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RO-EDUCATION: Előkészítő látogatások támogatása 
 

 Pályáztató:  EGT-alapok 

 Pályázhatnak: akkreditált romániai felsőoktatási intézmények (egyetemek), megyei tanfelügyelőségek, tanárképző központok, megyei nevelési 
erőforrásközpontok, szakképző iskolák, bármely magán- vagy közjogi intézmény, amely releváns szervezet az oktatás, ifjúság és képzés terén, a 
kkv-k és a munka világának más szervezetei partnerként vehetnek részt a felsőoktatás és a szakképzés területén folytatott együttműködési 
projektekben 

 A program célja: A humántőke és a tudásbázis fejlesztése Romániában, - Az oktatás és képzés minőségének és relevanciájának javítása 
Romániában az oktatás minden szintjén - A felsőoktatási hallgatók tanulási mobilitása, valamint a donor és a kedvezményezett országok közötti 
mobilitás és partnerségek az oktatás és a munka világa között - A tanárok szakmai fejlődése - A roma lakosság befogadásának javítása 

 Támogatható tevékenységek: Olyan projektek kezdeményezésére irányuló látogatások, amelyek az alábbiakban felsorolt prioritások 
valamelyikével foglalkoznak: - Társadalmi befogadás - Oktatás a demokráciáért és az állampolgárságért - A roma lakosság befogadásának javítása 
– A következő területekkel szinergiákat biztosító projektek: kutatás, vállalkozásfejlesztés, innováció és kkv-k, megújuló energia, 
energiahatékonyság, energiabiztonság. 

 Megpályázható összeg:  Egy projektre a minimális támogatása 425 euró,  a maximális támogatása pedig 3860 euró lehet. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  A kérelmeknek benyújtása folyamatos (legkésőbb 2022.06.30-ig); de legalább 4 héttel a látogatás időpontja előtt szükséges 
beküldeni. 

 További információk:  http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/Applicants-Guide-2017_EN.pdf 
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CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra 
 

 Pályáztató:  Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) 

 Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók a CEEPUS országokból (Albánia, Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, a 
Cseh Köztársaság, Magyarország, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia) 

 A program célja: A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek 
részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos 
tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek 
tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék hallgatói körében hirdetik meg.  

 Támogatható tevékenységek: A mobilitás típusai: 1. Féléváthallgatás (Student mobility). Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók. 
Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap. Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat. 2. Rövid távú hallgatói mobilitás 
(Short Term Student mobility). Pályázhatnak: diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók. Időtartam: 1-2 hónap. 
Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat. 3. Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (Short Term Excursion). Pályázhatnak: alap, 
mesterképzéses diákok és PhD hallgatók. Időtartam: 3-5 nap. Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat. 

 Megpályázható összeg:  Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről 
bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes országzászlókra kattintva. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  A hallgatói mobilitási pályázatok beadásának határideje minden évben az alábbi időpontokban: hálózati mobilitás az őszi 
szemeszterre: június 15. Hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31. Freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a 
felhívásban szereplő információk szerint. Freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30. 

 További információk:  http://www.ceepus.info/; https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa 
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Együttműködési projektek az egyetemi oktatásban 
 

 Pályáztató:  az EGT pénzügyi mechanizmus és Románia kormánya 

 Pályázhatnak: akkreditált romániai felsőoktatási intézmények (egyetemek), amelyek rendelkeznek Erasmus Charter for University Education 
(ECHE) dokumentummal 

 A program célja: Az egyetemi oktatási együttműködési projektek fő célja a tananyag korszerűsítése / innovációja, a tanítási módszerekkel 
kapcsolatos jó gyakorlatok cseréje, valamint a diákok és tanárok rövid távú mobilitásának megszervezése. 

 Támogatható tevékenységek: Támogatási területek: - Együttműködés és partnerségek az oktatás és a munka világa között - A diákok és a 
személyzet rövid távú tanulási mobilitása az adományozó és a kedvezményezett államok között - Az oktatás és képzés minőségének és 
relevanciájának javítása - A tanárok szakmai fejlődése. A finanszírozandó projekttípusok: Stratégiai együttműködési projektek; Kis együttműködési 
projektek.  

 Megpályázható összeg:  20 000 és 200 000 euró között 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő:  2021.10.25 13:00 

 További információk:  https://www.eea4edu.ro/apel_he2021/ 
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Pályázati felhívás felsőoktatási mobilitási projektekre 
 

 Pályáztató:  az EGT pénzügyi mechanizmus és Románia kormánya 

 Pályázhatnak: akkreditált romániai felsőoktatási intézmények (egyetemek), amelyek rendelkeznek Erasmus Charter for University Education 
(ECHE) dokumentummal 

 A program célja: A hallgatók és a személyzet tanulási mobilitásának ösztönzése Románia és az adományozó államok között. Együttműködés és 
partnerségek az oktatás és a munka világa között. 

