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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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Támogatási program oktatási projektek finanszírozására 
 
 

 Pályáztató: Fundația Nouă ne pasă  

 Pályázhatnak: Civil szervezetek, iskolák,  felsőoktatási intézmények 

 A program célja: A program célja, hogy ösztönözze a civil szervezeteket és az oktatási intézményeket olyan projektek kidolgozására és 
megvalósítására, amelyek hozzájárulnak az oktatási folyamat minőségének javításához. 

 Támogatható tevékenységek: A következő kritériumoknak megfelelő projektek részesülnek finanszírozásban: - Az oktatás egy konkrét 
kérdésével foglalkoznak. - A kedvezményezettek és a közösség számára megnövekedett jelentőségű igényt elégítenek ki. - A tervezett 
beavatkozási módszer hatékony a leírt és lehetőleg tesztelt problémára. -A beavatkozási módot a kedvezményezettek elfogadják. -A projekt a 
közösségi szereplőket mozgósítja. -A projekt céljai elérhetőek. -A projekt hatása objektíven mérhető. 

 Megpályázható összeg:  Egy pályázó által igénybe vehető maximális összeg 60.000 lej. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő:  Új projektfelhívások minden hónap elején, 2021. november 1. és 2022. július 1. között kerülnek kiírásra. A felhívások a 
maximálisan engedélyezett projektek számáig, azaz 50 pályázatig, vagy legfeljebb 10 napig lesznek aktívak. 

 További információk: https://www.nouanepasa.ro/granturi 
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Az Erasmus+ program 2022-es pályázati felhívása 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 

 Pályázhatnak: Bármely olyan köz- vagy magánszervezet/-intézmény, amelynek valamelyik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban van 
a székhelye. A pályázóknak megfelelő működési és szakmai kapacitással kell rendelkezniük az előirányzott Erasmus-terv megvalósításához. 

 A program célja: Az Erasmus+ az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén a 2021–2027 közötti időszakra létrehozott uniós program 

 Támogatható tevékenységek és benyújtási határidő: 1. fő intézkedés – Egyéni tanulási célú mobilitás: Felsőoktatási mobilitási projektek, intézményi pályázat 
(KA131): február 23; Egyéni mobilitás a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén: február 23; Nemzetközi kreditmobilitási projektek, intézményi 
pályázat (KA171): február 23; Erasmus-akkreditációk a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén: október 19; Erasmus-akkreditáció az ifjúságügy 
területén: október 19; Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén: február 23; Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén: október 4; DiscoverEU inklúziós intézkedés: 
október 4; Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén: szeptember 20; 2. fő intézkedés – Szervezetek és intézmények közötti 
együttműködés: Együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által 
benyújtottakat: március 23; Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy 
területén: március 23; Együttműködési partnerségek a sport területén: március 23; Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és 
az ifjúságügy területén: március 23; Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén: október 4; Kisléptékű 
partnerségek a sport területén: március 23; Szakképzési kiválósági központok: szeptember 7; Erasmus+ tanárképző akadémiák: szeptember 7; Erasmus Mundus 
intézkedések: február 16; Innovációs szövetségek: szeptember 15; Jövőorientált projektek: március 15; Kapacitásépítés a felsőoktatás terén: február 17; 
Kapacitásépítés a szakképzés terén: március 31; Kapacitásépítés az ifjúságügy terén: április 7; Kapacitásépítés a sport terén: április 7; Nonprofit európai 
sportrendezvények: március 23; 3. fő intézkedés – A szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás: Együtt Európa Ifjúsága: március 22; 
Jean Monnet tevékenységek és hálózatok: március 1;  

 Megpályázható összeg:  A 2022-ős felhívás teljes költségvetése: 3.179 millió EUR 

 Az önrész mértéke:  - 

 További információk: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2700 
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Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram, "A komponens" 
 

 Pályáztató: Nemzeti Tehetség Központ (Magyarország) 

 Pályázhatnak: 17-23 éves magánszemélyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek: I. a beadás időpontjában 17. életévét betöltött, de 24. életévét még be 
nem töltött, kiemelkedően tehetséges fiatalok, akik elsősorban II. középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók vagy Magyarország államilag 
elismert felsőoktatási intézményeiben, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), 
osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók. 

 A program célja: A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja azon kiemelkedő tehetségek anyagi és szakmai támogatása, 
akik képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén tanuljanak. 

