Az ERASMUS + az Európai Bizottság programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági
szférát és a sportot támogatja. A pályázati program az oktatás és képzés területén
mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé a
felsőoktatási, a közoktatási, a szakképzési és a felnőtt tanulási szektorokban. Célja a
fiatalok elhelyezkedési esélyeinek javítása, speciális képességek fejlesztése révén, pl.
nyelvtanulás.
A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok,
pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági
területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A
pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül
valósulhat meg.
Az Erasmus+ program által támogatott pályázattípusok:
A nemzeti irodákon keresztül bonyolított pályázattípusok:
 Mobilitás
 Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
 Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
Centralizált (brüsszeli) pályázattípusok:
 Tudásszövetségek
 Ágazati képzésfejlesztési szövetségek
 Kapacitásfejlesztés az ifjúság területen;
 az Európai Szolgálat nagyszabású eseményei
 Jean Monnet tevékenységek
 Közös mesterképzések
 Politikai párbeszéd támogatása
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. október 4, 2017 február–április
További információk: http://www.erasmusplus.ro/ http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding_en

A RO01 Támogatási program III. felhívása: Technikai segítségnyújtás és kétoldalú
együttműködés
Pályáztató: Európai Gazdasági Térség (EGT) Alap
Az EGT Alap átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint
a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között.
Pályázhatnak: a donor országok romániai nagykövetségei, román nagykövetségek a donor
országokban, közintézmények, helyi hatóságok, önkormányzatok, regionális szervezetek,
kormányzati szervek, tanintézmények és kutató intézmények; civil szervezetek,
szakszervezetek.
Támogatható tevékenységek:
 Mobilitási projektek
 Stratégiai partnerségek
 Strukturált párbeszéd - a fiatalok és az ifjúságpolitikáért felelősök közötti
találkozók
Benyújtási határidő: 2016. június 30. vagy a felhívásra szánt keret kimerüléséig.
További információk: http://www.asistentasee.fonduriue.ro/documents/10181/410857/Guideline+for+Applicants+RO01.pdf/39077e14-2ce8459c-82c0-0d9f269d18ee

Szociális projektek támogatási programja – hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok
védelmére
Pályáztató: Velux Alapítványok (Dánia)
A VELUX Alapítványok nemzetközi szociális programjának fő célcsoportját a hátrányos
helyzetű gyermekek és fiatalok képezik. Szándékuk olyan hosszú távú modellek és
példaértékű fejlesztések megvalósítása, amelyek e társadalmi csoport helyzetét, jövőbeni
kilátásait javítja.
A cél innovatív, újszerű elgondolásokat is tartalmazó fejlesztési projektek támogatása,
amelyek elősegítik:
 A rossz szociális helyzetű gyermekek és fiatalok körülményeinek javítását és
jövőbeni boldogulásukat biztosító képességek és készségek fejlesztését.
 Az oktatás és képzés javítását, valamint a fiatalok integrálását a munkaerőpiachoz.
 E célból megfelelő „híd” kiépítését az iskolák és vállalkozások között, átképzéseket,
helyi technikai és mezőgazdasági fejlesztő centrumok létrehozását, stb.
 A szociális és jóléti rendszer fejlesztését, oktatási módszerek javítását, pedagógusok
és szociális munkások továbbképzését.
 Olyan intézetek támogatását és fejlesztését, amelyek árva vagy fogyatékkal élő
gyermekek számára biztosítanak lehetőségeket.
Az alapítványok nyitottak, bármely civil szervezet számára adott a pályázat lehetősége,
amennyiben a fent leírt céljainkkal összhangban van a pályázat tartalmául szolgáló
fejlesztési projekt. A pályázatot minden esetben angol nyelven kell elkészíteni pontosan
meghatározott tartalmi követelmények szerint. A pályázatok benyújtása folyamatos, nincs
határidő. Az elbírálás a benyújtás után 6 hónappal várható.
Részletek az Alapítványok weboldalán, angol nyelven: www.veluxfoundations.dk

Regionális Operatív Program 2014–2020, 4. Prioritási tengely ‐ A városok fenntartható
fejlődésének támogatása
Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya
A ROP célja a gazdasági, társadalmi, fenntartható és területileg kiegyensúlyozott fejlődés
elősegítése Románia minden régiójában, az egyedi szükségleteknek és erőforrásoknak
megfelelően, a városi növekedési pólusokra, az üzleti környezet és az alapinfrastruktúra
javítására fektetve a hangsúlyt, annak érdekében, hogy Románia régiói a beruházások
számára vonzó helyekké váljanak
Pályázhatnak: helyi önkormányzatok
Támogatható tevékenységek:
 4.3. művelet: a városi marginalizált közösségek városrehabilitációja: az
oktatási tevékenységekre, kultúrára, pihenésre használt épületek, kisebb
zöldövezetek, stb.
 4.4. művelet: városi oktatási infrastruktúra fejlesztése (bölcsődék, óvodák,
szakközépiskolák, szakiskolák).
A pályázatok várható benyújtása: 2016 decemberétől.
További információk: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014

