezhetik: Örményország, 
Azerbajdzsán, Georgia (Grúzia), Moldova vagy Ukrajna. A romániai szervezetek a felsorolt országok segítésére irányuló 
projektekben vehetnek részt. Lehetséges további partnerek bevonása, különösen az új EU-tagállamokból. 

 A program célja: a fekete-tengeri régió polgári kezdeményezéseinek mozgósítása a koronavírus-válság megfékezésére és a 
világjárvány társadalomra gyakorolt negatív hatásának mérséklésére a jó kormányzás, demokrácia, jogállamiság és a szabad 
médiához való hozzáférés jegyében. 

 Támogatható tevékenységek: különösen azok a projektek, amelyek az alábbi tematikus területekre összpontosítanak: gyors 
segítségnyújtás a veszélyeztetett csoportoknak a vírus további terjedésének megakadályozása érdekében; az állami szereplők jó 
kormányzása és felelőssége; az álhírek, különösen a koronavírussal kapcsolatos álhírek elleni küzdelem; a koronavírus-járvány 
által okozott nehézségek leküzdése, alkalmazkodás az új körülményekhez, valamint a világjárvány alatti és utáni működőképesség 
erősítése. 

 Megpályázható összeg: a projekt költségvetésének 25 000 dollár alatt kell lennie. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2020. március 27-től kezdődően folyamatosan lehet küldeni a pályázatokat. 

 További információk: https://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund 
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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/ 
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A szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett lakosság számának csökkentése a 
roma és nem roma közösségekben a több mint 20 000 lakosú városokban/municípiumokban 
(POCU 5.1) 
  
 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: kis- és középvállalkozások, helyi önkormányzatok, civil szervezetek, helyi akciócsoportok, köz- és magánszféra-partnerségek. 

 A program célja: a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett lakosság számának csökkentése a roma és nem roma közösségekben a 
több mint 20 000 lakosú városokban/municípiumokban, hangsúlyt fektetve a roma kisebbséghez tartozó integrált műveleti intézkedések 
végrehajtására. 

 Támogatható tevékenységek: a munkaerőpiaci hozzáféréshez és/vagy megtartáshoz nyújtott támogatás; közösségen belüli vállalkozói tevékenység 
támogatása, beleértve a magánfoglalkoztatást is; az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása, beleértve az integrált közösségi 
központokat is; az oktatáshoz való hozzáférés és az oktatásban való részvétel növelésének támogatása; a célcsoportban élő lakosság 
életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységek; jogi segítségnyújtás a személyazonosító okmányok, tulajdonjog, anyakönyvi ügyek 
rendezésében; a megkülönböztetés és a szegregáció elleni küzdelem. 

 Megpályázható összeg: 50 000 euró. 

 Az önrész mértéke: 5 % 

 Benyújtási határidő: 2021. 12. 31. 

 További információk: http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/ 
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A fiatalok helyzetének javítása a NEET  kategóriában 
  
 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya. 

 Pályázhat: Országos Munkaerő-elhelyező Ügynökség, az SPO minőségbiztosítási rendszerben (beleértve a jogi személyiséggel rendelkező 
alintézményeit) 

 A program célja: minél több NEET  kategóriájú fiatal bejegyzése az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál. 

 Támogatható tevékenységek: a fiatal inaktív NEET  azonosítására irányuló tevékenységek, különös tekintettel az alacsony készségűekre, akiknek 
nehézségeik vannak a társadalmi beilleszkedés terén, adataik elküldése regisztrálásra az SPO rendszerbe; tájékoztató és figyelemfelkeltő 
kampányok szervezése a NEET kategóriájú fiatalok számára, figyelembe véve eltérő helyzetüket; a NEET  kategoriájú ifjúságnak szánt intézkedések 
nyomon követése. 

 Megpályázható összeg: a maximális projektérték 49 000 000 euró. 

