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1. Pályázati felhívás az integrált hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésére – új 
beruházású projektek (POIM 3.1) 

 

 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya. 

 Pályázhatnak: önkormányzati fejlesztési társulások megyei tanácsok által, a Környezetvédelmi Minisztérium, a hulladékgazdálkodás 
területén illetékes közintézmények partnerségben a Környezetvédelmi Minisztériummal. 

 A program célja: a nem megfelelő hulladéklerakók számának csökkentése és a hulladékok újrahasznosítási készségének növelése 
Romániában. 

 Támogatható tevékenységek: új integrált projektek, illetve az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek konszolidációja és bővítése 
érdekében; a nem megfelelő veszélyes és nem veszélyes ipari hulladéklerakók bezárására irányuló projektek; projektportfólió 
előkészítésének támogatása a 2014–2020 közötti időszakra és adott esetben a 2020 utáni időszakra. 

 Megpályázható összeg: az elszámolható összeg 98%-át támogatják. 

 Az önrész mértéke: 2% 

 Benyújtási határidő: 2022. július 01. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/21/poim-3-1 



   BERUHÁZÁSI pályázati figyelő 

4 4 

2. Hátrányos helyzetű közösségek gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatása 
városi környezetben (POR 9.1) 
 

 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya. 

 Pályázhatnak: kkv-k, civil szervezetek. 

 A program célja: a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek számának csökkentése integrált 
intézkedések révén. 

 Támogatható tevékenységek: lakásinfrastruktúra-fejlesztés – szociális lakásépítés, modernizálás, felújítás; beruházások az 
egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúrába – építés, modernizálás, az integrált egészségügyi-szociális közösségi 
központok felszerelése; beruházás az oktatási infrastruktúrába – építés, felújítás, modernizálás, eszközvásárlás (bölcsődék, óvodák, 
iskolák). 

 Megpályázható összeg: minimum 20.000 euró – maximum 200.000 euró. 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási határidő: 2021. június 14.  

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/515/por-9-1-sprijinirea-
regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban 
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3. Energiahatékonysági technikai támogatás – ELENA (European Local ENergy Assistance) 
 

 Pályáztató: az Európai Beruházási Bank. 

 Pályázhatnak: önkormányzatok, állami intézmények, regionális intézmények. 

 A program célja: a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra irányuló innovatív helyi és regionális beruházások 
támogatása, különösen az építőiparban és a közlekedésben. 

 Támogatható tevékenységek: környezetbarát energiarendszerek fejlesztése; megújuló energiaforrások alkalmazása – napelemek, 
fotovoltaikus elemek; tiszta és energiahatékony tömegközlekedési rendszerek fejlesztése 

 Megpályázható összeg: 15 millió euró – 90% az elszámolható költségekből. 

 Az önrész mértéke: 10% 

 Benyújtási határidő: folyamatos. 

 További információk:  

https://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//altefinantari/00006113/wyvvn_ELENA%20Programme.pdf 
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4. Köz- és társadalmi érdekű építkezési program (CNI) 
 
 

 Pályáztató: az Országos Beruházási Társaság. 

 Pályázhatnak: központi közigazgatási intézmények, helyi közigazgatási intézmények, egyéb közintézmények és közérdekű 
intézmények és jogi személyiségű közhasznú intézmények, valamint természetes és jogi személyek a Sürgősségi munkálatok 
alprogram keretében. 

 A program célja: építés, rehabilitáció, korszerűsítés, felszerelés, valamint a kedvezményezett által korábban megkezdett célkitűzés 
teljesítése. 

 Támogatható tevékenységek: az Országos Beruházási Társaság (CNI) végrehajtja a köz- vagy társadalmi érdekű országos építési 
programot (PNCIPS), amelyben megvalósíthatók a kitűzött beruházási célok a 25/2001. számú kormányrendelet 3. mellékletének 
rendelkezéseivel összhangban, a későbbiekben meghatározott módosítások és kiegészítések értelmében.  

 Megpályázható összeg: – 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási határidő: folyamatos. 

 További információk: https://www.cni.ro/admin/upload/1/Documente/ghid_de_depunere_CNI_martie_2021.pdf 
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5. A vállalkozások innovációjának növelése  az intelligens szakosodás területén (POR1.1C) 
 

 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya. 

 Pályázhatnak: mikrovállalkozások, nagyvállalkozások, önkormányzatok, kkv-k, közintézmények, oktatási kutatóintézmények. 

 A program célja: a vállalatok innovációjának növelése az intelligens specializáció területén működő innovációs és 
technológiaátadási szervezetek támogatásával, beruházások a kkv-k számára a kutatásinnovációs eredmények megvalósításához. 

 Támogatható tevékenységek: minden olyan tevékenység, amely új áruk és szolgáltatások, illetve jelentősen javított áruk és 
szolgáltatások forgalomba hozatalát eredményezi, új vagy jelentősen javított gyártási vagy szolgáltatásnyújtási folyamatok, amelyek 
a kutatási eredmények megvalósításából, illetve az intelligens specializáció területéről származó elméleti és gyakorlati ötletekből 
adódnak. 

