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19.2. Alprogram: A Helyi Fejlesztési Stratégia keretében végrehajtott intézkedések
támogatása (PNDR)


Pályáztató: az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR).



Pályázhatnak: a Helyi Fejlesztési Stratégia intézkedési alapja által létrehozott állami/jogi személyek, az 1305/2013-as európai uniós
rendelet rendelkezéseivel összhangban.



A program célja: támogató intézkedések a helyi fejlesztési stratégia alapján létrehozott akciótervekre.



Támogatható tevékenységek: az innováció ösztönzése; a helyi identitás és a helyi profil megerősítése; a térség életminőségének és
vonzerejének javítása; demográfiai problémák megoldása; munkahelyek létrehozása és megtartása a LEADER-területeken; a
fiatalok, a nők, az idősek, a fogyatékkal élők és a kisebbségek tagjainak esélyegyenlőségének javítása; a versenyképesség növelése
helyi szinten; az erőforrások megőrzése és a természeti környezet védelme.



Megpályázható összeg: 100%, de nem több projektenként 200.000 eurónál.



Az önrész mértéke: –



Benyújtási h óatáridő: 2023. december 31.



További információk:

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala
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2. felhívás a "Helyi fejlesztés és a bevált gyakorlatok átadása" program keretében
folytatott kétoldalú kezdeményezésekre


Pályáztató: EEA és norvég támogatások 2014-2021



Pályázhatnak: a Helyi Fejlesztési Program keretében finanszírozott projektek végrehajtásában részt vevő szervezetek
(projektgazdákként vagy partnerekként): Romániában, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában.



A program célja: A kétoldalú kezdeményezésekre vonatkozó pályázati felhívás célja, hogy megkönnyítse az információk, ismeretek,
technológia, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét és átadását egyrészről a projektgazdák és romániai partnereik, illetve az
adományozó államok érintett szervezetei között, másrészt a Helyi Fejlesztési Program által finanszírozott projektekre jellemző
témákban.



Támogatható tevékenységek: Támogatják a kétoldalú és hálózati találkozókon, képzéseken és workshopokon, tanulmányutakon,
konferenciákon és szemináriumokon való részvételt, amelyek a megvalósítandó projekt témája szempontjából relevánsak. A
javasolt kétoldalú tevékenységekbe legalább egy donor állambeli vagy egy nemzetközi szervezet részvételét be kell vonni.



Megpályázható összeg: legfeljebb 5000 euró



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021. július 6. - 2024. május 1. (Nagyszámú nyertes kezdeményezés esetén a program támogatója ezen
időpont előtt bezárhatja a felhívást, vagy kiegészítheti a pénzügyi támogatást)



További információk: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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Egyes programok támogatása - Az európai mezőgazdasági termékek népszerűsítése


Pályáztató: Európai Bizottság



Pályázhatnak: • Valamely tagállamban letelepedett és az érintett ágazatot vagy ágazatokat képviselő szakmai vagy szakmaközi szervezetek, • termelői
szervezetek vagy szövetségek, • az agrár-élelmiszeripari ágazatban működő testületek, amelyek célja és tevékenysége a mezőgazdaság tájékoztatása és
népszerűsítése a tagállamok közszolgálati küldetést hajtanak végre ebben az ágazatban stb. • és más szervezetek is részt vehetnek egy konzorciumban, például
társult partnerek, alvállalkozók, természetbeni hozzájárulást nyújtó harmadik felek stb. anélkül, hogy ezen pályázaton keresztül társfinanszírozásban
részesülnének. A pályázó(k)nak meg kell felelnie/felelniük a támogatott ágazat termékének reprezentativitására vonatkozó feltételeknek.



A program célja: A felhívásban közzétett pályázat célja az uniós mezőgazdasági termékek értékeivel kapcsolatos tudatosság növelése az európai fogyasztók
körében, valamint az uniós agrár-élelmiszeripari termékek versenyképességének és fogyasztásának, azok profiljának és piaci részesedésének növelése.