 Támogatható tevékenységek: Az Ösztöndíj a program I. számú mellékletében felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán - 
elsősorban személyes megjelenés útján - való részvétel költségeit fedezi. Egy pályázatban egy felvételi eljáráson (egy szakon) való részvétel pályázható, és egy 
pályázó legfeljebb három (3) pályázatot nyújthat be. 

 Megpályázható összeg:   A pályázaton legfeljebb 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: A pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2022. április 15-ig  

 További információk: https://ntk.hu/stipendium-peregrinum/ 
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Start ONG 
 

 Pályáztató: A Kaufland Románia és az Act for Tomorrow Egyesület 

 Pályázhatnak: Civil szervezetek és alapítványok; Közintézmények az alábbi területeken: oktatás (óvodák, iskolák, középiskolák), gyermek/idős központok, állami szociális 
étkezdék; Informális/kezdeményező csoportok. 

 A program célja: A program fő célja, hogy a civil szervezeteket, informális/kezdeményező csoportokat, intézményeket ösztönözze az olyan társadalmi felelősségvállalási 
projektek kidolgozására és megvalósítására, amelyek a közösségeik fejlődéséhez vezetnek. 

 Támogatható tevékenységek: Fő témakörök: Oktatás: Digitalizált iskolák a jövőért, Biztonságos és felszerelt iskolák a jövőért,: Az iskola udvarának újradíszítése, Az iskolai 
lemorzsolódás megelőzése, Hozzáférés az oktatáshoz minden gyermek számára, Az iskolai tananyag gazdagítása, Tanári készségek, Nemformális oktatás; a területhez 
tartozó egyéb projekttípusok. Szociális: Start a fogyatékkal élőknek, Start a vidékieknek, Start a kisebbségieknek, Start az időseknek, Start a hajléktalanoknak, Start a 
családon belüli erőszak áldozatai nőknek és gyermekeknek, Start a HIV-vel élőknek, a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Egészség: Health Equipment; Kezdje el az 
egészségmegelőzést!; Érzelmi egészség; Egészséges és tájékozott nőkért; Sport mindenkinek!;  Egészséges életmód; Higiéniát mindenkinek!; Innováció az egészségügyben; 
a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Környezet: Ökológiai nevelés; A környezet védelme; Alternatív közlekedés; Zöld Start zóna; A természeti katasztrófák elleni 
küzdelem; Műanyag nélkül, Környezvédelmi tájékoztatás; Biodiverzitást; Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem; Innováció a környezetben; a területhez tartozó egyéb 
projekttípusok. Kulturális: Kultúra mindenkinek; Románia színesben, Innováció a kultúrában; a területhez tartozó egyéb projekttípusok. 

 Megpályázható összeg: I. küszöbérték, legfeljebb 1000 euró értékben; II. küszöbérték, 1000 és 5000 euró közötti értékkel; küszöb III, 5000 és 10000 euró közötti értékkel. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő:  2022 decemberéig, minden hónap 1. napján 9:00-tól kezdődően. A projekt értékelése havonta, a benyújtás sorrendjében történik. 

 További információk: https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-
2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE 
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Képregény-pályázat 
 
 

 Pályáztató: A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár (a továbbiakban: a szervező) 

 Pályázhatnak: Határon túli vagy magyarországi középiskolások. 

 A program célja: A pályázat célja, hogy a korcsoportban rejtőző tehetségek szakmai segítség mellett valósíthassanak meg egy kész képregényt. 

 Támogatható tevékenységek: A Szervezők a pályázóktól saját története(ke)t várnak. Pályázni egyetlen kidolgozott belső oldallal és a történet vázlatával kell. A 
kép technikája (kézzel rajzolt, festett stb. vagy digitális) szabadon választott. A pályázó csatolhat több oldalt is, azokat akár vázlatosan, de a bírálat során a zsűri 
a pályázó által megjelölt elsődleges lapot veszi figyelembe. Egy pályázó több pályaművel is nevezhet, de kizárólag olyannal, amelynek minden tulajdonjogával - 
kép és történet - rendelkezik. A Szervezők a beérkező pályaművekből kiállítást rendeznek. A pályázó pályaműve beküldésével tevőlegesen hozzájárul ahhoz, 
hogy ha a Szervezők úgy ítélik, felhasználhassák: az alkotó nevének feltüntetésével kiállítsák, médiafelületeiken bemutassák. 

 Megpályázható összeg: A nyertes pályaművet készítő pályázó díja a szakmai - képzőművészeti és irodalmi - útmutatás, melynek segítségével megvalósíthatja 
képregényét. Az első három helyezett további tárgyi nyereményeket (képregények, kreatív papírok, rajzeszközök, stb.) vehet át. Eredményhirdetés, díjátadó és 
kiállításmegnyitó: 2022. június 10-én 18 órakor a 7. Battai Könyvünnep keretében 

 Az önrész mértéke:  A pályázaton a részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy részvételi díj. 

 Benyújtási határidő: 2022. 04. 30. 

 További információk: https://pafi.hu/palyazat/kepregeny-palyazat 
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Tanulási helyszínek átalakítása 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Az oktatásban, képzésben, informális tanulásban vagy ifjúsági projekt(ek)ben részt vevő egyének vagy szervezetek Európából és Európán kívül egyaránt.  

 A program célja: Ezzel a felhívással olyan, tanulási helyek átalakítására irányuló projekteket keresnek, amelyek egy konkrét helyet kapcsolnak össze innovatív pedagógiai 
módszerekkel vagy a tudásteremtés új módjaival és a helyi közösséggel. Gondoljunk például egy közösségi kertre, ahol az idősek és az iskolás gyerekek együtt dolgoznak 
fenntartható gazdálkodási módszerekkel. Egy olyan egyetemi épületre, ahol a különböző karok együttműködnek a transzdiszciplináris társadalmi kérdésekben a helyi 
polgárokkal. Vagy egy olyan digitális platformra, amely összekapcsolja a szomszédokat egy olyan konkrét fenntarthatósági kérdésben, amelynek megoldásához új 
készségek szükségesek. A projektek lehetnek kis vagy nagy léptékűek, rövidek vagy hosszúak, helyi vagy nemzeti szinten kezdeményezettek, amennyiben az átalakulási 
folyamatban egy fizikai helyet kötnek össze a tanulás módjaival és tartalmával, valamint a helyi környezettel.  

 Támogatható tevékenységek: A projekteknek tükrözniük kell az új európai Bauhaus alapvető értékeit: szép, fenntartható és inkluzív környezet kialakítása, az emberek 
középpontba helyezése, az életkor és az ismeretek típusai közötti különbségtétel nélkül. Olyan, az új európai Bauhaus értékeit tükröző, folyamatban lévő (legfeljebb két 
évvel ezelőtt indított) vagy új, átalakító erejű projekteket keresnek az oktatás, a képzés, az ifjúság és a tudás területén, amelyek az alábbiak terén kívánnak változást hozni: 
• az oktatás és tudás fizikai helyszíne; • a tanulás vagy a tudásszerzés módjai és/vagy az oktatás és a tudás előtérbe helyezése; • a helyi közösséghez fűződő kapcsolat. Bár 
a cél az átalakulás e három dimenziójának ötvözése, azokat a projekteket is szívesen fogadjuk, amelyek a fentiek közül két dimenzióra összpontosítanak. 

 Megpályázható összeg: A pályázati felhívásban való részvétellel és a projekt bemutatásával: • a projektje láthatóbbá és az új európai Bauhaus kezdeményezés részévé 
válik; • Ön csatlakozik a hasonló szellemiségű projektek európai és Európán kívüli potenciális partnereinek transznacionális hálózatához; • olyan találkozókon és 
rendezvényeken vehet részt, amelyeken témába vágó módszereket és tapasztalatokat ismerhet meg, amelyek támogatják az Ön munkáját; • Önt felkészítik arra, hogy 
projektjét benyújtsa az Új Európai Bauhaus-díjak 2023-as fordulójára, amelynek kiemelt témája az oktatás.  

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: A regisztráció 2022 decemberéig lehetséges. 

 További információk: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_hu 
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Erasmus+ tanárképző akadémiák 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Tanárképző intézmények  ISCED 1–3. szintű tanárok számára, beleértve a szakképzésben oktató tanárokat is; Minisztériumok vagy köznevelési 
szakpolitikákért felelős hasonló közintézmények; Olyan köz- és magánszervezetek, amelyek a tanárképzéssel kapcsolatos szakpolitikák és lehetőségek kialakításáért, 
valamint a tanárok képesítésére vonatkozó előírások meghatározásáért felelnek; Tanári szervezetek vagy egyéb, nemzeti szinten elismert, tanárképzést és folyamatos 
szakmai továbbképzést nyújtó szolgáltatók; A tanárok oktatásáért és képzéséért, valamint azok folyamatos szakmai továbbképzésének és képesítéseinek felügyeletért 
felelős hatóságok; A tanárképzési szolgáltatókkal annak érdekében együttműködő iskolák, hogy a tanárképzés részeként lehetővé tegyék a gyakorlati képzést;   Egyéb 
iskolák (az általános iskolától az iskolarendszerű szakmai alapképzésig) vagy egyéb szervezetek/intézmények (például nem kormányzati szervezetek, tanári szervezetek), 
amelyek relevánsak a projekt szempontjából. 

