
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2023 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
a Hargita megyei egyházakkal együttműködésben szervezett rendezvények 

támogatására 
a 2023 - as évben 

  
Pályázati felhívás 
1.  A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, 
Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207703. 
 
2. Pályázhatnak: azon történelmi egyházak, amelyek a román törvénykezésnek 
megfelelően voltak megalapítva és bejegyezve. 

 
3.      Jogszabályok: 

• a 489/2006-os számú Törvény a szabad vallásgyakorlásról és a vallások 
általános szabályozásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 
• a 273/2006-os számú Törvény a helyi közpénzügyekről, az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel; 
• az 52/2003-as számú Törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról a 
közigazgatásban, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 
4.      Támogatott tevékenységek:  

A Hargita megyei történelmi egyházak által, vagy ezekkel együttműködésben 
szervezett, Hargita megye területén, vagy Hargita megyei vonatkozású hitéleti 
tevékenységek - Űrlap 
  
A pályázónak teljesíteni kell az alábbi feltételeket: 
  
A rendezvény megyei szintű kell legyen  és minimum 10.000 lej összköltségvetésű. 
Az önrész min. 35%. 
 
A megszervezésre kerülő program kivitelezési ideje a pályázat leadása, a pozitív elbírálás 
valamint a Hargita Megyei Tanácsával való együttműködési szerződés megkötése után 
valósulhat meg.  Amennyiben a szerződéskötés a program tervezett kivitelezési 
időpontja után történne, a pályázónak lehetősége van a kivitelezést módosítani egy 
későbbi időpontra.  
 
Csak a legkésőbb december 15-ig sorra kerülő eseményeket tudjuk támogatni.  

http://regi.hargitamegye.ro/upload/public/egyhaz/egyuttmukodes/palyazati_felhivas_egyhazegyuttmukodes_2020.pdf
http://regi.hargitamegye.ro/upload/public/egyhaz/egyuttmukodes/formular_de_solicitare_sprijin_alteculte_2020.doc


 
Sikeres pályázat esetén a program megvalósítását követően, az útmutatóban leírtak 
szerint, 30 napon belül elszámolási kötelezettség terheli a sikeresen pályázót.  
A megvalósuló programok esetében az elszámolási kötelezettségnek a 2023-es naptári 
esztendőben kell eleget tenni (a december hónapban megvalósuló tevékenységek 
esetében is). 

 
 5. A program futamideje: a 2023-as év. 

 
 6. A pályázat leadási módja és határideje: 
 
A pályázat leadási módja: elektronikus. A hiánytalanul kitöltött igénylési űrlapot 

elektronikus formában (pdf. fájlformátumban) az info@hargitamegye.ro  vagy 

az info@judetulharghita.ro és a borkamaria@hargitamegye.ro  e-mail címekre kell 

elküldeni. 

 
Leadási határidő:   
 

2023. Február 24, 10 óra; 
 

7. Az igénylési  űrlap: 
 

Letölthető Hargita Megye Tanácsának honlapjáról: https://hargitamegye.ro/palyazatok/, 

illetve elektronikusan igényelhető a kapcsolattartó személytől. Kapcsolattartó személy 

Borka Mária-Magdolna, tel: 0266-207700 belső: 1711, e-mail: 

borkamaria@hargitamegye.ro. 

  

 

 

Borboly Csaba 
elnök 
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