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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 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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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/ 



    SZOCIÁLIS pályázati figyelő 

8 8 

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 NEURON Cofund 2 pályázati felhívás 
 
 Pályáztató: Era-Net 

 Pályázhatnak: Transznacionális kutatási pályázatot kutatócsoportok nyújthatnak be, melynek tagjai egyetemek (vagy más felsőoktatási intézmények), 
nem egyetemi, állami vagy magán kutatószervezetek, kórházak, alapítványok vagy vállalatok (kis- és középvállalkozások). A kutatócsoportoknak legalább 3 
szervezetből kell állniuk 3 különböző országból. 

 A program célja: A felhívás célja olyan multinacionális, együttműködésen alapuló kutatási projektek támogatása, amelyek a stroke és más agyi 
érbetegségek, köztük a CSVD és az agyi gát diszfunkciójának fontos transzlációs kérdéseivel foglalkoznak. 

 Támogatható tevékenységek: A NEURON Cofund 2 felhívás célja egy olyan európai és nemzetközi agykutatási tér víziójának követése, amellyel a betegek 
és a társadalom agyi betegségekkel kapcsolatos terhe jelentősen csökken. A kutatási javaslatoknak a következő területek legalább egyikére kell 
kiterjedniük: a) Az agyi keringési betegségek, köztük a CSVD patogenezisével, etiológiájával, progressziójával, kezelésével és megelőzésével foglalkozó 
alapkutatások, valamint az agyi gátak cerebrovaszkuláris betegségekben betöltött szerepének tisztázására irányuló alapkutatások. Ez magában foglalhatja 
olyan innovatív vagy megosztott erőforrások és technológiák kifejlesztését, beleértve a számítási és statisztikai eszközöket is, amelyek az alkalmazás 
szempontjából relevánsnak tekinthetők. b) klinikai kutatás új megelőzési stratégiák kidolgozására (beleértve a másodlagos megelőzést); A 
cerebrovaszkuláris betegségek diagnosztizálása, a betegek rétegződése, terápia és/vagy rehabilitáció. A pályázóknak igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a 
vizsgálat elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és készségekkel, beleértve a már kialakult együttműködéseket is. 

 Megpályázható összeg: A teljes költségvetés: 500 000 euró. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: Az előzetes projektjavaslatok benyújtása: 2022. március 8-ig. A végleges projektek benyújtása: 2022. június 28. 

 További információk: https://www.finantare.ro/s-a-lansat-apelul-neuron-cofund-2.html 
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Dunántúli Speciális Filmszemle 
 
 Pályáztató: Magyar Speciális Mozgókép Egyesület 

 Pályázhatnak: Fogyatékossággal élő alkotók, értelmileg akadályozott emberek, autizmussal élők  

 A program célja: A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület együttműködésben a Vas Megyei ÉFOÉSZ Egyesületével 2022. május 25-én első alkalommal 
rendezi meg a Dunántúli Speciális Filmszemlét.  

 Támogatható tevékenységek: A filmszemlére bármilyen műfajú filmmel lehet nevezni, téma megkötése nélkül. A pályaműveket kizárólag online módon 
lehet beküldenie a dunantulifilmszemle@gmail.com címre, fájlmegosztó használatával (wetransfer, google drive stb.). A pályaművek hossza nem haladja 
meg a 30 percet. Ajánlott formátum: mpg2, mp4 720x576 vagy nagyobb felbontásban. 

 Megpályázható összeg: A nevezett filmek bemutatásra kerülnek a fesztiválon, valamint a szemle eseményeit népszerűsítő bemutatókon, televíziós 
műsorokban, internetes oldalakon. A Filmszemlén megítélt nyeremények a rendezvény díjátadóján ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.  

 Az önrész mértéke: A szemlére való nevezés díja filmenként: 3.000,- Ft . 

 Benyújtási határidő: 2022. 04. 29. 

 További információk: http://www.msmke.net/ 
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8. Magyar Speciális Filmfesztivál 
 
 Pályáztató: A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület, Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 

 Pályázhatnak: Pályázhatnak fogyatékossággal élő emberek (intellektuális képességzavarral küzdők, pszichiátriai- és szenvedélybeteg alkotók), autizmussal élő alkotók, 
szociális ágazatban dolgozók és érintettek, függetlenfilmesek, televíziós szakemberek, diákok és mindenki, aki filmjében a fogyatékosság témáját érinti. 