Regionális Operatív Program 2014–2020, 4. Prioritási tengely ‐ Marginalizált közösségek
(CLLD)
Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya
A ROP célja a gazdasági, társadalmi, fenntartható és területileg kiegyensúlyozott fejlődés
elősegítése Románia minden régiójában: annak érdekében, hogy Románia régiói a
beruházások számára vonzó helyekké váljanak
Pályázhatnak: konzorciumok (helyi akció-csoportok) melyeknek tagjai: - közigazgatási
egységek (helyi hatóságok), - akreditált közjogi vagy magán szociális szolgáltatók, - civil
szervezetek
Támogatható tevékenységek: Integrált intézkedések: beruházások az egészségügyi,
oktatási, szociális szolgáltatások, szociális lakások infrastruktúrájába, a szociális gazdaság
tevékenységeibe, leromlott városi területek rendezésébe
A pályázatok várható benyújtása: 2016 decemberétől
További információk: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014

Regionális Operatív Program 2014–2020, 10. Prioritási tengely – Oktatási infrastruktúra
Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya
A ROP célja a gazdasági, társadalmi, fenntartható és területileg kiegyensúlyozott fejlődés
elősegítése Románia minden régiójában, az egyedi szükségleteknek és erőforrásoknak
megfelelően, a városi növekedési pólusokra, az üzleti környezet és az alapinfrastruktúra
javítására fektetve a hangsúlyt, annak érdekében, hogy Románia régiói a beruházások
számára vonzó helyekké váljanak
Pályázhatnak: városi vagy községi önkormányzatok, egyetemek
Támogatható tevékenységek:
 Oktatási infrastruktúra építése / felújítása/ korszerűsítése/ felszerelése: bölcsődék,
óvodák és általános iskolák (I‐ VIII osztályos iskolák);
 Szakiskolák, szakközépiskolák infrastruktúrájának felújítása/ korszerűsítése /
bővítése / felszerelése;
 Egyetemek infrastruktúrájának felújítása / korszerűsítése/ bővítése/ felszerelése.
A pályázatok várható benyújtása: 2016 decemberétől.
További információk: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014

Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Program 2014-2020, 6 Prioritási tengely - Oktatás
és szakértelem
Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya
A program általános célja a humán tőke fejlesztése és a versenyképesség növelése azáltal,
hogy összekapcsolja a nevelést és az egész életen át tartó tanulást a munkaerőpiaccal,
valamint azáltal, hogy lehetőséget biztosít egy modern, rugalmas és befogadó
munkaerőpiacon való részvételre.
Pályázhatnak: közjogi vagy magán szervezetek.
Támogatható tevékenységek:

 6.6. művelet: a tanügyi személyzet képességeinek fejlesztése az oktatási
szolgáltatások javításának érdekében, inkluzív iskolák kialakítása céljából
 6.11. művelet: A szakmai alapképzési programokon való fokozott részvétel
elősegítése, különösen azon diákok / inasok számára, akik hátrányos helyzetű
közösségekből származnak, hangsúlyt fektetve a vidéki és a roma
kisebbségre.
 6.16. művelet: a szakoktatási és képzési rendszer ajánlatainak bővítése a
munkaerőpiac igényeire szabottan, a fejlesztési irányokat figyelembe véve
 6.17. művelet: a szakképzési programok számának növelése a versenyképes
gazdasági ágazatok számára, valamint a intelligens szakosodás szerinti
területekre, a munkaerőpiac igényelőrejelző rendszerének és fejlesztési
irányainak figyelembe vételével, az üzleti élet szereplőivel kötött
partnerségek ösztönzésével.
A pályázatok várható benyújtása: 2016 második felétől.
További információk: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

Románia Nemzeti Vidékfejlesztési Programját a 2014-2020-as időszakra, 3. művelet: A
gazdasági tevékenységek diverzifikálása, munkahelyteremtés, az infrastruktúra és a
szolgáltatások minőségének javítása a jobb vidéki életminőség elérése érdekében (P6)
Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya
A program célja: Románia vidéki térségeinek gazdasági-szociális fejlesztése
Támogatható tevékenységek:
- A helyi oktatási, egészségügyi és szociális infrastruktúra korszerűsítése
- A kulturális örökség megőrzése és restaurálása
- Helyi fejlesztési stratégiák létrehozása
- Nem mezőgazdaságban tevékenykedő kisvállalkozások létrehozása.
7.2. alművelet – Befektetések az alap infrastruktúra létrehozásába és korszerűsítésébe
7.2. alművelet minimis támogatása – A helyi oktatási, egészségügyi és szociális
infrastruktúra bővítése, korszerűsítése
A pályázatok benyújtásának határideje:
- A 7.2. alműveletre szánt 2016. évi keret már kimerült
- A 7.2. alművelet minimis támogatásra a felhívás várhatóan 2016.
júniusban jelenik meg
További információk: http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala

