
 

Pályázati lehetőségek civil szervezeteknek 

 

 MI A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE? 

HOL TART MOST A 

SZERVEZET? 
OKTATÁS 

FELNŐTTKÉPZÉS, 

MUNKAERŐPIACI 

SZOLGÁLTATÁSOK 

SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK, 

HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰEK 

KULTÚRA, 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, 

CIVIL SZFÉRA 

IFJÚSÁG, SPORT 

 

KEZDŐ SZINT 

 

  

Communitas Alapítvány 

>> 

Bethlen Gábor Alap >> 

Kovászna Megye 

Tanácsának saját 

pályázati kiírásai>> 

A helyi önkormányzatok 

támogatásai 

Start ONG>> 

Administratia Fondului 

Cultural National>> 

Bethlen Gábor Alap >> 

Bethlen Gábor Alap >> 

A helyi önkormányzatok 

támogatásai 

Start ONG>> 

Communitas 

Alapítvány >> 

Bethlen Gábor Alap >> 

Hargita Megye 

Tanácsának saját 

pályázati kiírásai>> 

Kovászna Megye 

Tanácsának saját 

pályázati kiírásai>> 

A helyi 

önkormányzatok 

támogatásai 

Start ONG>> 

Administratia Fondului 

Cultural National>> 

Communitas 

Alapítvány >> 

Bethlen Gábor Alap 

>> 

Hargita Megye 

Tanácsának saját 

pályázati kiírásai>> 

Kovászna Megye 

Tanácsának saját 

pályázati kiírásai>> 

Maros Megyes 

Tanácsának saját 

pályázati kiírásai>> 

A helyi 

önkormányzatok 

támogatásai 

 

 

 

HALADÓ SZINT 

 

 

Active Citizens Fund>> 

EEA Grants – oktatás>> 

Erasmus Plus>> 

GAL-ok (helyi 

akciócsoportok) pályázati 

kiírásai* 

Innovators for children>> 

Charles Stewart Mott 

Alapítvány>> 

Erasmus Plus>> 

GAL-ok (helyi 

akciócsoportok) pályázati 

kiírásai* 

Hargita Megye 

Tanácsának saját 

pályázati kiírásai>> 

Maros Megye 

Tanácsának saját 

pályázati kiírásai>> 

Active Citizens Fund>> 

EEA Grants – helyi 

fejlesztés>> 

Nemzeti Kulturális 

Alap>> 

EEA Grants – helyi 

fejlesztés>> 

EEA Grants – kultúra 

Active Citizens Fund>> 

GAL-ok (helyi 

akciócsoportok) 

pályázati kiírásai* 

Erasmus Plus>> 

GAL-ok (helyi 

akciócsoportok) 

pályázati kiírásai* 
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GAL-ok (helyi 

akciócsoportok) pályázati 

kiírásai* 

Charles Stewart Mott 

Alapítvány>> 

FEKETEÖVES SZINT 
POCU (Programul 

Operational Capital 

Uman 2014-2020)>> 

POCU (Programul 

Operational Capital Uman 

2014-2020)>> 

POCU (Programul 

Operational Capital 

Uman 2014-2020)>> 

EEA Grants – helyi 

fejlesztés>> 

POCA (Programul 

Operational 

Capacitate 

Administrativa 2014-

2020)>> 

Kreatív Európa>> 

Romanian-American 

Foundation>> 

 

 
*Lista a vidéki és településeket és kisvárosokat tömörítő GAL-ok elérhetőségeivel>>, Lista a nagyobb városokban működő GAL-ok elérhetőségeivel>> 

 

 

 

Hogyan használd a táblázatot? 

A táblázatban azokat a pályázati lehetőségeket találod, amelyek időről-időre visszatérnek 

vagy folytatódnak. EU-s pályázatok esetében a jelenleg aktív operatív programok kerültek bele, 

de ezek belátható időn belül zárulnak, és jön a 2021-2027-es pályázati időszak. Ezért érdemes 

követni ebben a témában a fejleményeket. Ahhoz, hogy a szervezeted sajátosságai szerint 

szűrni tudj a pályázati lehetőségek között, vedd figyelembe, hogy milyen típusú 

tevékenysége(ke)t végez a szervezeted és azt is, hogy pályázó szervezetként kezdő, haladó 

vagy profi szinten áll. Ez utóbbiban segít a következő oldalakon található Szervezeti önismereti 

gyorsteszt. Sok sikert! 
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