Támogatható tevékenységek: A pályázatoknak olyan tevékenységekre kell vonatkozniuk, amelyek a pályázatban kiválasztott téma által lefedett egy vagy több
országot fedik le. A belső piacra vonatkozó javaslatokat a következőképpen lehet végrehajtani: i. legalább két olyan tagállamban, különös tekintettel az egyes
érintett tagállamok piacának méretére; vagy ii. egy tagállamban, ha ez a tagállam különbözik a projektet javasoló szervezet(ek) székhelyétől.



Megpályázható összeg: A keretösszeg 84.000.000 €



Az önrész mértéke: 30% a belső piaci projektek és 20% harmadik országok esetében



Benyújtási határidő: 2022.04.21.



További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/wp-call/2022/call-fiche_agrip-simple-2022_en.pdf
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Az új európai Bauhaus helyi kezdeményezéseinek támogatása


Pályáztató: EIT (European Institute of Technology)



Pályázhatnak: Kis- és közepes méretű városok, települések önkormányzatai: a felhívás a 100 000 fős küszöb alatti helyi önkormányzatokat célozza meg.



A program célja: A pályázati felhívás technikai segítséget nyújt azon kis- és közepes méretű településeknek, amelyek nem rendelkeznek az új európai Bauhaus
projektötleteinek valóra váltásához szükséges kapacitással vagy gazdag szakértelemmel.



Támogatható tevékenységek: Az új európai Bauhaus egy olyan környezetvédelmi, gazdasági és kulturális projekt, amely az európai zöld megállapodás céljainak
megvalósítása érdekében ötvözni kívánja a formatervezést, a fenntarthatóságot, az akadálymentesítést, a megfizethetőséget és a beruházásokat. A támogatás
elősegíti az új európai Bauhaus regionális és helyi kezdeményezéseinek helyi alapú megközelítése bevezetését, és ösztönözni a tagállamok hatóságait arra, hogy
több új európai Bauhaus-projektet indítsanak nemzeti szinten. A támogatás testre szabott módszertani, technikai, szabályozási, pénzügyi és társadalmigazdasági tanácsadás formájában valósulhat meg, amelyet a szakértői csoport biztosít a helyszínen, és amely támogatja a projektkoncepciók önkormányzatok
általi továbbfejlesztését, valamint egy eszköztárat hoz létre a jövőbeli projektgazdák számára. Április 26-án tájékoztató eseményt szerveznek az érdeklődők
számára, melyre regisztrálni itt lehet.



Megpályázható összeg: A pályázati felhívás keretében kiválasztott 20 helyi alapú projektkoncepcióhoz egy interdiszciplináris szakértői csoport testre szabott
helyszíni támogatást fog nyújtani, hogy az új európai Bauhaus mintájára és a zöld megállapodás célkitűzéseivel összhangban alakítsák ki a koncepciókat.



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2022. május 23.



További információk: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus
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Az új európai Bauhaus polgári szerepvállalásra vonatkozó felhívása


Pályáztató: EIT (European Institute of Technology)



Pályázhatnak: A tagállamok és a Horizont Európa programban részt vevő országok állami és magánszervezetei (egyéni jelentkezéseket, konzorciumokat nem
fogadnak el). Erősen ösztönzik a RIS-országokból érkezők részvételét (Regional Innovation Scheme, Románia is tagja a RIS-nek).



A program célja: A projektek segíteni fogják a polgárokat abban, hogy fenntarthatóbb szokásokat alakítsanak ki, új termékeket, szolgáltatásokat vagy
megoldásokat dolgozzanak ki, és ösztönözzék a közösség tagjait a változások előidézésére



Támogatható tevékenységek: Az EIT-közösség „Polgári szerepvállalásra vonatkozó felhívása” arra kéri fel a polgárokat, hogy azonosítsák a városuk előtt álló
releváns új európai Bauhaus kihívásokat, és működjenek együtt a megoldások közös tervezésében. A támogatás kifejezetten a polgárokat, nagy- és kisvárosokat
célozza, hogy a helyi közösségekbe ágyazódva alulról építsék ki az új európai Bauhaus projektet. Április 26-án tájékoztató eseményt szerveznek az érdeklődők
számára, melyre regisztrálni itt lehet.