 A program célja: A pályázatnak kettős célja van: egyrészt megnyilvánulási és megmérettetési lehetőséget kívánunk adni azon fogyatékossággal élő és pszichiátriai 
beteg, alkotó szándékú személyek számára, akik mozgóképben kívánnak valós vagy fiktív történeteket létrehozni, műveiket mindenki számára megmutatni, hogy ezzel 
saját világukba betekintést nyújthassanak. Másrészt minden olyan alkotót várunk, akiknek van olyan filmes alkotásuk, amely a fent említett személyekről, vagy velük 
kapcsolatos dolgokról szól, tehát a film nyelvén beszél a fogyatékosságról, és ennek kontextusairól. 

 Támogatható tevékenységek: Téma megkötése nélkül lehet nevezni bármilyen filmmel, pl.: fikciós filmek, játékfilmek, dokumentum és portréfilmek, animációs filmek, 
módszertani és PR filmek. A nevezett filmeknél megkötés, hogy az alkotások valamilyen módon kapcsolódjanak a sérült emberek világához, és ne haladják meg az egy 
órás játékidőt.  A pályaművek három kategóriája: speciális filmes kategória, parafilmes kategória és a független-, professzionális filmes kategória. 

 Megpályázható összeg: A pályázaton nyertes alkotásoknak a díjakat a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület őszi filmszemléjén 2022. november 9-én adják át. Díjak: a 
Szemle nagydíja (3x250.000Ft), Aranyszárny nagydíj pénzdíj (3x100.000Ft), Arcaink nagydíj (tárgyi ajándék, ami lehet laptop, kamera, állvány, utalvány), Együtt 
közösségi nagydíj (tárgyi ajándék, ami lehet laptop, kamera, állvány, utalvány), „Méltóság” különdíj (a legméltóbb fogyatékosság ábrázolásért) (1x 25.000 Ft.), 
„Egymástól tanulunk” különdíj (a gyógypedagógus-képzésben legjobban felhasználható, a hallgatók közötti szakmai eszmecserét élénkítő filmért) (1x 25.000 Ft.), 
Különdíjak. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: Független filmesek és hivatásos filmkészítők számára 2022. augusztus 14., fogyatékossággal élő speciális filmesek számára 2022. szeptember 5. 

 További információk: http://www.msmke.net/ 
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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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Interreg Europe 
 
 Pályáztató: Európai Unió 

 Pályázhatnak: Hatóságok, Közjogi szervek, Magán nonprofit szervezetek. A megcélzott szakpolitikai eszközökért felelős hatóságokat be kell vonni a projektbe: 
partnerként a megcélzott politikai eszközök legalább 50%-ában, „társult szakpolitikai hatóságokként” a fennmaradó szakpolitikai eszközök esetében.  

 A program célja: A regionális fejlesztési politikai eszközök javítása (beleértve a munkahelyteremtési beruházásokat és a növekedési célprogramokat) 
tapasztalatcserék, innovatív megközelítések és kapacitásépítés révén. 

 Támogatható tevékenységek:  A felhívás fő területei: SMART (kutatás és innováció, digitalizálás, kkv-k versenyképessége, készségek, digitális kapcsolódás), Zöld 
(energiahatékonyság, megújuló energia, intelligens energiarendszerek, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, fenntartható vízgazdálkodás, körforgásos 
gazdaság és erőforrás-hatékonyság, a természet és biodiverzitás védelme és megőrzése, zöld infrastruktúra, fenntartható városi mobilitás). Szociális (munkaerő-
piaci hatékonyság és befogadás, minőségi munkahelyekhez való hozzáférés, szociális gazdaság, egyenlő hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz, az egészségügyi 
rendszerek ellenálló képessége, családi és közösségi ellátás, kultúra és turizmus a gazdasági fejlődés érdekében, társadalmi befogadás és társadalmi innováció),  
Connected (éghajlat-reziliencia, intelligens, biztonságos, fenntartható és intermodális TEN T, nemzeti, regionális és helyi szintű fenntartható, klímatűrő, 
intelligens és intermodális mobilitás), Állampolgárok (fenntartható integrált területfejlesztés, kultúra, természeti örökség, fenntartható turizmus) és 
Kormányzás (a területfejlesztési politikák megvalósításához kapcsolódó „nem tematikus" intézkedések, például: állami beavatkozások értékelése és nyomon 
követése, közbeszerzések lebonyolítása, állami támogatások kezelése, pénzügyi eszközök kezelése). Támogatható tevékenységek: • Tapasztalatcsere, 
kapacitásépítés, a bevált gyakorlatok azonosítása és átadása • Kísérleti (pilot) tevékenységek (a végrehajtással kapcsolatos tevékenységek az állami beavatkozás 
új megközelítésének tesztelésére) (politikai eszközönként legfeljebb 1) • Cselekvési tervek kidolgozása és nyomon követése. A projektek időtartama: 4 év. 

