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Pályázati felhívás egyházak részére
Romániában elismert egyházak támogatása a 2021-es évre

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon: 0266-218145, fax: 0266-218032.

2. Pályázhatnak: a Romániában elismert egyházak 489/2006-os törvény szerint bejegyzett 
helyi egységei. 

3. Jogszabályok: a támogatás a 82/2001-es számú kormányrendelet, a 125/2002-es 
törvény, az 1470/2002-es kormányhatározat és a 76/2021-es helyi tanácshatározat 
alapján történik.

4. Támogatott tevékenységek: építkezés, meglévő épületek felújítása, 
szociális tevékenység.

5. A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 180 000 lej. 

6. A program futamideje: 2021. augusztus–november 30. 

7. A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat Székelyudvarhely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak 
alapján. 

A leadás határideje 2021. május 17., 15.00 óra. 

8. A pályázati útmutató letölthető a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal honlapjáról 
(www.udvarhely.ro).

Kapcsolattartó személy:

Szentgyörgyi Éva, e-mail-cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro.

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Ifjúsági és nevelési tevékenységek támogatása a 2021-es évre

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon: 0266-218145, fax: 0266-218032.
2. Pályázhatnak: székelyudvarhelyi fiókkal vagy munkaponttal rendelkező, a város 
területén ifjúsági, oktatási-nevelési tevékenységet folytató, jogi személyként bejegyzett 
civil szervezetek. 
3. Jogszabályok: a támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit 
tevékenységekre kiutalt közalapokból való, vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről 
szóló törvény és a 2021/77-es számú helyi tanácshatározat alapján történik.
4. Támogatott tevékenységek: tudomány és technika, társadalmi párbeszéd és helyi 
demokrácia, önkéntesség ösztönzése, egészséges életmód kialakítása, a fiatalok 
professzionális nevelése, a város oktatási intézményeiben tanuló diákok tehetségápolását 
megcélzó tevékenységek.
5. A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 150 000 lej. 
6. A program futamideje: 2021. június–december 15. 
7. A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat Székelyudvarhely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak 
alapján. 

A leadás határideje 2021. május 17., 15.00 óra. 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2005/350 számú törvény 20. 
cikkelyének 2. bekezdése alapján a pályázati kiválasztási procedúrát lerövidítette, hogy a 
helyi nonprofit szervezeteket támogatni tudja a projektjeik megvalósításában.
8. A pályázati útmutató letölthető a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal honlapjáról 
(www.udvarhely.ro). 
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva, e-mail-cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro.

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Kulturális tevékenységek támogatása a 2021-es évre

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon: 0266-218145, fax: 0266-218032.
2. Pályázhatnak: székelyudvarhelyi fiókkal vagy munkaponttal rendelkező, a város 
területén kulturális tevékenységet folytató, jogi személyként bejegyzett civil szervezetek. 
3. Jogszabályok: a támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit 
tevékenységekre kiutalt közalapokból való, vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről 
szóló törvény és a 2021/77-es számú helyi tanácshatározat alapján történik.
4. Támogatott tevékenységek: helyi, országos, nemzetközi kiállítások, előadások, 
rendezvények, hagyományos vásárok, alkotótáborok, fesztiválok, hagyományok és 
népszokások, egyéb kapcsolódó tevékenységek, kulturális témájú előadások, 
konferenciák, szemináriumok, alkotótáborok, tevékenységek, Székelyudvarhely 
népszerűsítését szolgáló írott kultúra támogatása, a kultúra népszerűsítése a virtuális 
térben, a város jellegzetes hagyományos tevékenységeinek népszerűsítése, a kulturális 
szektor támogatása. 
5. A  2021-es évre előirányzott keretösszeg: 180 000 lej. 
6. A program futamideje: 2021. június–december 15. 
7. A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat Székelyudvarhely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak 
alapján. 

A leadás határideje 2021.május 17., 15.00 óra. 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2005/350 számú törvény 
20. cikkelyének 2. bekezdése alapján a pályázati kiválasztási procedúrát lerövidítette, 
hogy a helyi nonprofit szervezeteket támogatni tudja a projektjeik megvalósításában.
8. A pályázati útmutató letölthető a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal honlapjáról 
(www.udvarhely.ro).
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva, e-mail-cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro.