Megpályázható összeg: 15.000 EUR



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2022. május 29.



További információk: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities//
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Az új európai Bauhaus Nyilvános terek közös létrehozására vonatkozó felhívása


Pályáztató: EIT (European Institute of Technology)



Pályázhatnak: Legalább két partnerből és legfeljebb négy partnerből álló konzorciumok. E partnerek egyikének olyan városnak, megyének, régiónak vagy
szervezetnek kell lennie, amely egy EU-tagállamban vagy a Horizont Európa programhoz társult harmadik országban található városhoz, megyéhez vagy régióhoz
kapcsolódik. Ha a konzorcium két partnerből áll, a pályázóknak egymástól függetlennek kell lenniük.



A program célja: A projektek arra ösztönzik a helyi szereplőket, hogy inspiráló, gyönyörű és fenntartható ötleteket adjanak a városokban, városi és vidéki
területeken található nyilvános terek átalakítására, új megoldásokat hozva az átalakulásra.



Támogatható tevékenységek: A felhívás olyan projekteket támogat, amelyek innovatív megoldásokat találnak az új európai Bauhaus témakörében.. Április 26-án
tájékoztató eseményt szerveznek az érdeklődők számára, melyre regisztrálni itt lehet.



Megpályázható összeg: 45.000 EUR



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2022. május 29.



További információk: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-throughcitizen-engagement/
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Területrendezési és városrendezési dokumentumok térinformatikai formátumú fejlesztése / aktualizálása


Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv



Pályázhatnak: a) Közigazgatási-területi egységek: megyeszékhelyek, Bukarest önkormányzata, városok, községek önkormányzatai, megyei tanácsok. b) A
települések közigazgatási-területi alegységei, Bukarest kerületei; c) A közigazgatási-területi egységek közötti partnerségek, amennyiben közösségközi fejlesztési
társulások (ADI) tagjai; d) Adminisztratív-területi egységek közötti partnerségek ezen komponensen belül egy vagy több befektetésben való részvételre. Ezek a
partnerségek a megyei tanácsokat is magukban foglalhatják; e) Partnerségek a közigazgatási-területi egységek és a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási
Minisztérium mint vezetőpartner között, azon beruházások esetében, amelyekre központosított beszerzést hajtanak végre



A program célja: A területrendezési keretrendszer javítása egyszerűsített és digitalizált területrendezési dokumentumok és eljárások révén, a területrendezési
dokumentumokhoz való fokozott és átlátható hozzáférés biztosításával.



Támogatható tevékenységek: A beruházás a következő tervdokumentumok digitális formátumú kidolgozását és jóváhagyását irányozza elő: Általános Települési
Terv / PUG, Megyei Területrendezési Terv / PATJ, Fővárosi Övezeti Területrendezési Terv / PATZM, Övezeti Települési Terv / PUZ, ill. Mobilitási terv / PMUD.



Megpályázható összeg: Az egyes dokumentumokra igényelhető maximális összeg (áfa nélkül): Megyei rendezési terv / PATJ: 237 000 euró, Fővárosi
Területrendezési Terv / PATZM: 112 000 euró, Fenntartható városi mobilitási terv / PMUD: 55 000 euró, Általános Városterv / PUG - Megyeszékhely (és Bukarest)
önkormányzatai: 647 000 euró, nem megyei székhelyű municípiumok: 157 000 euró, városok: 104 000 euró, községek: 90 000 euró, övezeti települési terv /
PUZ: 78 000 euró.



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2022. május 30. 23:59.



További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
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