 Megpályázható összeg:  1-2 millió EUR 

 Az önrész mértéke: 20% - 30% a partner jogi státusától függően 

 Benyújtási határidő: 2022. április 5. – május 31. 

 További információk: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 
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Kaufland: 60 000 € menekülteket támogató civil szervezeteknek és csoportoknak 
 
 Pályáztató: Kaufland Románia 

 Pályázhatnak: Civil szervezetek és informális csoportok. 

 A program célja: A Kaufland Románia a Start NGO programon keresztül 60.000 euróval finanszírozza a civil szervezeteket és informális csoportokat a menekültek 
támogatását célzó projektek kidolgozására és megvalósítására. 

 Támogatható tevékenységek: A projektek kedvezményezettjei: az Ukrajnából érkező, menedékjogot kérő vagy csak átutazó gyermekek, idősek, felnőttek. A 
projektek középpontjában a menekültek szociális tevékenységeken keresztül történő támogatása áll (élelmiszer- vagy higiéniai csomagok kiosztása menekült-
elfogadó központok számára; logisztikai felszerelések elosztása a terep igényeitől függően az átkelőhelyekre, egyéb sürgős szükségletek, amelyeknek 
szükségességét a helyszíni koordinátor igazolja, a Romániában átutazó vagy letelepedő személyek szállítása, meleg étkezés biztosítása a tranzitpontokon / 
menekültközpontokban, menedékkérők integrációs tevékenysége vagy hosszabb távú tranzit vagy egyéb támogató tevékenység a civil szervezetek / informális 
csoportok által azonosított vagy megfigyelt konkrét igényektől függően, (pl. román nyelvtanulás támogatása, jogi segítségnyújtás); egészségügyi támogatási 
tevékenységek különféle krónikus betegségekben szenvedő ukrán menekültek számára. 

 Megpályázható összeg:  1. küszöb: maximum 1000 euró értékű projektek, 2. küszöb: maximum 2000 euró értékű projektek. A keretösszeg 60.000 EUR. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: A pályázatokat március 21-től kezdődően lehet benyújtani.  

 További információk: https://www.finantare.ro/kaufland-60-000-de-euro-pentru-ong-urile-si-grupurile-care-sprijina-refugiati.html 
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Uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) - Hálózati partnerségek 
 
 Pályáztató: Az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusa (UCPM) 

 Pályázhatnak: A pályázatokat legalább öt pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania, amely megfelel a következő feltételeknek: Legalább három pályázót 
kell bevonni legalább három különböző tagállamból; A pályázó bevonhat nem EU-országokból érkező pályázókat is; A főpályázónak polgári védelmi közjogi 
szervezetnek vagy más közjogi szervezetnek kell lennie, amely a pályázat tárgyában illetékes (pl. egészségügyi hatóság). Különböző háttérrel és szakértelemmel 
rendelkező pályázókat kell bevonniuk, ideértve többek között az egyetemeket, a tudományos központokat, a képzési központokat, a polgári védelmi hatóságokat 
és a nemzetközi szervezeteket 

 A program célja: Multidiszciplináris, kockázatalapú tematikus közösségek/szakértői központok tervezése, fejlesztése és megvalósítása a polgári védelem és a 
katasztrófavédelem érdekelt felei számára. Olyan kapacitásfejlesztő és alkalmazott tudományos tevékenységek tervezése, fejlesztése és végrehajtása, amelyek 
hozzájárulnak a polgári védelem és a katasztrófavédelem terén szerzett ismeretek, szakértelem és készségek felépítéséhez és megosztásához. 