 Az önrész mértéke: 15% 

 Benyújtási határidő: 2023. 12. 31. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman 
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Pályázati felhívás szociális tevékenységek támogatására  
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, CERV-2021-CHILD  

 Pályázhatnak: jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (köz- és magánszféra szervezetei) a programországokból, a 
profitorientált szervezetek csak abban az esetben pályázhatnak, ha nem profitorientált köz- vagy magánszervezettel partnerséget 
vállalnak . 

 A program célja: a COVID-19 járvány által előidézett kihívások kezelésére irányuló tevékenységek támogatása, amelyek a 
következőkre irányulnak: Gyermekek bevonása a döntéshozásba a járványtani intézkedésekre adott válaszokat illetően; A 
gyermekekkel közösen, azoknak a tevékenységeknek és szolgáltatásoknak az azonosítása, amelyek leginkább érintettek voltak a 
járványhelyzetben; A gyermekek bevonása különböző mechanizmusok kidolgozásába, amelyek által hozzájárulhatnak a járvány 
negatív hatásainak leküzdéséhez. 

 Támogatható tevékenységek: kiértékelők, felmérések, konzultációk, fókusz csoportos megbeszélések, online és offline 
tanácskozások, képességfejlesztés és képzések szervezése, tájékoztató kampányok a gyermekjogvédelem területén. 

 Megpályázható összeg: legkevesebb 75.000 Euró/projekt  

 Az önrész mértéke:  10% 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 7. Online formában történik. 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-
fiche_cerv-2021-child_en.pdf 
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Európai Szolidaritási Testület Programja 
 
 
 Pályáztató: Európai Unió 

 Pályázhatnak: köz- és magánszféra szervezetei valamint az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált ifjúsági csoportok  is 
pályázhatnak  

 A program célja: A program célja a fiatalok és különböző szervezetek bevonásának ösztönzése a hozzáférhető és minőségi 
szolidaritási tevékenységekbe, önkéntességre helyezve a hangsúlyt. Az idei év kiemelt prioritása az egészségügy, ezért az 
önkéntesek mozgósítása elsősorban olyan projektekre irányul, amelyek az egészségügyi ágazat kihívásaira és a COVID-19 járvány 
hatásainak kezelésére, visszaállítást segítő intézkedésekre összpontosítanak. 

 Támogatható tevékenységek: önkéntességi projektek,  szolidaritási projektek, humanitárius támogatással kapcsolatos 
önkéntességi projektek, önkéntességi minőségi bizonylat, amely igazolja a magas minőségű szolidaritási tevékenységeket  

 Megpályázható összeg: -  

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: 2021 október 5. 

 További információk: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro 
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CERV program az uniós értékek és az egyenlőség előmozdítására, a nemi alapú erőszak 
és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére 
 
 Pályáztató: Európai Unió 

 Pályázhatnak: jogi személyek (köz- vagy magánszervezetek), nonprofit magánszervezetek; kulturális, ifjúsági, oktatási és kutatási 
szervezetek 

 A program célja: az uniós értékek és az egyenlőség előmozdítása, a gyermek jogainak védelme, a nemi alapú erőszak és a 
gyermekek elleni erőszak megelőzése és leküzdése, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a diszkrimináció elleni küzdelem 

 Támogatható tevékenységek:   a program keretében 7 pályázati felhívást tettek közzé: 1. Pályázati felhívás a nemzeti adatvédelmi 
hatóságokra korlátozódik az adatvédelmi jogszabályok érdekeltjeivel való kapcsolatfelvétel érdekében. 2. Pályázati felhívás a 
gyermek jogainak védelmére és előmozdítására. 3. Működési támogatások az uniós értékek területén aktív keretpartnereknek. 4. 
Európai emlékezés. 5. Pályázati felhívás négyéves partnerségi keretmegállapodásokra az európai hálózatok, az EU-szinten 
tevékenykedő civil társadalmi szervezetek és az európai értékteremtők támogatása érdekében az uniós értékek területén. 6. 
Pályázati felhívás az egyenlőség előmozdítására, valamint a rasszizmus, az idegengyűlölet és a diszkrimináció elleni küzdelemre. 7. 
Pályázati felhívás a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére 