 A program célja: A pályázattípus általános célkitűzése, hogy a tanárok oktatásával és képzésével foglalkozó szolgáltatók európai partnerségeinek létrejöttével 
megalakuljanak az Erasmus+ tanárképző akadémiák, amelyek európai és nemzetközi szemléletmódot alakítanak ki a tanárképzésen belül. A tanárképző akadémiák 
támogatják a többnyelvűséget és a kulturális sokszínűséget, az uniós oktatási szakpolitika prioritásaival összhangban álló tanárképzést valósítanak meg, és hozzájárulnak 
az európai oktatási térség célkitűzéseinek teljesítéséhez. 

 Támogatható tevékenységek: Az Erasmus+ tanárképző akadémiákkal szemben megfogalmazott elvárások közé tartozik a tanárképzés európai dimenziójának és 
nemzetköziesítésének fokozása a tanárok oktatásával és képzésével foglalkozó szolgáltatók európai partnerségeinek létrehozása révén. Az Erasmus+ tanárképző akadémiák 
kialakításának várt eredményei közé tartozik a tanári szakma vonzerejének növelése, valamint a tanárok, oktatók és intézményvezetők kiemelkedő minőségű 
alapképzésének és folyamatos szakmai továbbképzésének biztosítása. A projekteknek a különféle terjesztési csatornák transznacionális, nemzeti és/vagy regionális szintű 
használata, valamint a projekteredmények fokozatos kiterjesztésére szolgáló hosszú távú cselekvési terv alkalmazása révén be kell vonniuk a részt vevő 
szervezeteknél/intézményeknél és azokon kívül tevékenykedő releváns érdekelteket, és a projekt lezárulásával is biztosítaniuk kell annak hosszú távú hatását. 

 Megpályázható összeg: Az uniós támogatás maximális összege projektenként 1,5 millió euró 

 Az önrész mértéke: 20% 

 Benyújtási határidő: 2022. szeptember 7. 

 További információk: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/64 
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Oktatók, kutatók külföldi tudományos tanácskozásokon való részvétele előadói minőségben; művészek 
fesztiválokra, valamint mesterkurzusokra való kiutazása 
 

 Pályáztató: Romániai Magyar Demokrata Szövetség - Communitas Alapítvány 

 Pályázhatnak: Oktatók, kutatók, művészek  

  A program célja: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából oktatók, kutatók számára külföldi tudományos 
tanácskozásokon való részvételre előadói minőségben, művészek fesztiválokra, valamint mesterkurzusokra való kiutazásának résztámogatására.  

 Támogatható tevékenységek: Az útiköltségek mellett a nemzetközi online konferencián részt vevő előadó személy részvételi díjának támogatására is lehet pályázni, 
amennyiben a járványügyi helyzet miatt a konferencia online valósul meg. 2022. március – július közötti időszakban sorra kerülő programokon való részvétel támogatása 
pályázható meg. Az Utazástámogatás Szaktestület csak online beküldött pályázatokat fogad el. Papír alapon 

 pályázni ebben a kiírásban nem lehetséges. 

 Megpályázható összeg: A 2019-2021 közötti három évben támogatásban részesült pályázók támogatási összege nem haladhatja meg összesen az 5.000 lejt.  

 Az önrész mértéke: A költségvetésben fel kell tüntetni a saját hozzájárulás, illetve a más forrásból kapott támogatás értékét is. 

 Benyújtási határidő: 2022. április 14., 16:00 óra. 

 További információk: https://communitas.ro/csatolmany/Utazastamogatas_kiiras_2022.pdf 
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ERA-NET Cofund Quantum Technologies 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, a Horizont 2020 keretprogram ERA-NET rendszere  

 Pályázhatnak: Vállalatok (kkv-k, nagyvállalatok), kutatóintézetek, egyetemek stb. 