 Támogatható tevékenységek: Az egyetemi oktatásban részt vevő hallgatók és személyzet készségeinek és kompetenciáinak javítása a tanulási 
mobilitás elősegítésével a kedvezményezett államok és a donor államok között. 

 Megpályázható összeg:  a minimális támogatás 1500 euró, a maximális támogatás 500 ezer euró lehet 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő:  2021.10.25 13:00 

 További információk:  https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2021/07/APEL_MOB_HE_RO_2021.pdf 
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Te és a természettudományok - mesés történetek 
 

 Pályáztató:  Richter Gedeon Nyrt.; Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány 

 Pályázhatnak: A pályázaton egyénileg vagy kétfős csapatként (a csapattagoknak ugyanabba a korcsoportba kell tartozniuk) magyarországi, 
továbbá a Kárpát-medence államaiban működő általános és középiskolák tanulói vehetnek részt. 

 A program célja: A pályázat célja, hogy a résztvevők munkáikkal mutassák be, számukra mit jelent a természettudomány (környezet- és 
természetismeret, földrajz, biológia, fizika, kémia), milyen hasznosítható tudást és élményt nyújt a terület felfedezése, megismerése és szeretete, 
mindezt olyan mesés formában, hogy az alkotók műveiből gyűjtemény állhasson össze, mely inspirációt jelent majd a jövő diákjainak, kutatóinak 
és természettudósainak, és nem utolsó soron tanárainak. Fentieken túlmenően cél a diákok szemléletformálása a természettudományokhoz 
kapcsolódó irodalmi alkotások - mese, novella - készítésével, valamint a gyerekek és fiatalok íráskészségének, fantáziájának erősítése. 

 Támogatható tevékenységek: Pályázni olyan, a pályázó önálló alkotásának tekinthető magyar nyelvű mese vagy novella megírásával lehet, 
amelynek természettudományi vonatkozása van, azaz a történet kapcsolódik a környezetismerethez, természetismerethez, földrajzhoz, 
biológiához, fizikához vagy kémiához. Minden pályázó csak egy művel indulhat, amely más pályázaton nem vett részt, illetve publikálásra nem 
került. 

 Megpályázható összeg: Minden kategóriában a három legjobbnak ítélt pályaművet díjazzák. Kétfős nevezés esetén a nyeremény fele-fele 
arányban illeti meg a pályázókat. I. helyezett: 200 000 (kétszázezer) Ft összegű díj.  II. helyezett: 150 000 (százötvenezer) Ft összegű díj. III. 
helyezett: 100 000 (százezer) Ft összegű díj 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  2021. október 13. (szerda) 24:00 óra 

 További információk:  https://tettmesepalyazat.hu/palyazat/a-palyazatrol 
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Kisléptékű partnerségek az ifjúság területén (KA210-YOU) 
 

 Pályáztató:  Európai Unió, Erasmus+ program 

 Pályázhatnak: Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény. 

 A program célja: A kisléptékű partnerségek pályázattípus kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít 
az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív 
előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza. A kisléptékű partnerségek hozzájárulhatnak 
nemzetközi partnerhálózatok fejlesztéséhez és a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szakpolitikák szinergiáinak támogatásához. 

 Támogatható tevékenységek: Az együttműködés keretében olyan tevékenységek valósíthatók meg, amelyek támogatják a tevékenységtípus 
céljainak elérését. A tevékenységek bármilyen, a projektben releváns formában megvalósíthatók, akár többféle résztvevő bevonásával, egyénileg 
vagy csapatban. A tevékenységek hozzájárulnak a szervezeti munka és gyakorlat minőségének javításához, és partnerség kialakulását támogatják, 
nem feltételemül a szektoron belül. A projektek szintén hozzájárulnak a résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztéséhez, reflektálnak a terület 
gyakori szükségleteire és prioritásaira, és lehetővé teszik az egyéni, szervezeti, vagy szektorális átalakulást és változást, teret adva az új 
megközelítések és fejlesztések bevezetésének. A kisléptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet 
együttműködésével valósulhatnak meg. 

