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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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Egészséges és megfizethető táplálkozás, amely fejleszti a társadalmi kapcsolatokat 
 

 Pályáztató: Fundația Auchan  

 Pályázhatnak: Az Auchan kiemelten támogatja a rászorulók számára a jó és egészséges ételekhez való hozzáférést, mindazzal, ami ezzel jár - a jó és 
egészséges étkezés örömét, az identitás és a kulináris hagyományok megőrzését, a társadalmi interakciót és a táplálkozás fontosságát. Az élelmezés-
bizonytalanság elleni küzdelem tehát azt a célt szolgálja, hogy a gazdaságilag vagy társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek megfelelő 
mennyiségben juthassanak biztonságos, változatos, jó minőségű termékekhez. 

 Támogatható tevékenységek: A kiválasztáshoz a benyújtott projekteknek: - eredetiséget és innovációt kell mutatniuk; - hozzá kell járulniuk az egészséges 
táplálkozás ösztönzéséhez; - hozzá kell járulniuk a társas kapcsolat kialakulásához; - előnyben részesítik a hátrányos helyzetű csoportokat; - biztosítsák az 
önrészt, elkötelezettek és számszerűsíthetők legyenek;  - a munkavállalókat és a kedvezményezetteket hosszú távon és konkrét módon bevonják. 

 Megpályázható összeg: A projektek finanszírozására szánt teljes összeg legfeljebb 100 000 euró. A támogatás összegét a projektek méretéhez igazítják, a 
különösen a hatékony és innovatív projektek előmozdítása érdekében. 

 Az önrész mértéke: 50% 

 Benyújtási határidő: 2022. január 31. 

 További információk: https://romania.auchan.ro/ro/continut/concurs-de-proiecte-spartzenit-de-fundatia-auchan-franta 
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A „Healthylifestyle4all” kezdeményezés pályázati felhívása a 2021-es éves munkaprogram keretében: 
Az egészséges életmód népszerűsítése 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, az EU Egészségügy Programja 2021-2027 

 Pályázhatnak: Az EU-jog szerint jogszerűen létrehozott köz- vagy magánjogi szervezetek, nemzetközi szervezetek. A pályázónak képesnek kell lennie arra, 
hogy bevonja mind az oktatási, mind az egészségügyi szektort, és hogy támogatási kötelezettségvállalást szerezzen a felelős helyi/regionális/nemzeti 
hatóságoktól. Egyetlen szervezet is pályázhat, de konzorciumok (minimum 3 partner legalább 3 országból) által benyújtott pályázatokat  is elfogadják. 

 A program célja: A felhívás támogatja a HealthyLifestyle4All kezdeményezést az egészségnevelési komponens megerősítésével, az egészséges életmód 
előmozdítása érdekében, minden társadalmi-gazdasági csoport számára egyenlő hozzáférést biztosítva a tevékenységekhez, csökkentve ezáltal az 
egészségügyi egyenlőtlenségeket.  

 Támogatható tevékenységek: Egészségnevelési tevékenységek az egészséges életmód, beleértve a táplálkozást, a rendszeres fizikai aktivitást az egészség 
és a mentális egészség javítása érdekében történő hatékony átvételét célzó intézkedések révén. Az egészséges életmód népszerűsítése, különös 
tekintettel az iskolai környezetre, minden társadalmi-gazdasági csoport számára egyenlő hozzáférést biztosítva a tevékenységekhez, és ezáltal csökkentve 
az egészségügyi egyenlőtlenségeket. A finanszírozás segíteni fogja a hatóságokat a rendszeres testmozgás lehetőségeinek növelésében, az egészséges 
életmód népszerűsítésében az egészségügyi ismeretekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje révén, beleértve az uniós tanterv egészségügyi 
vonatkozásait és a rákellenes európai kódex előmozdítását. A tevékenységek arra ösztönzik és támogatják az iskolákat és más oktatási intézményeket, 
hogy átvegyék az egészséges iskolák – más néven egészségfejlesztő iskolák – koncepcióját, valamint bizonyítékokon alapuló gyakorlatokat gyűjtsenek, 
fejlesszenek, támogassanak és megosszanak egymással.  

