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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
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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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
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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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
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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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
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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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
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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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
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-in2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Felhívás az ukrán menekültek támogatására vonatkozó projektek finanszírozására


Pályáztató: United Way Románia



Pályázhatnak: Romániában legálisan bejegyzett civil szervezetek, amelyek legalább 1 éve (a pályázat benyújtásának időpontjában) folytatnak tevékenységet,
anélkül, hogy az országban vagy külföldön folytatott illegális tevékenységgel kapcsolatban állnának; amelyek az elmúlt évben legalább 20 000 lej költségvetéssel
gazdálkodtak; amelyek nem biztosítanak támogatást más civil szervezeteknek; nincs politikai befolyásoltságuk; nem az állami hatóságok hozták létre.



A program célja: Jelen pályázati felhívás célja szociális szolgáltatások és anyagi támogatás nyújtása az ukrajnai menekültek (gyermekek és felnőttek) sajátos
problémáinak megoldásához, a United Way 3 érdeklődési területén: oktatás, egészségügy és társadalmi integráció.



Támogatható tevékenységek: Támogatható területek: OKTATÁS: A menekült gyermekek oktatáshoz vagy nevelési tevékenységhez való hozzáférésének
elősegítése. TÁRSADALMI-SZAKMAI INTEGRÁCIÓ: Fiatal menekültek és/vagy felnőttek foglalkoztatáshoz való hozzáférésének és alkalmazásának elősegítése.
EGÉSZSÉGÜGY: Alapvető egészségügyi szolgáltatások biztosítása, az ezekhez való hozzáférés növelése, valamint prevenciós programok a menekültek számára. A
támogatást legalább 3 és legfeljebb 6 hónapra nyújtják.



Megpályázható összeg: Maximális költségvetés projektenként: 150 000 lej



Az önrész mértéke: A saját hozzájárulást / egyéb forrásból származó hozzájárulást értékelik.



Benyújtási határidő: A projektek benyújtása és értékelése folyamatos, a finanszírozás a meglévő források keretein belül történik, a beérkezési sorrend alapján.



További információk: https://www.unitedway.ro/2022/04/solicitare-de-propuneri-de-proiect-2/
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Polgári részvétel az ukrajnai válsággal kapcsolatban


Pályáztató: Active Citizens Fund



Pályázhatnak: civil és nonprofit szervezetek (NGO-k)



A program célja: A civil szerepvállalás fokozása az ukrajnai válságra adott jobb válasz érdekében.



Támogatható tevékenységek: A támogatható projektek olyan intézkedéseket tartalmazhatnak, amelyek ösztönzik a polgári elkötelezettséget az ukrajnai
válsággal kapcsolatos kihívások kezelésében. A kezdeményezések magukban foglalhatják a nem kormányzati szervezetek közötti formális és informális
koordinációt az együttműködés elősegítése, az erőforrások hatékonyabb elosztása és a párhuzamos erőfeszítések elkerülése érdekében. Határozottan
ösztönözzük az azonos vagy más tevékenységi területen tevékenykedő más nem kormányzati szervezetekkel, valamint más érdekelt felekkel való partnerséget.



Megpályázható összeg: 15 000 és 50 000 euró között



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2022. október 11.; 16:00 (romániai idő szerint)



További információk: https://activecitizensfund.ro/apel-1-1-participare-civica-privind-criza-din-ucraina-runda-unica/
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Az ukrajnai menekültek támogatása


Pályáztató: Active Citizens Fund



Pályázhatnak: civil és nonprofit szervezetek (NGO-k)



A program célja: A jelen felhívás célja az Ukrajnából érkező menekültek védelmének és társadalmi befogadásának támogatása.



Támogatható tevékenységek: A támogatható projektek az ukrajnai háború következtében Romániába érkező menekültek, kiemelten a legsebezhetőbbek
társadalmi befogadását célozzák, és bevonják az érdekelt feleket a folyamatba, előnyöket teremtve a helyi lakosság számára is. Erősen ösztönzik a tudásátadást
olyan más szervezetekkel, amelyek szakértelemmel rendelkeznek a menekültválságra adott válaszadás szempontjából releváns területeken.