 Támogatható tevékenységek:  A következő típusú tevékenységek (nem kizárólag): értekezletek, networking események, tanulmányok, felmérések, kutatások, 
műhelymunkák, szemináriumok, új IT technológiák és eszközök fejlesztése és tesztelése. A projektek maximális időtartama idő: 24 hónap. A tevékenységeket a 
támogatási szerződés aláírását követően (2022. október-november) lehet elkezdeni. 

 Megpályázható összeg:  250.000 - 700.000 EUR / projekt 

 Az önrész mértéke:  15% 

 Benyújtási határidő: 2022.06.09., 17.00 CET 

 További információk: https://uncjr.ro/web/cerere-de-finantare-pentru-programul-mecanismului-de-protectie-civila-al-uniunii-ucpm-2021-2027 
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Pályázat a polgári védelemmel és tengeri szennyezéssel kapcsolatos megelőzési és felkészülési projektek 
finanszírozására 
 
 Pályáztató: Az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusa (UCPM) 

 Pályázhatnak: Magán-, állami és nemzetközi szervezetek. A pályázatokat legalább két különböző országból származó, minimum két pályázóból (nem lehetnek 
kapcsolt jogalanyok) álló konzorciumnak kell benyújtania. Maximum 5 partner javasolt projektenként. 

 A program célja: A 2022-es pályázati felhívás fő célja az az UCPM-országok, valamint az UCPM-országok és a harmadik országok közötti együttműködés erősítése 
a természeti és ember okozta katasztrófák megelőzése, illetve az azokra való felkészülés érdekében, beleértve a tengeri szennyezést a tengereken és a part 
menti övezetekben. 

 Támogatható tevékenységek:  A felhívás fő céljának elérése érdekében a pályázók az alábbi pályázati prioritások közül kell, hogy válasszanak: 1. prioritás: 
kockázatértékelés, 2. prioritás: korai figyelmeztető rendszerek, 3. prioritás: kockázattudatosság, 4. prioritás: tengerszennyezés. 

 Megpályázható összeg:  500 000 eur / 1 000 000 eur / projekt 

 Az önrész mértéke:  15% 

 Benyújtási határidő: 2022. május 24. 17:00 CET 

 További információk: https://uncjr.ro/web/3357-2/ 
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Pályázati felhívás a gyermek jogainak védelmére és előmozdítására 
 
 Pályáztató: Európai Unió, Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek Program (CERV) program 

 Pályázhatnak: Jogi személyek (állami vagy magánszervezetek), amelyek a programban részt vevő országok valamelyikében működnek. A pályázatokat legalább 2 
pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania (kedvezményezettek; nem kapcsolt szervezetek) 

 A program célja: Jelen pályázati felhívás a gyermekek jogairól szóló európai uniós stratégia első tematikus területének („A politikai és demokratikus életben való 
részvétel: olyan Európai Unió, amely képessé teszi a gyermekeket arra, hogy aktív állampolgárok és demokratikus társadalmak tagjai váljanak.”) 
megvalósításához járul hozzá. A felhívás célja a gyermekek már létező, vagy a megvalósítás során kialakításra kerülő döntéshozatalban való részvételi 
mechanizmusainak megerősítése, fenntarthatóságának és hatásának fokozása helyi és nemzeti szinten, ezért a megvalósítás során a helyi, regionális és nemzeti 
hatóságok részvételének biztosítása elengedhetetlen. 

 Támogatható tevékenységek:  • Hosszútávú és fenntartható programok, valamint a gyermekek részvételét biztosító mechanizmusok létrehozása helyi és 
nemzeti szinten, iskolákban is; • a már létező gyermek részvételi mechanizmusok támogatása és hatókörének kiterjesztése azzal a céllal, hogy szélesebb körű 
döntéshozatali folyamatokba és a demokratikus rendszerekbe beépüljenek mind helyi, mind nemzeti szinten;• kölcsönös tanulás, képzések, legjobb gyakorlatok 
cseréje, együttműködés, és a jógyakorlatok azonosítása;• nemzeti, regionális és helyi hatóságok kapacitásépítési és képzési tevékenységei;• képzési és 
tudatosság-növelő tevékenységek a gyermekek és felnőttek számára, a meghallgatáshoz való jog, valamint a gyermekek részvétele vonatkozásában. 

 Megpályázható összeg:  Keretösszeg: 3 010 000 EUR, minimum 75 000 eur/projekt 

 Az önrész mértéke:  10% 

 Benyújtási határidő: 2022.05.18.  

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child 


