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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-salariile-
pentru-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-capacitate-

administrativa/finantari-active 
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5. Kis összegű támogatások rendszere  2021-ben „A finanszírozáshoz való hozzáférés ” 
 

 Pályáztató:  az EGT és a Norvég Alap 2014–2021 és Románia Kormánya 

  Pályázhatnak: vidéki helyi önkormányzatok vagy 20 000 lakosnál kisebb városok, a 2011-es népszámlálás szerint, amelynek 
területén hátrányos helyzetű közösségek élnek 

 A program célja: A támogatási rendszer célja, hogy növelje a helyi önkormányzatok azon képességét, hogy finanszírozást 
szerezzenek a helyi fejlesztési stratégiákban és tervekben előírt intézkedések végrehajtásához, a helyi fejlesztés és a szegénység 

csökkentése az elszigetelt, hátrányos helyzetű közösségekben. 

 Támogatható tevékenységek: a műszaki dokumentáció elkészítésének finanszirozása – Építőipari infrastruktúra fejlesztés,  bővítés,  
rehabilitáció; - szociális infrastruktúra fejlesztés;  Víz infrastruktúra fejlesztés; Utak, hídak fejlesztése 

 Megpályázható összeg: 5.000 euro, maximális támogatható értéke 40.000 euro 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021 június 17, 17:00 óra 

  További információk: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/ 
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6. EIC –Accelerator - A nagy hatású innovációk bővítése, Horizont Európa Program 
 

 Pályáztató:  Európai Unió 

 Pályázhatnak: olyan vállalkozások, amelyek Uniós vagy Horizont 2020 partnerállam állampolgárai : Kis és közép vállalkozások; a 
legfeljebb 500 alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozások, jogi személyek, vállalkozást indító személyek 

 A program célja: azon induló innovatív vállalkozások, valamint kis- és középvállalkozásokat támogatása, amelyek 
potenciálisan jelentős hatást érhetnek el 

 Támogatható tevékenységek: Az EIC Accelerator program támogatja a technológiafejlesztés későbbi szakaszait és az adott 
technológia térnyerését. Az EIC Accelerator program két másik EIC-programot egészít ki: az úttörő kutatásokat támogató programot 
(EIC Pathfinder), amely az interdiszciplináris kutatócsoportokat támogatja tudományos-technológiai áttörésekkel kapcsolatos 
elképzeléseik megvalósításában, valamint az EIC átalakulásfinanszírozási rendszert (EIC Transition), amelynek célja a kutatási 

eredmények innovációs lehetőségekké való átalakítása.  

 Megpályázható összeg: Az egyedi finanszírozási modell induló vállalkozások és kkv-k számára legfeljebb 2,5 millió euró összegű 
vissza nem térítendő támogatást kínál, amelyhez az EIC Alap révén 500 ezer eurótól 15 millió euróig terjedő tőkebefektetés társul.  

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: a KKV-k –nak 2021. június 16. , a gazdasági társaságok számára 2021 október 6 

  További információk: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en 
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7. A Horizon 2020 részvétel dijazása 
 

 Pályáztató: Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: A Horizon 2020 pályázatain nyert projekteket végrehajtó román állami vagy magánjogi kutatószervezetek 

 A program célja: hatóságok és közintézmények átláthatóságának, etikájának és integritásának növelése; Románia nemzetközi 
ismertségének növelése a kutatás és innováció területén; a nemzeti KFI-rendszer megerősítése az európai kiválósági kutatás terén 
folytatott együttműködés erősítésével; a projektek minőségének javítása romániai résztvevőkkel a Horizont 2020 programban; a 
romániai intézmények nemzetközi finanszírozású projektekben való részvételének fenntarthatóságának növelése; a külső 
finanszírozás részarányának növelése a nemzeti kutatási és fejlesztési kiadások teljes összegében 

 Támogatható tevékenységek: a kutatási tevékenységek támogatása pl. személyzeti költségek, a logisztikai költségeket, a 
konferencián való részvételt stb. A finanszírozást az egyetem vagy az az Intézet kapja, amely az Európai Bizottság által 
finanszírozott projektet lebonyolítja. A javasolt tevékenységeknek a Horizon 2020 Program keretében szervezett új 
versenyeken való részvételre vonatkozó intézményi kapacitás tartós megerősítéséhez kell vezetniük. 

 Megpályázható összeg: - 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő:  Folyamatos 

  További információk: https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020 
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8. START ONG program 2021 
 

 Pályáztató: Kaufland Románia 

 Pályázhatnak: Civil szervezetek és alapítványok; Közintézmények- amelyek jogi személyiséggel rendelkeznek -iskolák, ovódák, 
bölcsődék, szociális konyhák stb. 

 A program célja: a nem kormányzati szervezetek, informális kezdeményező csoportok és intézmények ösztönzése olyan projektek 
kidolgozására és végrehajtására amelyek a társadalmi felelősségvállalásra és a közösségek fejlődéséhez vezetnek 

 Támogatható tevékenységek: A START ONG keretében támogatott témák: - oktatás – egészség – környezetvédelem - szociális szféra 
- kultúra  

 Megpályázható összeg: Pályázható összeg:  1000 euróig;  1000-5000 euró ; 5000-10.000 euró 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: Havi rendszerességgel lesznek kiírások 2021-ben 

  További információk: https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-
H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY 