Megpályázható összeg: 50 000 és 250 000 euró között



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2022. október 11.; 16:00 (romániai idő szerint)



További információk: https://activecitizensfund.ro/apel-1-1-participare-civica-privind-criza-din-ucraina-runda-unica/
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Az emberi jogok és az egyenlő bánásmód tudatosítása az ukrajnai menekültek körében


Pályáztató: Active Citizens Fund



Pályázhatnak: Civil és nonprofit szervezetek (NGO-k)



A program célja: Támogatás nyújtása az Ukrajnából származó menekültek, a diszkrimináció vagy emberi jogok megsértésének áldozatai/veszélyeztetettjei
számára; Az emberi jogok/egyenlő bánásmód tudatosítása az ukrajnai menekültek körében.



Támogatható tevékenységek: A program abban segíti a civil szervezeteket, hogy támogatást nyújtsanak az emberi jogok megsértése veszélyének kitett ukrán
menekülteknek/áldozatoknak, felhívják a figyelmet az emberi jogokra/a menekültekkel szembeni egyenlő bánásmódra, különös figyelmet fordítva a nemek
közötti egyenlőségre és a nemi alapú erőszakra (GBV). Olyan megfigyelő kezdeményezéseket is támogatnak, amelyek azonosítják a nemek közötti egyenlőségre
és a GBV-re vonatkozó jogszabályok, illetve azok végrehajtásának gyenge pontjait, különösen a jelenlegi humanitárius válsággal összefüggésben.



Megpályázható összeg: 50 000 és 250 000 euró között



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: 2022. október 11.; 16:00 (romániai idő szerint)



További információk: https://activecitizensfund.ro/apel-4-1-constientizare-privind-drepturile-omului-si-tratament-egal-pentru-persoanele-refugiate-dinucraina-runda-unica/
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
A kiszolgáltatott csoportok mozgósítása a hátrányos helyzetű térségekben


Pályáztató: Active Citizens Fund



Pályázhatnak: Romániában legálisan működő nem kormányzati és nonprofit szervezetek (NGO-k). Ösztönzik a helyi partnerségeket közintézményekkel,
hatóságokkal, vállalatokkal vagy más civil szervezetekkel annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb választ lehessen adni a válság által generált igényekre.



A program célja: A jelen felhívás célja, hogy fejlessze a hátrányos helyzetű térségekben élő veszélyeztetett csoportok kapacitását, beleértve az interetnikus
közösségeket, illetve hozzájáruljon a társadalmi befogadásukhoz.



Támogatható tevékenységek: Olyan kezdeményezéseket támogatnak, amelyek a legjobban reagálnak egy kialakuló, folyamatban lévő helyzetre vagy
fenyegetésre, amely közvetlenül érinti a sérülékeny csoportokat, és amely azonnali cselekvést igényel. A projektek hozzá kell hogy járuljanak a szociális,
egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok biztosításának megkönnyítéséhez az azonosított helyzet által érintett
kiszolgáltatott csoportok számára. Lényeges feltétele a gyors reakció szükségességének bizonyítása az azonosított helyzet megoldására/ellensúlyozására.



Megpályázható összeg: 5000 és 15000 euró között



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: A jelentkezés és az értékelés folyamatos 2023. április 27-ig; 16:00



További információk: https://activecitizensfund.ro/apel-6/
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Az emberi jogok és az egyenlő bánásmód tudatosítása


Pályáztató: Active Citizens Fund



Pályázhatnak: Kizárólag legálisan működő romániai civil és non-profit szervezetek (NGO-k).



A program célja: A felhívás célja az emberi jogok / egyenlő bánásmód tudatosítása a hátrányos helyzetű térségekben vagy az elmaradott célcsoportok körében.



Támogatható tevékenységek: Gyors reagálású támogatások – Olyan kezdeményezéseket támogatnak, amelyek a legjobban reagálnak az emberi jogokkal
szorosan összefüggő, azonnali cselekvést igénylő helyzetekre. Az alapvető követelmény a gyors reakció szükségességének bizonyítása az azonosított helyzet
megoldása / ellensúlyozása érdekében.



Megpályázható összeg: 5000 és 15000 euró között



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: A jelentkezés és az értékelés folyamatos 2023. április 27-ig.



További információk: https://activecitizensfund.ro/apel-4/

14

SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Megoldások a közösség számára


Pályáztató: Synevo Románia és a Medicover Egyesület



Pályázhatnak: Legalább 2 éve alapított civil szervezetek; Olyan intézmények és hatóságok, amelyek a törvény szerint részesülhetnek szponzorálásból, és
megfelelnek a program jogosultsági feltételeinek.