 Megpályázható összeg: 30 000 EUR vagy 60 000 EUR átalány alapú a támogatás 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  2021. november 3. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint) 

 További információk:  https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/kislepteku-partnersegek-az-ifjusag-teruleten-
ka210-you 
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Együttműködési és mobilitási projektek a szakmai és műszaki oktatás területén 
 

 Pályáztató:  EGT pénzügyi mechanizmus: Oktatási, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói program Romániában 

 Pályázhatnak: Szakképzési és műszaki oktatási egységek (iskolák); 

 A program célja: A program általános célja a humántőke fejlesztése és a felhalmozott alapismeretek megszilárdítása - a szakoktatás és -képzés 
területén, olyan projektek révén, amelyek célja a diákok  tanulási  minőségének javítása Romániában 

 Támogatható tevékenységek: Olyan tevékenységek, amelyek megerősítik az együttműködést és a hálózatépítést a romániai intézmények és a 
program donorállamainak intézményei között; Innovatív gyakorlatok tesztelése és / vagy végrehajtása a munkahelyi tanulás területén; Jobb 
dokumentumok és eszközök kifejlesztése, tesztelése és használata a tanulás javítása érdekében; Tevékenységek, amelyek megkönnyítik a 
munkahelyi tanulás során megszerzett ismeretek, készségek és attitűdök érvényesítését és elismerését; A fogyatékkal élő / speciális igényű 
tanulókat támogató tevékenységek az oktatási ciklusuk befejezése és a munkaerőpiacra való áttérés megkönnyítése érdekében; Tevékenységek, 
amelyek a szakemberek jobb képzésére irányulnak az egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás elveinek megvalósítása érdekében; Tanulmányi 
látogatások - Mobilitási tevékenységek (kötelező), amely során megszervezhető: TVET / VET rendszerek és stratégiák bemutatása mindkét 
országból, workshopok, látogatások a donor államok vállalataihoz (kötelező), amelyek szakmai gyakorlatot szerveznek a hallgatók számára, viták 
az érdekelt felekkel, „job shadowing”, dokumentumelemzés, stb. 

 Megpályázható összeg: Minimum 24 000 euró és legfeljebb 35 000 euró 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő:  2022. február 1., 13 óra 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27156/un-nou-apel-dedicat-proiectelor-din-domeniul-invatamantului-
profesional-si-tehnic-finantari-de-pana-la-35-000-euro ; https://www.eea4edu.ro/apel_vet2019/ 
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Országos projektek a szakmai és műszaki oktatás területén 
 

 Pályáztató:  EGT pénzügyi mechanizmus: Oktatási, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói program Romániában 

 Pályázhatnak: olyan állami intézmények, amelyek országos, regionális vagy megyei szinten felelősek a szakmai és műszaki oktatásért. 

 A program célja: A program általános célja a humántőke fejlesztése és a felhalmozott alapismeretek megszilárdítása - a szakoktatás és -képzés 
területén, olyan projektek révén, amelyek célja a diákok  tanulási  minőségének javítása Romániában 

 Támogatható tevékenységek: 1-2 esemény megtervezése, szervezése és lebonyolítása, mint például: információs / képzési foglalkozások a 
szakmai és műszaki oktatás területén az országos, regionális, megyei, helyi szinten felelős személyek számára, a szak-tantárgyakat oktatók, a 
gazdasági egységek gyakorlati oktatói, szakoktatási intézmények, gazdasági szereplők és szociális partnerek; műhelymunkák: jobb dokumentumok 
és eszközök kifejlesztése, tesztelése és használata a tanulás javítása érdekében (szakképzési szabványok, partnerségi megállapodások, tanulási 
megállapodások, tantervek); módszerek és eszközök kifejlesztése, amelyek szükségesek a tanulók munkahelyi tanulás révén szerzett tudásának, 
készségeinek és hozzáállásának elismeréséhez; tevékenységek, amelyek a szakemberek (a speciális tudományágakat oktató tanárok és a 
szakoktatás területén oktatók) jobb képzésére irányulnak az egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás elveinek végrehajtása érdekében. Egy 
esemény időtartama minimum 2, legfeljebb 3 nap lehet. Az eseményen / eseményeken elért eredmények és termékek terjesztése és 
hasznosítása is támogatható tevékenység. 

 Megpályázható összeg: Minimum 24 000 euró és legfeljebb 35 000 euró 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő:  2022. február 15, 13.00 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27156/un-nou-apel-dedicat-proiectelor-din-domeniul-invatamantului-
profesional-si-tehnic-finantari-de-pana-la-35-000-euro ; https://www.eea4edu.ro/apel_vet2019/ 
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Projektek a közoktatás területén 
 

 Pályáztató:  EGT pénzügyi mechanizmus: Oktatási, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói program Romániában 

 Pályázhatnak: megyei tanfelügyelőségek (ISJ), pedagógusok házai (CCD) és megyei nevelési tanácsadó és erőforrás központok (CJRAE). Az 
intézmények az oktatási szakértőik (tanfelügyelők, tanárképzők, tanácsadó tanárok) részére pályázhatnak. 

