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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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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 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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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/ 
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A civil szervezetek tudatosságának előmozdítása az EU Alapjogi Chartája végrehajtásával kapcsolatban 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, CERV Program, CERV-2023-CHAR-LITI felhívás 

 Pályázhatnak: A főpályázók („koordinátor”) nonprofit jogi személyek (magánszervezetek) lehetnek. Partnerek lehetnek nonprofit vagy profitorientált jogi 
személyek (állami vagy magánszervezet)ek. A profitorientált szervezetek csak non-profit magánszervezetekkel partnerségben pályázhatnak. 

 A program célja: Az alapjogok védelme, előmozdítása és tudatosítása olyan civil társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásával, amelyek helyi, regionális, 
nemzeti és transznacionális szinten tevékenykednek e jogok előmozdításában és ápolásában, ezáltal erősítve az uniós értékek védelmét és előmozdítását, 
valamint a szabályok tiszteletben tartását, egy demokratikusabb Unió, a demokratikus párbeszéd, az átláthatóság és a jó kormányzás felépítéséhez való 
hozzájárulással. 

 Támogatható tevékenységek: 1. Az EU Alapjogi Chartájával kapcsolatos kapacitásépítés és figyelemfelkeltés, 2. A jogok és értékek előmozdítása a civil tér 
megerősítésével, 3. Stratégiai peres eljárások, 4. Az uniós értékek és jogok védelme a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletbűnözés elleni küzdelem révén, 5. A 
visszaélést bejelentő személyek védelmét lehetővé tevő környezet támogatása. 

 Megpályázható összeg: Minimum 75 000 euró 

 Az önrész mértéke:  10% 

 Benyújtási határidő:  2023. május 25.  

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf 
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Pályázati felhívás a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, CERV Program 

 Pályázhatnak: A tagállamokban működő  non-profit civil szervezetek; a társpályázóknak (amennyiben van ilyen) jogi személyeknek (állami vagy 
magánszervezeteknek) kell lenniük, amelyek hivatalosan működnek valamelyik támogatható országban, esetleg nemzetközi szervezetek. A pályázó szervezetnek 
meg kell felelnie mindkét alábbi feltételnek: - a közelmúltban legalább három éves igazolt tapasztalattal rendelkezik a civil szervezetek kapacitásépítési 
tevékenységének megvalósításában; - a közelmúltban bizonyított tapasztalattal rendelkezik támogatások odaítélése és kezelése terén. 

 A program célja: A nők és lányok ellen, valamint a családon belül elkövetett nemi alapú erőszak minden formájának megelőzése és leküzdése, a gyermekek és 
fiatalok, valamint más veszélyeztetett csoportok elleni erőszak minden formájának megelőzése és leküzdése, továbbá az áldozatok támogatása és védelme. 

 Támogatható tevékenységek: A finanszírozás lehetővé teszi korlátozott számú transznacionális, nemzeti vagy regionális szereplő/közvetítő kiválasztását és 
támogatását, amelyek megerősítik a kapacitásokat és pályáztatás révén támogatják a helyi, regionális, országos szinten aktív civil társadalmi szervezetek nagy 
számát. Az újratámogatási rendszeren keresztül a közvetítők várhatóan el fogják érni a kis és helyi civil szervezeteket, beleértve a távoli és vidéki területeken 
működő szervezeteket, amelyek a nemi alapú erőszak és/vagy a gyermekek és más veszélyeztetett csoportok elleni erőszak megelőzése és leküzdése terén 
tevékenykednek, az olyan szervezeteket, amelyek általában korlátozottabb kapacitással és/vagy finanszírozási forrásokhoz való hozzáféréssel rendelkeznek. 

 Megpályázható összeg: min. 1 500 000 EUR – max. 3 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke:  10% 

 Benyújtási határidő:  2023.04.12. 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf 
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A hátrányos helyzetű fiatalok mobilitása 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, ESZA Social Innovation+ Kezdeményezés 

 Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (köz- és magánszervezetek), amelyek az uniós tagállamok egyikében működnek, pl. nem kormányzati 
szervezetek, helyi hatóságok, képzési és oktatási központok, foglalkoztatási szolgáltatók, iskolák, kereskedelmi és ipari kamarák, a kompetenciák érvényesítését 
végző egyesületek és ügynökségek, szakoktatási és szakképzési szervezetek stb. Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek küldő szervezetként járnak el 
a projektben. 