 Megpályázható összeg:  a program teljes költségvetése 2021-2022-es időszakra 292 millió euró 

 Az önrész mértéke:  felhívástól függően változó 

 Benyújtási határidő: felhívástól függően változó: 2021. június 15, 22 vagy 29,  2021. szeptember 7 vagy 9 . 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26317/programul-cerv-finantari-in-valoare-de-peste-1-miliard-de-
euro-pentru-promovarea-valorilor-ue-egalitatii-de-gen-prevenirea-si-combaterea-violentei-impotriva-copiilor  
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Integrált közösségi központok (ROP, PA 8, IP 8.1, OS 8.1, B művelet) 
 
 Pályáztató: Európai Unió és Románia kormánya 

 Pályázhatnak: Azok a területi közigazgatási egységek, amelyek szerepelnek az átlag feletti és súlyos marginalizálódású közösségek 
139 tagú névsorán (az Útmutató 14. melléklete), valamint a közöttük fennálló partnerségek. Egyéb területi közigazgatási egységek; 
Bármely más állami hatóság / intézmény, amely hozzájárulhat a projekt megfelelő végrehajtásához. 

 A program célja: Az átlagon felüli és súlyos marginalizálódású közösségek támogatása 

 Támogatható tevékenységek: 1. Integrált közösségi központok építése / felújítása / korszerűsítése / bővítése; 2. Az integrált 
közösségi központ megszervezésének minimális struktúráin (helyiségek) túl: a) családorvosi rendelő létrehozása / berendezése; b) 
fogorvosi rendelő, laboratóriumi vizsgálatokra vagy egyéb orvosi szolgáltatások alkalmas helyiség létrehozása / berendezése; c) 
ügyeleti központ létrehozása / berendezése; d) más integrált egészségügyi, szociális és oktatási tevékenységekra és 
szolgáltatásokra alkalmas helyiségek létrehozása / berendezése. 3. Az integrált közösségi központok bekötő utainak/ 
hozzáférhetőségének, közművesítésének biztosítása / korszerűsítése. 

 Megpályázható összeg:  10 000 - 100 000 euró között 

 Az önrész mértéke:  2% 

 Benyújtási határidő: 2021. november 30. 

 További információk: https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-
regiuni-prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate 
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Pályázati felhívás a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak az adatvédelmi jogszabályok 
érdekeltjeivel való kapcsolatfelvétel érdekében 
 
 Pályáztató: Európai Unió  

 Pályázhatnak: Országos adatvédelmi hatóságok az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikke értelmében. Partnerek lehetnek magán vagy 
állami szervezetek. 

 A program célja: A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó REC program (2017, 2019 és 2020) keretében indított pályázati 
felhívások során szerzett tapasztalatokra építve, valamint a GDPR-ről szóló, fent említett jelentés következtetéseinek 
végrehajtására tekintettel az e felhívás keretében végrehajtott intézkedéseknek a nemzeti adatvédelmi hatóságok által végzett 
tevékenységek további támogatása. 

 Támogatható tevékenységek: Prioritások: 1. A GDPR-kötelezettségek kis és közepes vállalkozások általi végrehajtásának 
megkönnyítése. 2. Felhívni a lakosság figyelmét a GDPR-re. 

 Megpályázható összeg:  minimum 75.000 EUR 

 Az önrész mértéke:  10% 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 9. 

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3803 
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Pályázati felhívás a polgárok bevonására 
 
 Pályáztató: Cross-KIC New European Bauhaus csoport 

 Pályázhatnak: Az EU tagállamaiból vagy a Horizont Európa programhoz társult országokból származó magán- vagy állami szervezetek. A pályázóknak 
bizonyítaniuk kell legalább egy korábbi projekt koordinálásában szerzett tapasztalatukat, amelybe bevonták a tervezett célcsoport polgárait. 

