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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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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 12. 

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