 A program célja: A felhívás célja, hogy támogassa a tagállamokat abban, hogy integrálják az „ALMA” (Aim-Learn-Master-Achieve - cél-tanulás-elsajátítás-
megvalósítás) koncepciót ESZA+ programjaikban. A cél a hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedésének és társadalomba való beilleszkedésének elősegítése 
azáltal, hogy a származási országukban nyújtott oktatáshoz, szakképzéshez vagy foglalkoztatáshoz nyújtott támogatást egy másik uniós országban szerzett 
tanulással vagy munkatapasztalattal kombinálják. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázati felhívás két szakaszban nyújt finanszírozást: I. Az első szakasz az indulási szakasz (legfeljebb négy hónap), amely a 
következőket tartalmazza: partnerségek létrehozása és a résztvevő tagállamok/régiók szerepének meghatározása; transznacionális partnerségek kialakítása 
legalább egy fogadó tagállamban az érintett szereplőkkel. A második szakasz a végrehajtási szakasz (legfeljebb 14 hónap), és a következő intézkedéseket foglalja 
magában: a NEET-fiatalok kiválasztása és felkészítése a mobilitásra; a fiatalok mobilitása (2–6 hónap munka, szállás, szociális tevékenységek stb.). Legalább 
két 8–12 fiatalból álló csoportot kell egy másik tagállamba szakmai gyakorlatra küldeni; a fiatalok külföldi tartózkodásuk utáni nyomon követése, beleértve a 
tanácsadást és a pályaorientációt stb.; „A tanulságok és a jövőre vonatkozó tervek” című zárójelentés elkészítése (beleértve a projekt eredményeinek és 
hatásának elemzését, a levont tanulságokat, az ajánlásokat és a jövőre vonatkozó terveket); a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok terjesztése országos 
szinten. 

 Megpályázható összeg: 300.000  - 600.000 EUR / projekt 

 Az önrész mértéke:  20% 

 Benyújtási határidő:  2023. március 15. 

 További információk: https://www.esf.lt/en/esf-social-innovation-initiative/esf-social-innovation-alma-call/call-documents/1087 
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Támogatás a rugalmas, zöld, egészséges és befogadó vidéki, tengerparti és városi 
közösségek számára 
 

 Pályáztató: Horizon Europe program 

 Pályázhatnak: Nemzetközi konzorciumok egymást kiegészítő szerepkörrel és tapasztalattal rendelkező szervezetekkel (például 
kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek képviselői, szolgáltatók, beleértve az egészségügyieket, egyesületek, hatóságok, 
területtervezési és területtervezési szakemberek stb.) 

 A program célja: Finanszírozási lehetőségek a „Horizont Europe” programon keresztül, amely a vidéki, tengerparti és városi 
közösségeket célozza meg, hogy segítsen nekik ellenálló, befogadó, egészséges és ökológiai terekké válni. 

 Támogatható tevékenységek: Tematikus finanszírozások: „A társadalmi befogadás javítása a vidéki területeken: fókusz a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és a szociális gazdaságra”, „A vidéki és területi politikák és végrehajtási mechanizmusok 
nemzetközi összehasonlító elemzése”, „A városi mezőgazdaság hatásvizsgálata”, „A vidéki világ jövőjének javítása jobb területi 
kormányzás és vidék-város szinergiák révén”, „A földrajzi jelzések (GI-k) fenntartható fejlesztéshez való hozzájárulásának elemzése 
és az újonnan létrehozott rendszerek támogatásának optimalizálása”, „Inkluzív és intelligens módjai a fenntartható élelmiszerekre 
vonatkozó kommunikációnak”. 

 Megpályázható összeg: A rendelkezésre álló teljes keretösszeg: 38 500 000 EUR 

 Az önrész mértéke: Változó, a tevékenységek típusától függően 

 Benyújtási határidő: 2023. április 19. 

 További információk:  https://uncjr.ro/web/finantari-pentru-comunitati-rurale-de-coasta-si-urbane-reziliente-ecologice-sanatoase-
si-incluzice-prin-programul-orizont-europa/ 


