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1. A 332/2014-es állami támogatási rendszer, bérköltségek finanszírozása az új
beruházásoknál


Pályáztató: Románia Kormánya



Pályázhatnak: induló vállalkozások, aktív vállalkozások, kkv-k, nagyvállalatok



A program célja: regionális fejlesztés legalább 100 munkahelyet teremtő beruházások révén, a vállalkozások aktív

részvételének ösztönzése a régiók közötti gazdasági szakadék csökkentésében és a román gazdaság fellendítésében.


Támogatható tevékenységek: új munkahelyek létrehozásával finanszírozható 2 éven keresztül a bérköltség; az összegeket
támogatások formájában kapják , az állami költségvetésből.



Megpályázható összeg:



Az önrész mértéke: 50%



Benyújtási határidő: 2023

További információk: https://www.finantare.ro/schema-de-ajutor-de-stat-332-2014-prin-care-sunt-finantate-cheltuielile-cu-salariilepentru-investitiile-noi-a-fost-redeschisa.html
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2. Repülőtéri infrastruktúra-fejlesztés (POIM Axa 2.3)


Pályáztató: Románia Kormánya, Európai Bizottság



Pályázhatnak: nemzeti hatóságok és társaságok, önkormányzatok, autonóm közművek, nemzeti és magánvállalkozások



A program célja: a repülőterek használatának növelése



Támogatható tevékenységek: új beruházások a repülőtéri infrastruktúra fejlesztésére – építés, modernizálás, felújítás, kifutópályák
– a környezetvédelmi intézkedéseket betartva; terminálok korszerűsítése, építése.



Megpályázható összeg: a felhívás költségvetése 43,96 millió euró.



Az önrész mértéke: 2%



Benyújtási határidő: 2022. 12. 31.

További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
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3. Információs és Kommunikációs Technológia (TIC) a versenyképes digitális gazdaság
érdekében


Pályáztató: Románia Kormánya, Európai Bizottság



Pályázhatnak: központi közintézmények vagy saját jogi személyiségű állami struktúráik, amelyek irányítják az előre meghatározott
életeseményeket célzó közszolgáltatásokat, vagy hozzájárulnak az életesemények fejlődéséhez, irányítják a szolgáltatásokat, vagy
segítséget nyújtanak az életeseményekkel kapcsolatos tevékenységekhez.



A program célja: informatikai rendszerek biztosítása e-kormányzási szolgáltatásokra az állampolgárok és vállalkozások életének
eseményeire összpontosítva.



Támogatható tevékenységek: a TIC Hardware beszerzésével kapcsolatos tevékenységek, a projekt megvalósításához szükséges
szoftveralkalmazási licencek megvásárlásával és/vagy fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, beleértve az adatbázisok
konfigurálását és a meglévő különféle adatbázisok áttelepítését és integrálását, elektronikus aláírások vásárlása, telepítése.



Megpályázható összeg: 23.952.760 euró.



Az önrész mértéke: 2%



Benyújtási határidő: 2022. 12. 31.

További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
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4. Korrupció megelőzésével kapcsolatos támogatási intézkedések a helyi hatóságok és a
közintézmények szintjén


Pályáztató: Románia Kormánya, Európai Bizottság



Pályázhatnak: Kevésbé fejlett régiók települései és megyéi; Nem kormányzati szervezetek; Szociális partnerek (szakszervezetek,
munkáltatói szervezetek, valamint jogi személyiséggel rendelekző társulások ); Akreditált felsőoktatási intézmények



A program célja: hatóságok és közintézmények átláthatóságának, etikájának és integritásának növelése



Támogatható tevékenységek: A hatóságok, közintézmények és a nem kormányzati szervezetek közötti konzultáció
mechanizmusainak kidolgozása / megvalósítása, szociális partnerek, akkreditált felsőoktatási intézmények és polgárok helyi szintű
politikák és stratégiák kidolgozása; Procedurák, mechanizmusok kidolgozása a helyi fejlődés támogatására és előmozdítására,
kapcsolattartás a közigazgatási hatóságokkal és intézményekkel



Megpályázható összeg: a projekt minimális támogatható értéke 250,000.00 lej, maximális támogatható értéke 415,000.00 lej



Az önrész mértéke: 2%



Benyújtási határidő: 2021 június 30

További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitateadministrativa/finantari-active
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