 A program célja: A humán tőke és tudásbázis fejlesztése Romániában. 

 Támogatható tevékenységek: tanulási mobilitás Románia és az adományozó államok között,az  oktatási szakértők (tanfelügyelők, tanárképzők, 
tanácsadó tanárok) számára. A közoktatási projektek az olyan oktatási szakértők tanulási tevékenységeiből (mobilitásaikból) állnak, akik felelősek 
az iskolai oktatás minőségének javításáért. Ha a fizikai mobilitás a projekt végéig nem lesz lehetséges a Covid -19 járvány miatt, virtuális 
tevékenységeket lehet végezni. Prioritások: a következőkre összpontosító tanulási tevékenységek: demokrácia, állampolgárság, emberi jogi 
oktatás és társadalmi befogadás bónuszpontokat kapnak az értékelési folyamatban. A kiemelt pontok csak akkor kaphatók, ha a projekt elérte a 
minimális pontszámot. 

 Megpályázható összeg: A minimális támogatás 1500 EUR, a maximális támogatás 27 000 EUR. 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő:  2021.12.03., 13.00 

 További információk:  https://www.eea4edu.ro/apel_se2019/ 
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Pályázati felhívás a roma származású gyermekek iskolai intergálására 
 

 Pályáztató:  EGT pénzügyi mechanizmus: Oktatási, gyakornoki és ifjúsági vállalkozói program Romániában 

 Pályázhatnak: Romániai civil szervezetek (nem kormányzati szervezetek) és közintézmények, köztük olyan akkreditált egyetemek, amelyek 
rendelkeznek Erasmus Charter for University Education (ECHE) akkreditálással, és amelyek a roma gyermekek iskolai befogadása területén 
tevékenykednek. Kizárólag konzorcium nevében lehet pályázni. Támogatható partnerek a konzorciumban: romániai iskolák, amelyekbe egyenként 
legalább 20% roma származású gyermeket írattak be. 

 A program célja: Az iskolák intézményi kapacitásának növelése a roma gyermekek hatékony befogadásának biztosítása érdekében. 

 Támogatható tevékenységek: (1) A roma gyerekekkel dolgozó tanárok képzése olyan területeken, mint: gyermekközpontú tanítás, inkluzív oktatás 
és nevelés multikulturális környezetben; (2) A befogadó és multikulturális környezethez kapcsolódó új tantervek kidolgozása; (3) Közös tanulási / 
tudatosítási tevékenységek a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemről, roma és nem roma szülők számára; (4) Közös tudatosságnövelő 
tevékenységek a befogadásról, roma és nem roma diákok számára. A roma gyerekek iskolai befogadásának területén a projektek csak országos 
szintűek lehetnek. Ezeket egy romániai koordinátorból és 5-6 olyan iskolából álló konzorcium formájában lehet benyújtani és végrehajtani, 
amelyek mindegyikébe legalább 20% roma gyermeket írattak be. 

 Megpályázható összeg: A minimális támogatás 60.000 EUR, a maximális támogatás 250.000 EUR. 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő:  2021.12.03., 13.00 

 További információk:  https://www.eea4edu.ro/apel_roma2019/ 
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Nyilas Misi Ösztöndíjprogram 
 

 Pályáztató: Magyar Református Szeretetszolgálat 

 Pályázhatnak: Magyarorországi és határon túli, magyar nyelvű oktatásban résztvevő 5-12. évfolyamos diákok jelentkezhettek, akik 
valamely művészeti ágban, sportban vagy természettudományban, bölcsésztudományban kiemelkedően tehetségesek, 
mindemellett szociálisan hátrányos helyzetűek 

 A program célja: A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is 50 fiatal tehetséget kíván támogatni, hogy szociálisan hátrányos 
helyzetük ellenére legyen lehetőségük tehetségük kibontakoztatására. 

 Támogatható tevékenységek: Az anyagi támogatás mellett mentorok is segítik a programban résztvevő diákokat a Nyilas Misi 
Újratöltve-program keretében, és többek között a tudatos pénzügyi gazdálkodás, az önmenedzsment és a karrierépítés mikéntjeit is 
közösen átgondolják az ösztöndíjasokkal.  

 Megpályázható összeg: A megpályázható ösztöndíj támogatás összege 10.000 Ft/fő/hónap vagy 33 EUR/fő/hónap a tanévre (10 
hónap).  

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2021. október 31. 

 További információk: https://legyenfolytatas.jobbadni.hu/hirek 