 Megpályázható összeg: 4 400 000 €. A Bizottság legfeljebb 3 projektjavaslatot kíván finanszírozni. 

 Az önrész mértéke: 40%, kivételes esetben 20% 

 Benyújtási határidő: 2022. január 25. 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2021/call-fiche_eu4h-2021-pj-02_en.pdf 
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A „Maradj egészséges” pályázati felhívás „Az elhízás megelőzése egész életen át” komponense 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, Horizont Európa Program 

 Pályázhatnak: Bármely jogi személy, amely a programban részt vevő valamelyik állam területén működik. A projektkonzorciumnak 3 független 
szervezetből kell állnia, a programban részt vevő 3 különböző államból. 

 A program célja: A felhívás ezen komponense alá tartozó témákra vonatkozó javaslatoknak hiteles módot kell teremteniük az egészség megőrzésére a 
gyorsan változó társadalomban. 

 Támogatható tevékenységek: Kutatási és innovációs tevékenységek, amelyek elsősorban új ismeretek megalapozására, vagy egy új vagy továbbfejlesztett 
technológia, termék, folyamat, szolgáltatás vagy megoldás megvalósíthatóságának feltárására irányulnak. Ez magában foglalhatja az alapkutatást és -
alkalmazást, a technológiafejlesztést és -integrációt, egy kisméretű prototípus tesztelését, demonstrációját és validálását laboratóriumi vagy szimulált 
környezetben stb. 

 Megpályázható összeg: A teljes költségvetés 50 000 000 €, a támogatás konkrét paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, összes 
elszámolható költség stb.) a támogatási  szerződés rögzíti majd. 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2022. február 1. és szeptember 6. (17:00 brüsszeli idő) 

 További információk: https://uncjr.ro/web/programul-orizont-europa-cerere-de-propuneri-ramai-sanatos-componenta-prevenirea-obezitatii-pe-tot-
parcursul-vietii/ 
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A polgárok részvételének és bevonásának fokozása a közpolitikák kialakításának folyamatában 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, CERV Program 

 Pályázhatnak: A pályázóknak jogi személyiséggel rendelkező nonprofit magánszervezeteknek kell lenniük (például civil szervezetek, oktatási, kulturális 
vagy kutatási intézmények); A partnerek lehetnek jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek vagy helyi/regionális hatóságok. Minden 
projektben legalább három különböző, a programban részt vevő ország szervezeteinek kell részt venniük. 

 A program célja: A pályázat célja a polgárokat közvetlenül bevonó partnerségek és transznacionális hálózatok támogatása. 

 Támogatható tevékenységek: A projekteknek különböző hátterű emberek sokféleségét kell összehozniuk az EU-politikákhoz közvetlenül kapcsolódó 
tevékenységekben, lehetőséget adva számukra, hogy aktívan részt vegyenek a közösségi közpolitikák kidolgozásának folyamatában a program 
célkitűzéseihez kapcsolódó területeken. Témák: - a 2024-es európai parlamenti választások; - hogyan befolyásolta a COVID-19 válság a demokratikus vitát 
és az alapvető jogok gyakorlását; - innovatív demokratikus megközelítések és eszközök (e-demokrácia); - a félretájékoztatás és a demokratikus vitába való 
beavatkozás egyéb formái elleni küzdelem; - az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos megbeszélések és akciók. A pályázatban szereplő projekteknek 
transznacionálisnak kell lenniük. 

 Megpályázható összeg: Átalány-összegeket ítélnek oda a nyertes pályázóknak, az egyes projektek tevékenységei szerint. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. február 10. (17:00 brüsszeli idő) 

 További információk: https://uncjr.ro/web/finantare-europeana-ce-vizeaza-cresterea-gradului-de-participare-si-implicare-a-cetatenilor-in-procesul-de-
dezvoltare-de-politici-publice/ 
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Az Európai Szolidaritási Testület 2022-re vonatkozó pályázati felhívása 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Szolidaritási tevékenységeket szervező szervezetek, intézmények, állami vagy magán szervek; fiatalok csoportjai 

 A program célja: A program célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalok – számára, hogy bekapcsolódjanak olyan szolidaritási tevékenységekbe, amelyek pozitív változásokat idéznek elő az Unióban és azon kívül, és 
egyúttal javítsa és megfelelően érvényesítse kompetenciáikat, továbbá megkönnyítse aktív polgári szerepvállalásukat. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás számos lehetőséget kínál a fiataloknak arra, hogy részt vegyenek érdekes és tartalmas, tapasztalatszerzésre és 
egyéni fejlődésre kiválóan alkalmas szolidaritási projektekben. Az Európai Szolidaritási Testülethez csatlakozó fiataloknak alkalmuk nyílik arra, hogy 
szolidaritási célú tevékenységet végezzenek a legkülönbözőbb területeken, melyek kiemelt jelentőséggel, illetve aktualitással bírnak, az éghajlatváltozás 
elleni fellépéstől és a zöld átállástól kezdve a digitális transzformáción, a társadalmi befogadáson és az európai kulturális örökség védelmén át az 
egészséges életmód előmozdításáig és az ifjúság európai évéhez (2022) kapcsolódó tevékenységekig. Az Európai Szolidaritási Testület 2022. évi felhívása 
most először magában foglalja az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest által kínált lehetőségeket is. 

 Megpályázható összeg: A 2022. évi szolidaritási tevékenységekre csaknem 139 millió euró lett elkülönítve.  

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: Önkéntességi projektek: 2022. február 23., 2022. október 4. Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken: 2022. április 6. 
Szolidaritási projektek: 2022. február 23., 2022. május 4. 2022. október 4. Önkéntes tevékenység az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási 
Hadtest keretében: 2022. május 3. A minőségi védjegyekkel kapcsolatos pályázatokat bármikor be lehet benyújtani.  

 További információk: https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-new-call-launched_hu 
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A döntések megalapozása, stratégiai tervezés és egyszerűsítési intézkedések a polgárok számára a helyi 
közigazgatás szintjén a kevésbé fejlett régiókban 
 
 Pályáztató: Románia kormánya, AM POCA, CP 16/2021 

 Pályázhatnak: A kevésbé fejlett régiókban található municípiumok és megyék, melyek a CP4less / 2017, CP6less / 2017, CP10less / 2018, CP12less / 2018 
és CP13less / 2019 felhívások keretében nem nyertek támogatást, a felhívásban érintett területeken. Ebben a felhívásban partnerek (társult szervezetek) 
lehetnek: a kevésbé fejlett régiók települései vagy megyéi, bármely más helyi önkormányzat / azon intézmények, amelyek hozzájárulhatnak a projekt 
megfelelő megvalósításához, civil szervezetek (kivéve a Helyi Akciócsoportok), közösségi fejlesztési egyesületek (ADI), szociális partnerek 
(szakszervezetek, munkáltatói szervezetek, ill. ezek jogi személyiséggel rendelkező társulásai), akkreditált felsőoktatási intézmények. 

 A program célja: A helyi önkormányzatok támogatása a döntések megalapozásában, a stratégiai tervezésben és az egyszerűsített folyamatok 
létrehozásában az állampolgárok érdekében. Közös rendszerek és szabványok bevezetése a helyi közigazgatásban, amelyek a SCAP-nak megfelelően 
optimalizálják a kedvezményezett-orientált folyamatokat. 

 Támogatható tevékenységek: A. Stratégiai és pénzügyi tervezés; B. Helyi szintű eszközök, irányítási folyamatok bevezetésének támogatása; C. Az 
adminisztratív eljárások egyszerűsítése és a bürokrácia csökkentése a polgárok számára: C1. Online hozzáférés a helyi hatóságok és intézmények által 
közösen vagy kizárólagosan kezelt szolgáltatásokhoz. C2. Dokumentumkezelési folyamatok digitalizálása. C3. Irattári dokumentumok digitalizálása; D. 
Képességfejlesztés; E. Projektmenedzsment; F. A projekt népszerűsítése. A projektek időtartama legfeljebb 16 hónap lehet. 

