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1. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású innovatív technológiák bemutatására irányuló 
projektek támogatása 

 

 Pályáztató:  az Innovációs és Hálózati Projekteket Végrehajtó Ügynökség. 

 Pályázhatnak: a projekt megvalósításáért és irányításáért közvetlenül felelős jogi személyek, valamint más, közvetítőként nem eljáró 
kérelmezők, magánszervezetek, közintézmények vagy nemzetközi szervezetek. 

 A program célja: a technológiákat bemutató projektek támogatása, rendkívül innovatív folyamatok vagy termékek, amelyek kellően 
érett és jelentős potenciállal rendelkeznek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, kísérleti projektek 
elindítása, főként a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás területén. 

 Támogatható tevékenységek: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő befektetések, az innovatív megújuló 
energiaforrások és energiatárolási technológiák kiépítését és működését ösztönző tevékenységek. 

 Megpályázható összeg: 60% 

 Az önrész mértéke: 40% 

 Benyújtási határidő: 2021. június 23. 

További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/356/fondul-de-inovare-apel-de-proiecte-pentru-

demonstrarea-tehnologiilor-inovatoare-cu-emisii-scazute-de-dioxid-de-carbon 
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2. Az Active Citizens Fund Románia program 
 

 Pályáztató: az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alapok 2014–2021 Finanszírozási Mechanizmusa. 

 Pályázhatnak:  kizárólag romániai, jogszerűen létrehozott nem kormányzati és nonprofit szervezetek (civil szervezetek).  

 A program célja: főként a civil társadalom és az aktív polgárság megerősítése, valamint a társadalmilag sérülékeny csoportok 
kapacitásának növelése; a civil szektor fenntarthatóságának és kapacitásának hosszú távú fejlesztése, erősítve szerepét a 
demokratikus részvétel, az aktív polgárság és az emberi jogok előmozdításában, miközben erősíti a donor államok (Izland, 
Liechtenstein és Norvégia) szervezeteivel folytatott kétoldalú kapcsolatokat. 

 Támogatható tevékenységek: a program a kis civil szervezeteket támogatja a hátrányos helyzetű térségekben és a célcsoportokért 
történő polgári részvétel ösztönzése érdekében.  

 Megpályázható összeg:  kis támogatások 5000 és 50.000 euró között, sürgősségi támogatások 5000 és 15.000 euró között. 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási határidő: 2021. június 30., 16:00 (romániai idő szerint). 

 További információk: https://finantaripublice.fdsc.ro/finantari-curente 
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3. A biológiai sokféleség védelmének és megőrzésének fokozása, valamint a leromlott 
állapotú ökoszisztémák helyreállítása (POIM 4.1) 
 

 Pályáztató:  az Európai Unió és Románia Kormánya. 

 Pályázhatnak: a Védett Területek Országos Ügynöksége – partnerségben nem kormányzati szervezetekkel, társulásokkal és 
alapítványokkal,  kutatóintézetekkel, egyetemekkel, múzeumokkal; helyi és központi közintézmények. 

 A program célja: a biológiai sokféleség megőrzésének támogatása a Natura 2000, a 2020 Európai Biodiverzitási Stratégia és 
a Biológiai Sokféleség Egyezmény 2014–2020-as Cselekvési Terve alapján. 

 Támogatható tevékenységek: a védett fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének fenntartására és javítására irányuló 
intézkedések, beleértve az ökoszisztémák ökológiai rekonstrukcióját a védett természeti területek felszínén, beleértve a 
Natura 2000-es területeket is. 

 Megpályázható összeg:  maximum 10.000.000 euró. 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási határidő: 2022. június 30. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-

mare/finantari-active 
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4. Árvízi és part menti eróziós kockázatkezelés (POIM 5.1) 
 

 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya. 

 Pályázhatnak: a Vízügyi és Erdészeti Minisztérium, akár partnerségben civil szervezetekkel vagy az ökológiai területre szakosodott 
struktúrákkal; az Országos Meteorológiai Szolgálat. 

 A program célja: az éghajlatváltozás által kiemelt kockázatokkal járó természeti jelenségek által okozott káros hatások és a 
népességkárosodás csökkentése, főként árvíz és part menti erózió terén. 

 Támogatható tevékenységek: a súlyos hidrometeorológiai jelenségek megfigyelésére és figyelmeztetésére szolgáló infrastruktúra 
korszerűsítése az életvédelem és az anyagi javak védelmének biztosítása érdekében; a part menti erózió megelőzésére irányuló 
intézkedések; konkrét intézkedések a parti eróziónak a strandokra gyakorolt negatív hatásai korlátozására, valamint a strandok 
rehabilitációs és védelmi tevékenységeire. 

  Megpályázható összeg:  100% 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási határidő: 2022. június 30. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/334/poim-5-1-

inundatii-si-eroziune-costiera 
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5. Az országos autópark megújítását ösztönző program 2020–2024 között 
 

 Pályáztató: a Környezetvédelmi Alap Igazgatósága. 

 Pályázhatnak: jogi és természetes személyek. 

 A program célja: az országos autópark megújításának ösztönzése; az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése a 
közlekedésben. 

 Támogatható tevékenységek: új autók vásárlása, kevésbé szennyező, az alkalmazott technológiától függően, új motorkerékpárok 
vásárlása. 

 Megpályázható összeg: - 

 Az önrész mértéke:- 

 Benyújtási határidő: 2021. április 26. 

 További információk: https://www.afm.ro/rabla_ghid_finantare.php 
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6. Az oktatási intézmények középületeinek energiahatékonyságának és intelligens 
energiagazdálkodásának növelésére irányuló program 
 

 Pályáztató: a Környezetvédelmi Alap Igazgatósága. 

 Pályázhatnak: Községi, városi, megyei jogú városok önkormányzatai 

 A program célja: az oktatási  közintézmények épületeinek korszerűsítése az energiahatékonyság növelése érdekében 

 Támogatható tevékenységek: Az energiahatékonyság növelésére irányuló intézkedések, a beltéri kényelmi feltételek biztosításával, 
amely tartalmazza az alapberuházással kapcsolatos intervenciós tevékenységeket; a projekt megvalósításához kapcsolódó 
intézkedések, tevékenységeket 

 Megpályázható összeg: ahol a  lakosság legfeljebb 5000 lakos maximum 1,5 millió lej; ahol több, mint 5001 maximum 3 millió lej 

 Az önrész mértéke: minimum 10%  

 Benyújtási határidő: 2021. július 5., 10.00 órától -2021. október 4., 16.30 óráig 

  További információk: https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php 