  A program célja: Együttműködések, amelyek a fejlett multidiszciplináris tudományt és/vagy a legkorszerűbb mérnöki technikákat kutatják, amelyek képesek 
elindítani/előmozdítani a kvantumtechnológiák új vonalait, és támogatni Európát e technológiai területek élvonalában. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás az alábbi kutatási területek közül egy vagy több együttműködésen alapuló kutatási projektekre szól: Kvantumkommunikáció; 
Kvantum szimuláció; Kvantumszámítás; Kvantuminformációs tudományok; Detektív metrológia és kvantumképalkotás. A projektek legfeljebb 3 éves időtartamra szóló 
támogatást nyerhetnek. 

 Megpályázható összeg: Maximum 250 000 EUR, ha Románia a transznacionális projekt koordinátora; maximum 200 000 EUR, amennyiben Románia partner a 
transznacionális projektben.  

 Az önrész mértéke: Változó. 

 Benyújtási határidő: 2025. február 18. 

 További információk: LINK 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-86637?&wtok=49ac00896d57311a8ef5609a63a4b9c9787b90cf&wtkps=XY7RDoIwDEX/pc9mrhtjs/yDMfELoBtmEcUwkAfjv8swxuhTm+ac21uTpUciQzCP5y5BFQnRSXS2SqQJUvSQN0XgMJi6KZmt3oXW6SZ4RsW2YW6NRp05JIh5LnhZwDuC/Sc2A5bA+9v1cNxqK5VTThq3Gov6vWwKqVFKK0uzxprV2v85KAl+weXvHD6FL72fuiD64SSm0MbEPop7DLOohzFy30H1fAE=&wchk=406f6c6538a707e887647afe20f8605aee3a94ff
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Az európai innováció népszerűsítése az oktatás területén 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Digitális Európa Program 

 Pályázhatnak: Jogi személyek (állami vagy magánszervezetek), amelyek a programban részt vevő országok valamelyikében működnek. A pályázatokat legalább 3 független 
pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania. 

 A program célja: Ez a program támogatja az oktatási szektor európai szintű digitális átalakulását azáltal, hogy fellendíti az innovációt az európai oktatásban, pontosabban 
az EdTech induló vállalkozásokat, kkv-kat és inkubátorházakat támogatja az EdTech megoldásaik felgyorsítása érdekében. A projekt támogatja a 2021–2027-es Digitális 
Oktatási Cselekvési Terv stratégiai prioritásait, és konkrétan annak egyik akcióját, a jövőbeni Európai Digitális Oktatási Központot, és hozzájárul az Európai Oktatási Térség 
keretrendszeréhez. 

 Támogatható tevékenységek: A kiválasztott projekt: - Páneurópai hálózat házigazdája lesz az oktatási innováció európai kiválóságának előmozdítása érdekében azáltal, 
hogy összehozza az európai EdTech induló vállalkozásokat/kkv-kat más releváns szereplőkkel, például technológiai szolgáltatókkal, iparági szövetségekkel és befektetőkkel, 
politikai döntéshozókkal és minisztériumokkal, iskolákkal, tanárokkal, egyetemekkel, kutatással szervezetek, szakértők és nem kormányzati szervezetek, valamint e hálózat 
összekapcsolása más meglévő páneurópai hálózatokkal/fórumokkal. - Támogatja az EdTech induló vállalkozásai/kkv-i és a lehető legtöbb tagállam és társult ország egyéb 
érdekelt felei közötti együttműködést a bevált gyakorlatok cseréje, a digitális technológiák sikeres alkalmazásai és a lehetséges piaci elterjedések elemzése, valamint a 
Covid-19 válság alatt és után levont tanulságok feltárása érdekében. - Támogatja az EdTech cégeket üzleti és oktatási mentorálási és képzési szolgáltatásokkal, valamint a 
piaci trendek és igények betekintésével és megértésével átfogó és nagy értékű naprakész adatok gyűjtésével, hogy jobban megértse az EdTech induló/kkv-k környezetét 
Európában. - Olyan iránymutatásokat dolgoz ki, amelyek célja egy szélesebb európai EdTech iparág támogatása a digitális oktatási tartalmak, megoldások és eszközök 
fejlesztése érdekében, figyelembe véve a technológiai igényeket. - Útitervet javasol az európai EdTech ökoszisztéma felé, amely előmozdítja az európai kiválóságot az 
oktatási innovációban, beleértve a helyi, regionális, nemzeti és európai erőfeszítések összekapcsolását. 

 Megpályázható összeg: A keretösszeg 3 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke: Változó, 0-50% 

 Benyújtási határidő: 2022. május 17., 17:00:00 CEST 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-skills-02-innovate-edu  