 Megpályázható összeg: Minimum 250.000.00 lej, maximum 4.625.000.00 lej/projekt, a pályázó típusától és attól függően, a POCA program melyik 
eredményhez járul hozzá.  

 Az önrész mértéke: 2% 

 Benyújtási határidő: 2022. február 11. 23:59. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27758/poca-doua-apeluri-lansate-pentru-sprijinirea-autoritatilor-locale-in-
fundamentarea-deciziilor-planificare-strategica-si-masuri-de-simplificare-pentru-cetateni 
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Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj 
 
 
 Pályáztató: Falufejlesztési Társaság (Magyarország) 

 Pályázhatnak: A díjban részesülhet az a természetes személy - falugondnok, illetve a falu- és vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében 
jelentős eredményeket elérő személy -, akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra jelöl a javaslattevő és érdemesnek tart a Díjbizottság. 

 A program célja: A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-
medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a 
vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el. 

 Támogatható tevékenységek: A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság előnyben részesíti azokat a javaslatokat, amelyek a felhívás értékelési 
szempontrendszerének megfelelően kerülnek kifejtésre, valamint a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, vagy 
egyéb szervezet (pl. alapítvány, egyesület, intézmény) is támogat. A díjátadó ünnepség 2022. évben március 04-én, pénteken 10 órai kezdettel, az 
alsómocsoládi Vendégház és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12.) kerül megrendezésre. A díjazottak a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat 
személyesen vehetik át, akadályoztatásuk esetén előzetes egyeztetés alapján családtagjaik képviselhetik őket. 

 Megpályázható összeg: a díj bronzplakett és emléklap, amelyet  díjat díszes oklevél kísér 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. 01. 14. 

 További információk: http://falufejlesztesitarsasag.hu/ 
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ERA PERMED – Felhívás személyre szabott orvoslás kutatási projektek számára 
 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, ERA-NET Cofund 

 Pályázhatnak: A felhívás a tudományos és kutatóintézeteknek, klinikai/közegészségügyi szektornak, valamint a magánszektornak szól. Partnerként  részt 
vehetnek: cégek (kkv-k, nagyvállalatok), civil szervezetek, kutatóintézetek, egyetemek stb.). 

 A program célja: - Transznacionális kutatási projektek támogatása a személyre szabott orvoslás területén; - Az interdiszciplinaritás ösztönzése és lehetővé 
tétele a preklinikai és/vagy klinikai kutatások számítástechnikai összetevőkkel való kombinálásával; - ösztönözni az együttműködést a tudományos körök 
(egyetemi kutatócsoportok, felsőoktatási intézmények, állami kutatóintézetek), klinikai / közegészségügyi kutatások (kutatócsoportok kórházakban / 
közegészségügyi intézményekben, egészségügyi intézményekben és más egészségügyi szervezetekben) KKV-k (kis és közepes méretű) között 
vállalkozások). 

 Támogatható tevékenységek: A pályázatoknak interdiszciplinárisnak kell lenniük, és egyértelműen bemutatniuk kell a személyre szabott orvoslás 
lehetséges hatásait, valamint a transznacionális együttműködés hozzáadott értékét. 1. kutatási terület: „Áttérés az alapkutatásról a klinikai kutatásra és 
azon túl”; 2. kutatási terület: „Big Data és IKT-megoldások integrációja”; 3. kutatási terület: „Kutatás a felelős egészségügyi megvalósítások támogatása 
érdekében”. 

 Megpályázható összeg: 500 000 euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: Az előzetes projektjavaslatok benyújtásának határideje 2022. február 17. 17:00 (CET). A végleges pályázatok benyújtásának 
határideje 2022. június 14. 17:00 (CET). 

 További információk: https://www.finantare.ro/era-permed-2021-apel-de-proiecte-pentru-proiecte-de-cercetare-pe-tema-medicinii-personalizate.html 