 Megpályázható összeg: 90% 

 Az önrész mértéke: 10% 

 Benyújtási határidő: 2021. május 15., 12:00 

További információk: http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/ 
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6. Üzleti inkubátorok a Központi Régióban (POR 2.1B) 
 

 Pályáztató:  A Fejlesztési, Közmunkálatokért felelős és Közigazgatási Minisztérium 

 Pályázhatnak: az üzleti inkubátorok alapítói (a önkormányzatok, akkreditált felsőoktatási intézmények vagy ezek konzorciumai, 
kutatási és fejlesztési intézetek, központok és állomások, kereskedelmi kamarák, magán vállalatok, szövetkezetek, egyesületek és 
alapítványok, munkaadói szövetségek, szakszervezetek); az üzleti inkubátor alapítói között partnerségek 

  A program célja: a KKV-k piaci helyzetének megerősítése az Országos Versenyképességi Stratégiában és a Regionális Fejlesztési 
Tervekben meghatározott versenyterületeken ágazati üzleti inkubátorok fejlesztésével vagy létrehozásával, a kapcsolódó környezet 
kiépítésével, ezek felszerelésével, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások fejlesztésével. 

 Támogatható tevékenységek: ágazati üzleti inkubátorok létrehozása, inkubátorházak építése, eszközzel való felszerelése. 

 Megpályázható összeg: minimum 200.000 euró, maximum 7.000.000 euró. 

 Az önrész mértéke: nagyvállalkozás – 50%, középvállalkozás – 60%, kisvállalkozás – 70% 

 Benyújtási határidő: 2021. június 14. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional 
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7. A betegek biztonságának növelése az állami kórházakban, amelyekben folyadéklégzést 
használnak (POIM 9.1) 
 
 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya. 

 Pályázhatnak: az Egészségügyi Minisztérium és más minisztériumok, amelyek saját egészségügyi hálózattal rendelkeznek; központi 
és helyi közintézmények, kórházak. 

 A program célja: az új koronavírus terjedése által okozott közegészségügyi válságra való reagálás képességének megerősítéséhez 
szükséges beruházások támogatása 

 Támogatható tevékenységek: Érzékelő, jelző, tűzjelző rendszerek telepítése, teljes lefedettséggel, riasztórendszerek a tűzvédelmi 
biztonság növelése érdekében; Elektromos hálozat korszerűsítése, szellőztető berendezések, folyadéklégzési infrastruktúra 
fejlesztés 

 Megpályázható összeg: maximum 2.150.000 euró. 

 Az önrész mértéke: 15% 

 Benyújtási határidő: 2021. december 31., 18:00 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-
mare/finantari-active 
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8. Kis összegű támogatások – norvég alapú támogatás elektromosításra 
 
 Pályáztató: az EGT és a Norvég Alap 2014–2021 

 Pályázhatnak: magán- vagy közjogi szervezetek, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi szervezetek, nem kormányzati szervezetek. 

 A program célja: „Kevesebb szén-dioxidot kibocsátó energia és fokozott ellátásbiztonság” – a program célja a Románia és Izland, 
Liechenstein, valamint Norvégia közötti hosszú távú együttműködés ösztönzése és fejlesztése. 

 Támogatható tevékenységek: megújuló energia hasznosítására szolgáló eszközök vásárlása és telepítése, fotovoltaikus rendszerek, a 
meglévő elektromos hálózat kiterjesztése. 

 Megpályázható összeg: maximum 5.000 euró. 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási határidő: 2021. június 30., 14:00 

 További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-
energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/ 
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9. Kapacitás növelés megújuló energiaforrások biztosítására -megújuló energiaforrások 
 
 Pályáztató: az EGT és a Norvég Alap 2014–2021 és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: magán- vagy közjogi szervezetek, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi szervezetek, nem kormányzati szervezetek. 

 A program célja: kevesebb szén-dioxid-intenzív energia és nagyobb ellátásbiztonság 

 Támogatható tevékenységek: a felhívás támogatást nyújt olyan projektekhez, amelyek más megújuló energiaforrásokból származó 
villamos energia előállítására irányuló tevékenységeket fejlesztenek ki és hajtanak végre; a helyi közösségek villamosenergia-
termelésére és fűtési /hűtési; magánipari létesítmények fejlesztése és beruházása hulladék-energia projektekhez; a személyzet 
képzése a berendezés-szállító által a beruházási projekt szerves részeként biztosított berendezések használatáról és 
karbantartásáról 

 Megpályázható összeg: minimum 200.000 euro maximum 2.000.000 euro 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 8, 14:00 

  További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-
energy/romania-energy/call-3.1/ 
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10. A 115/2020 Sürgösségi Kormányrendelet intézkedései a Nemzeti Helyreállítási és 
Rugalmassági Terv kidolgozására Románia részére, a visszafizettethető és vissza nem 
térítendő külső alapokhoz való hozzáférés biztosítására 
 
 Pályáztató: Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: az érintett minisztériumok önmagukban vagy intézményközi partnerségekben, illetve a helyi központi hatóságokkal 
vagy közösségi fejlesztési szövetségekkel együtt; állami felsőoktatási intézmények és helyi önkormányzatok, megyei tanácsok, 
önkormányzatok és városok, központi hatóságok; egésségügyi intézmények; romániai kutató-fejlesztő intézetek 

 A program célja: a nemzetgazdaság állapotának javítása a covid-19 által generált válság után, gazdasági növekedés és 
munkahelyteremtés, a  digitális átmenet támogatása a fenntartható növekedés előmozdítása érdekében 

 Támogatható tevékenységek: műszaki és gazdasági dokumentációk kidolgozása az állami költségvetésből történő finanszírozásra, az 
infrastrukturális projektek előkészítésére 

 Megpályázható összeg: az állami beruházási projekt becsült értékétől függően, de a becsült érték  3 %-nál nem több 

 Az önrész mértéke: nincs meghatározva 

 Benyújtási határidő: nincs meghatározva 

 További információk: https://mfe.gov.ro/pnrr/ 

 