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának támogatása 

a 2021-es évre
1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon: 0266-218383, fax 0266-218032.
2. Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen bejegyzett fiókkal vagy munkaponttal rendelkező, 
a város területén bizonyítottan halmozottan hátrányos helyzetűek támogatásáról 
gondoskodó civil szervezetek.
3. Jogszabályok: a támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit 
tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről 
szóló törvény és a 2021/77-es számú helyi tanácshatározat alapján történik.
4. Támogatott tevékenységek: minden olyan tevékenység, amely megakadályozza vagy 
késlelteti az egyes személyek/csoportok elszigetelődését, illetve elősegíti a hátrányos 
helyzetűek felzárkózását. 
5. A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 100 000 lej. 
6. A program futamideje: 2021. június–december 15. 
7. A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat Székelyudvarhely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak 
alapján. 

A leadás határideje 2021. május 17., 15.00 óra. 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2005/350 számú törvény 
20. cikkelyének 2. bekezdése alapján a pályázati kiválasztási procedúrát lerövidítette, 
hogy a helyi nonprofit szervezeteket támogatni tudja a projektjeik megvalósításában.
8. A pályázati útmutató letölthető a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal honlapjáról 
(www.udvarhely.ro).
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva, e-mail-cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro.

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Környezetvédelmi tevékenységek támogatása a 2021-es évre

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon: 0266-218145, fax: 0266-218032.
2. Pályázhatnak: székelyudvarhelyi fiókkal vagy munkaponttal rendelkező, a város 
területén környezetvédelmi tevékenységet folytató, jogi személyként bejegyzett civil 
szervezetek.
3. Jogszabályok: a támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit 
tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről 
szóló törvény és a 2021/77-es számú helyi tanácshatározat alapján történik.
4. Támogatott tevékenységek:
 • tudomány és környezetvédelem, 
 • a természeti környezet állapotának megőrzését/rehabilitálását szolgáló
    tevékenységek, 
 • jeles környezet- és természetvédelmi napok megünneplése.
5. A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 30 000 lej.  
6. A program futamideje: 2021. június–december 15.
7. A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat Székelyudvarhely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak 
alapján. 

A leadás határideje 2021. május 17., 15:00 óra. 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2005/350 számú törvény 
20. cikkelyének 2. bekezdése alapján a pályázati kiválasztási procedúrát lerövidítette, 
hogy a helyi nonprofit szervezeteket támogatni tudja a projektjeik megvalósításában.
8. A pályázati útmutató letölthető a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal honlapjáról 
(www.udvarhely.ro).
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva, e-mail-cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro.

Pályázati felhívás sportegyesületek részére
Sporttevékenységek támogatása a 2021-es évre

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.
2. Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen bejegyzett, jogi személynek számító 
sportegyesületek, sportklubok, amelyek sportazonossági bizonyítvánnyal rendelkeznek.
3. Jogszabályok: a támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit 
tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről 
szóló törvény, a 664/2018-as rendelet, amely a sportklubok és sportegyesületek 
támogatását szabályozza, a 69/2000-es sporttörvény, sporttevékenységek pénzügyi 
szabályozását illető 1447/2007 sz. kormányhatározat, illetve a 2021/78-as számú helyi ta-
nácshatározat alapján történik.
4. Támogatott tevékenységek: a versenysport kategóriában a leigazolt versenysportolók 
felkészítését, ösztönzését, részvételét célzó tevékenységek támogatása a helyi, megyei, 
országos vagy nemzetközi sportrendezvényeken. Sportrendezvények szervezése, 
a tömegsport kategóriában a felkészítők, versenyek, tömegsportrendezvények.
5. A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 1 350 000 lej. 
6. A program futamideje: 2021. június–november 30.
7. A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat Székelyudvarhely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak 
alapján. 

A leadás határideje 2021. május 17., 15.00 óra.
8. A pályázati útmutató letölthető a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal honlapjáról 
(www.udvarhely.ro).
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva, e-mail-cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro.