A program célja: A Megoldások a közösség számára a Synevo Románia által a Medicover Egyesülettel közösen elindított finanszírozási kampány a jogosultsági
feltételeknek megfelelő civil szervezetek vagy intézmények és hatóságok számára.



Támogatható tevékenységek: A nyertes projektek a következő kategóriák legalább egyikébe tartozhatnak: 1. Oktatás, 2. Egészségügy, 3. Környezet. Minden
résztvevő legfeljebb 2 projekttel pályázhat, amelyek megfelelnek a támogatási program szabályzatába foglalt alkalmassági feltételeknek.



Megpályázható összeg: 10 projekt kerül finanszírozásra, legfeljebb 15 000 euró támogatással



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. október 07.



További információk: https://solutiipentrucomunitate.ro/
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Felhívás nappali foglalkoztató központ-hálózat létrehozására a családjuktól való elszakadás veszélyének
kitett gyermekek számára


Pályáztató: Családügyi, Ifjúsági és Esélyegyenlőségi Minisztérium



Pályázhatnak: Községek, városok vagy municípiumok szintjén működő akkreditált szociális közszolgáltatók, illetve ezek és akkreditált szociális szolgáltatók közötti
partnerségek.



A program célja: Az integráció és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mértékének növelése, a hátrányos helyzetű kategóriák társadalmi-szakmai
beilleszkedése.



Támogatható tevékenységek: Nappali központok a szüleiktől való elszakadás veszélyének kitett gyermekek számára; Rehabilitációs nappali központok
fogyatékkal élő gyermekek számára; Napközi központok tanácsadással és támogatással a szülők és gyermekek számára. Pluszpontokat kapnak azok a projektek,
amelyek a nappali központot olyan településen hozzák létre, ahol kompakt roma közösség él.



Megpályázható összeg: 330 000 euró áfa nélkül 145 olyan épületre, amelyek energiafogyasztása közel nulla; 484 000 euró áfa nélkül 5 olyan épületre,
amelyeknek legalább 20%-kal alacsonyabb a primerenergia-szükségletük.



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: A felhívás megjelenése 2022. szeptember 20. és november 20. között várható



További információk: https://www.finantare.ro/pnrr-apel-pentru-crearea-unei-retele-de-centre-de-zi-pentru-copiii-expusi-riscului-de-a-fi-separati-defamilie.html
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Közösségi szolgáltatások létrehozása


Pályáztató: Munkaügyi és Társadalmi Szolidaritási Minisztérium, 435/2022 sz. Kormányhatározat



Pályázhatnak: Állami szociális szolgáltatók a 20 000 főnél kisebb lélekszámú községek és városok szintjén, valamint magán non-profit szociális szolgáltatók,
illetve Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak



A program célja: Vissza nem térítendő finanszírozási szerződések odaítélése a „Otthoni közösségi szolgáltatások a segítségre szoruló idősek számára”,
„Élelmezési szolgáltatások időskorúak számára”, „Napközi gondozási és rehabilitációs központok idősek számára” és „Közösségi szociális szolgáltatások idősek
számára” országos érdekű programokon belül.



Támogatható tevékenységek: Segítségre szoruló idősek otthoni közösségi szolgáltatása (8810ID-I kódszám), szociális étkezdék (8899 CPDH-I kód), ételosztási
szolgáltatás (8899 CPDH-II kód), vagy ételosztási szolgáltatás, közösségi segítő szolgáltatásként (8899 CZ-PN-V kód), nappali gondozási és rehabilitációs
központok, (8810 CZ-V-I kód), közösségi segítő szociális szolgáltatások idősek számára (8899 CZ-PN-V kód) a 20 000 főnél kisebb lélekszámú községek és városok
szintjén, ahol ezek a szolgáltatások nem léteznek.



Megpályázható összeg: 577.000 - 1.734.800 lej



Az önrész mértéke: 10%



Benyújtási határidő: 2022. október 18. 10:00



További információk: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/6712-20220914_anunt-participare-pin
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
A civil szervezetekről alkotott közvélemény javítása


Pályáztató: EGT és norvég támogatások



Pályázhatnak: Civil és non-profit szervezetek (NGO-k), a megyei szintű ifjúsági alapítványok, a Romániai Vöröskereszt Nemzeti Társaság és jogi személyiséggel
rendelkező struktúrái



A program célja: A felhívás célja, hogy a támogatott projekteken keresztül láthatóvá tegye a civil szervezetek tevékenységét, és konkrét kommunikációs akciókon
keresztül rávilágítson a támogatókkal, önkéntesekkel, közösségekkel fenntartott kapcsolataikra.