 A program célja: A jelen pályázati felhívás célja olyan tevékenységek finanszírozása, amelyek során az állampolgároknak és a végfelhasználóknak 
nemcsak városuk releváns kihívásait kell azonosítaniuk, hanem együtt kell kidolgozniuk a lehetséges megoldásokat is. A Cross-KIC csoport olyan 
tevékenységek fejlesztését javasolja a városokban és régiókban, amelyek megkönnyítik az emberek közötti tudáscserét Európa-szerte, és olyan 
interdiszciplináris projekteket hoznak létre, amelyek a fenntarthatóságot, a tapasztalatok minőségét és a befogadást tartják fókuszban. 

 Támogatható tevékenységek: Javaslatokat a következő területekről várnak: 1. Természetes építőanyagok és energiahatékonyság. 2. Fenntartható 
alternatívák a városi terek, a leromlott közterületek, a zöld területek stb. számára. 3. Városi mezőgazdaság és a regeneratív mezőgazdaság a 
károsanyag-kibocsátás csökkentése, valamint a városok és a gazdák közötti kapcsolat erősítése érdekében. 5. Körforgásos gazdaság olyan intézkedések 
révén, amelyek csökkentik az élelmiszer-pazarlást, valamint a bioalapú termékek és biohulladékok hatékony újrafelhasználását. 6. Energiaközösségek az 
élet kényelmének megfizethető áron történő biztosítására, multidiszciplináris modernizációs csapatok révén. 7. Az egyetemes mobilitás, mint a 
társadalmi befogadás kulcsfontosságú eleme (akadálymentes hozzáférés). A javasolt tevékenységeket 2021. szeptember 15. és november 25. között kell 
végrehajtani. 

 Megpályázható összeg: 15.000 EUR 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 20. 

 További információk: https://www.eiturbanmobility.eu/launch-of-cross-kic-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement/ 
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Kiemelt beavatkozások a roma közösségek számára 
 
 Pályáztató: Helyi Fejlesztési Program, az EEA és a Norvég alapok finanszírozásával 

 Pályázhatnak: Helyi hatóságok (községek, városok  önkormányzatai) és civil szervezetek 

 A program célja: A gyermekek és fiatalok szociális és oktatási lehetőségeinek javítása, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése és az 
életkörülmények javítása. 

 Támogatható tevékenységek: Oktatási folyamatra  alkalmas helyiségek berendezése és felszerelése (beleértve a közüzemi hálózatokra való 
csatlakozásokat), az olyan infrastruktúra javítása, amely biztosítja a gyermekek és fiatalok hozzáférését ezekhez a helyiségekhez (ideértve az óvodások 
és diákok által használt közlekedési eszközök javítását), orvosi rendelők, nyilvános fürdők létesítése és berendezése, valamint alapvető orvosi 
szolgáltatások biztosítása (ideértve a fogorvosi ellátást is). A projektek javasolhatnak olyan tevékenységeket is, amelyek célja a szociális lakások 
felújítása és berendezése, a különálló lakások csatlakoztatása a közműhálózatokra (beleértve az internetet), a lakóterek bővítése, a különálló házak 
javítási munkálatai és vizesblokkok építése (WC, fürdőszoba). 

 Megpályázható összeg: Az igényelhető támogatás összege minimum 20 000 euró,  maximum 50 000 euró. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. október 14. 

 További információk: https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/  
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Nyilvános pályázati felhívás a fogyatékossággal élő személyek védelme érdekében 
 
 Pályáztató: Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții (ANDPDCA)  

 Pályázhatnak: A fogyatékossággal élő személyek védelme területén dolgozó civil szervezetek. A projekteket saját nevükben vagy más, a 
jogszabályoknak megfelelően akkreditált állami vagy magán szociális szolgáltatókkal partnerségben valósíthatják meg. 

