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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 civil 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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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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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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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. december 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 
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„Együtt növekedünk “ 
 

 Pályáztató: Nestlé Románia 

 Pályázhatnak: A román jogszabályok szerint létrehozott startupok és nonprofit civil szervezetek, amelyek legalább 1 éves 
tapasztalattal rendelkeznek olyan szociális projektek megvalósításában, amelyekben legalább 100 kedvezményezett számára 
konkrét eredményeket értek el, és amelyek  bizonyították az átláthatóságot. 

 A program célja: Romániai fennállásának 25. évfordulóján a Nestlé elindította az „Együtt növünk” projektversenyt, amely pozitív 
változást hozhat a romániai közösségekben. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás keretében olyan projektekre lehet pályázni, amelyek népszerűsítik az egészséges 
életmódot, megoldásokat kínálnak a környezetvédelemre és a gyermeknevelésre, támogatják a fiatalok fejlődését, és nem utolsó 
sorban a háziállatokról is gondoskodnak. Azok a projektek támogathatók, amelyeknek konkrét céljaik vannak, reálisak, jól 
meghatározottak és fenntarthatók. 

 Megpályázható összeg: 10 darab, egyenként 2500 eurós nyeremény 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021. október 29. 

  További információk: https://www.nestle.ro/crestemimpreuna 