Támogatható tevékenységek: A projektek fókuszában kell legyen a civil társadalmi szervezetek által generált kumulatív hatások és eredmények népszerűsítése,
amelyek elengedhetetlenek a működő demokrácia fenntartásához, vagy bizonyos földrajzi területeken vagy a nyilvánosság napirenden szereplő témáiban. A
projektek 6-12 hónapig tarthatnak.



Megpályázható összeg: 25 000 és 75 000 euró között



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. november 16.; 16:00



További információk: https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2022/09/Ghidul-Solicitantilor-Apel-10-granturi-pentru-comunicare.pdf
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SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Az Interreg Duna Transznacionális Program első felhívása
 Pályáztató: Európai Bizottság
 Pályázhatnak: - Helyi, regionális, országos közintézmények/közjogi szervek; - Nemzetközi szervezetek; - Magán szervezetek (non-profit
szervezetek és vállalkozások). Minden projektben legalább három projektpartnernek kell részt vennie, a programterület három különböző
országából (vezető partner és legalább két projektpartner).
 A program célja: A program pénzügyi támogatást nyújt olyan transznacionális projektekhez, amelyek hozzájárulnak egy innovatívabb,
fenntarthatóbb és szociálisabb Duna-régió kialakításához. A program az Európai Unió területi együttműködési céljának megfelelően készült. A
program egyedisége abban rejlik, hogy platformot kínál a stratégiai területeken folytatott együttműködéshez az EU-tagállamok és a Duna-régió
EU-n kívüli országai között.
 Támogatható tevékenységek: Finanszírozási prioritások: PA 1: Versenyképesebb és intelligensebb Duna régió, PA 2: Zöldebb, alacsony széndioxid-kibocsátású Duna-régió, PA 3: Szociálisabb Duna Régió, PA 4: Jobb együttműködési kormányzás a Duna régióban”. A projektek magukban
foglalhatnak olyan tevékenységeket, mint a stratégiák, tanulmányok és működési tervek kidolgozása és végrehajtása, kapacitásépítési
tevékenységek, promóciós tevékenységek, eszközök fejlesztése, szolgáltatások kialakítása, transznacionális stratégiai koncepciók által javasolt
beruházások előkészítése és fejlesztése, beleértve a kis léptékű infrastrukturális beruházásokat is. A további tevékenységek magukban
foglalhatják a hálózatépítést és az információcserét, de nem önálló tevékenységként. A projektek által javasolt tevékenységeknek fontolóra kell
venniük a kelet és nyugat közötti, az EU-s és nem uniós partnerországok, a vidéki-városi egyenlőtlenségek leküzdését. A projektek időtartama 30
hónap lehet.
 Megpályázható összeg: Az első felhívás teljes költségvetése 91.753.091,38 EUR.
 Az önrész mértéke: 2%
 Benyújtási határidő: 2022 .november 21.
19
 További információk: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call

SZOCIÁLIS pályázati figyelő
Ambuláns egészségügyi ellátó egységek
 Pályáztató: Egészségügyi Minisztérium (PNRR)
 Pályázhatnak: Bármely állami, jogi személyiséggel rendelkező állami kórházi egység, amely ambuláns egészségügyi ellátó egységet működtet
vagy fog működtetni
 A program célja: Az Egészségügyi Minisztérium meghirdette a pályázatot az Országos Helyreállítási és Reziliencia Terv (PNRR) C12-es Egészség
komponenséből: I1.3: Járóbeteg-egészségügyi egységek
 Támogatható tevékenységek: Meglévő ambuláns infrastruktúra építése / felújítása / korszerűsítése / bővítése / berendezése; az orvosi
szolgáltatások és hozzáférési utak megközelíthetőségének javítása; általános és speciális közművek biztosítása/korszerűsítése (beleértve a
beruházási cél területén a közművekre való rácsatlakozást is); az ambuláns infrastruktúra felszereléseinek beszerzése.
 Megpályázható összeg: Maximum 13.189.116,6 lej áfa nélkül, ami 2,673 millió eurónak felel meg.
 Az önrész mértéke: 0%
 Benyújtási határidő: 2022. november 30. 14 óra
 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29574/pnrr-ministerul-sanatatii-a-lansat-ghidul-pentru-unitati-de-asistentamedicala-ambulatorie
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