 A program célja: A finanszírozó hatóság olyan projekteket támogat, amelyek a következő fő célt valósítják meg: az intézményben való elhelyezés 
megakadályozása a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteinek kielégítésére nyújtott szociális szolgáltatások létrehozásával és / vagy 
diverzifikálásával. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázó az alábbi típusú projektekre pályázhat, amelyek megfelelnek a fogyatékossággal élők egyéni igényeinek: I. típus 
- nappali központ létrehozása; II. típus -  respiro központ létrehozása; III. típus - segítségnyújtási és támogatási szolgáltatás létrehozása; IV. típus - 
nappali központ fejlesztése; V. típus - respiro központ fejlesztése; VI. típus - segítségnyújtási és támogatási szolgáltatás fejlesztése. A pályázók külön-
külön projektjavaslatokat nyújthatnak be a fent említett típusok mindegyikére. 

 Megpályázható összeg: A Pénzügyi Hatóság által nyújtott maximális összeg: I. projekttípus - nappali központ létesítése: 225 000 lej, II. Projekt típus - 
respiro központ létesítése: 200 000 lej, III. Projekt típus - segítségnyújtási és támogatási szolgáltatások létrehozása: 100 000 lej, projekt IV. típus - 
nappali központ fejlesztése: 140 000 lej, V. projekt típus respiro központ fejlesztése: 140 000 lej. VI. típus - segítségnyújtási és támogatási szolgáltatás 
fejlesztése: 70.000 lej. 

 Az önrész mértéke: min. 2% 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 23., 12:00. 

 További információk: http://andpdca.gov.ro/w/proiecte-andpdca-dizabilitate-
2021/?fbclid=IwAR1fM4grjFeqQhfmP_j53ZD3hmyRHQV_g8hreN8fn35Z0_Si66_bj3b1XyU 
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„Jó cselekedetekért” Alap  
 
 Pályáztató: Vodafone Románia Alapítvány  

 Pályázhatnak: Nonprofit civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek). A szervezeteknek akkreditáltnak kell lenniük a projektben javasolt 
szociális szolgáltatások nyújtására. 

 A program célja: A program célja olyan projektek támogatása, amelyeket a nem kormányzati szervezetek valósítanak meg a kiszolgáltatott csoportok 
társadalmi befogadásának növelése érdekében, az az oktatás, az egészségügy és a szociális szolgáltatások területén. 

 Támogatható tevékenységek: Példák támogatható projektekre: - projektek, amelyek akadálymentesítési szolgáltatásokat nyújtanak vagy növelik a 
fogyatékkal élők foglalkoztatási arányát; - projektek, amelyek hozzájárulnak a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek, idősek és felnőttek 
életminőségének javításához; - olyan projektek, amelyek segítik a családon belüli erőszak áldozatait a bántalmazó kapcsolatból való kijutásban, 
ideiglenes menedékhely megtalálásában, munkába állásban, pszichológiai, jogi, logisztikai támogatásban; - a család elhagyását megakadályozó 
projektek; - projektek, amelyek hozzájárulnak a nemen, etnikai hovatartozáson, fajon, életkoron, társadalmi státuszon, egészségi állapoton alapuló 
megkülönböztetés megszüntetéséhez - projektek, amelyek a technológiát alkalmazzák a szociális szolgáltatások, az egészségügy, az oktatás területén; - 
projektek a digitális készségek és képességek fejlesztésére (diákok, tanárok, vidéki szülők, intézményesített vagy alacsony jövedelmű családokból 
származó fiatalok, fogyatékkal élők, idősek számára) - a foglalkoztathatóság, az iskolai oktatás, a továbbképzés és az aktív élet érdekében ; - projektek, 
amelyek hozzájárulnak az egészségügyi rendszer digitalizálásához és hozzáférhetőségéhez; - projektek az anya és a gyermek testi és lelki egészsége 
érdekében; - tájékoztatási és megelőzési projektek az egészségügy területén. A felsorolás példaértékű és nem kizáró jellegű. 

 Megpályázható összeg: projektenként 290 000 lej 

 Az önrész mértéke: 15% 

 Benyújtási határidő: I. szakasz: 2021. július 12. - július 30. – a szándéknyilatkozatok beküldése. II. szakasz: 2021. augusztus 17. - szeptember 6. - A 
pályázatok regisztrálása a finanszírozási platformra 

 További információk: https://finantare.fundatia-vodafone.ro/ 
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Az egészséges életmód elősegítése tájékoztatás és tudatosítás révén 
 
 Pályáztató: Agenția Națională pentru Romi 

 Pályázhatnak: Nonprofit jogi személyek, egyesületek, alapítványok 

 A program célja: A program célja az egészséges életmód népszerűsítése a roma közösségek körében 

 Támogatható tevékenységek: - tájékoztató foglalkozások a SARS COV2 vírus fertőzésének kockázatáról; - információk a betegségmegelőzés 
módszereiről; - a kedvezményezettek tájékoztatása az illetékes hatóságok által végrehajtott országos immunizációs kampányokról; - információk a SARS 
COV2 vírussal való érintkezés után a betegek által megtenni szükséges intézkedésekről; - oktatási akciók a közös életterek gondozásáról, a közterületek 
zöldítésével és tisztításával. 

 Megpályázható összeg: minimum 20 000 lej és legfeljebb 40 000 lej  

 Az önrész mértéke: 10% 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 5. 

 További információk: http://anr.gov.ro/index.php/anr/proiecte-programe/724-finantari-2021 
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A hátrányos helyzetű városi közösségek gazdasági és társadalmi megújulásának támogatása 
 
 Pályáztató: a 2014–2020 közötti Regionális Operatív Program (ROP) irányító hatósága 

 Pályázhatnak: városi szintű helyi akciócsoportok (LAG) a 8 fejlesztési régióból, amelyek integrált és multiszektorális helyi fejlesztési stratégiákat 
dolgoztak ki. 

 A program célja: A szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek számának csökkentése integrált intézkedések révén. A POR / 
2021/9 / 9.1 / 3 / Vállalkozások pályázati felhívás az országos szinten kiválasztott 37 helyi fejlesztési stratégián (SDL) belüli projektek 
kedvezményezettjeinek van címezve. Csak a már finanszírozásra kiválasztott SDL-ekkel kapcsolatos projekteket lehet benyújtani a MYSMIS-ben. 

 Támogatható tevékenységek: - beruházások lakásinfrastruktúrába - szociális lakások építése / felújítása/ korszerűsítése; - beruházások az egészségügyi 
és szociális szolgáltatások infrastruktúrájába - integrált közösségi orvosi-szociális központok építése / felújítása / korszerűsítése / berendezése; - 
beruházások az oktatási infrastruktúrába - az egyetem előtti oktatási egységek (bölcsődék, óvodák, általános iskolák, gimnáziumi iskolák stb.) építése / 
felújítása / korszerűsítése / berendezése; -beruházások a hátrányos helyzetű közösség leromlott városi tereinek fejlesztésébe: * olyan épületek 
felépítése / felújítása / korszerűsítése / berendezése, amelyek alkalmasak különböző társadalmi, közösségi, kulturális, szabadidős és 
sporttevékenységek tevékenységek megszervezésére  stb. * városi közterek létrehozása / felújítása / korszerűsítése / felszerelése; - a szociális gazdasági 
vállalkozások infrastruktúrájának felépítése / felszerelése. 

 Megpályázható összeg: minimum 20 000 EUR és legfeljebb 200 000 EUR 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 15, 14.00. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26733/por-saptamana-viitoare-se-pot-depune-proiecte-pentru-apelul-dedicat-
intreprinderilor-de-economie-sociala-de-insertie-in-cadrul-mecanismului-dlrc 


