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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: maximum 37,5 millió euró 

 Az önrész mértéke: 50% 

 Benyújtási határidő: 2023. dec. 31. 

 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 



   GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő 

5 5 

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 



   GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő 

7 7 

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, Horizon 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 
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9. SMEs Growth program: kis összegű támogatások, II. felhívás 
 

 Pályáztató: Innovation Norway 

 Pályázhatnak: Legfeljebb 25% -ban állami tulajdonú romániai vállalkozások (jogi személyek); A „Zöld ipari innováció” területen 
Romániában jogi személyiséggel létrehozott nonprofit szervezetek is pályázhatnak. Támogatható partnerek: Bármely magán- vagy 
közjogi, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi szervezet, amely jogi személyként tevékenykedik Norvégiában, Izlandon, 
Liechtensteinben vagy Romániában. 

 A program célja: A program célja az értékteremtés és a fenntartható fejlődés növelése a romániai üzleti szektorban. A program a 
vállalkozásfejlesztésen és az innováción alapuló hosszú távú együttműködést ösztönzi  Norvégia és Románia között. 

 Támogatható tevékenységek: Támogatás nyújtható olyan projektekhez, amelyek a következő területek egyikén végeznek 
tevékenységeket: Innováció a zöld iparban, „Kék” fejlesztés, IT&C. 

 Megpályázható összeg: 50.000 és 200.000 euró között 

 Az önrész mértéke: 30-75%  között változó 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 22., 13.00 

  További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-
development/romania/sgs-smg/ 
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10. SMEs Growth program: támogatás egyedi projektekhez, II. felhívás 
 

 Pályáztató: Innovation Norway 

 Pályázhatnak: Legfeljebb 25%-ban állami tulajdonú romániai vállalkozások (jogi személyek), amelyek legalább 3 éve 
tevékenykednek. Támogatható partnerek: Bármely magán- vagy közjogi, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi szervezet, amely jogi 
személyként tevékenykedik Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben vagy Romániában. 

 A program célja: .A program célja az innovatív zöld, kék vagy IKT technológiák / termékek, folyamatok és megoldások fejlesztésének 
és alkalmazásának finanszírozása. 

 Támogatható tevékenységek: Ökológiai ipari innováció: Innovatív ökológiai technológiák fejlesztése, megvalósítása és beruházásai; 
Ökológiai termékek és szolgáltatások fejlesztése; "Zöldebb gyártási folyamatok" kidolgozása és megvalósítása. IKT: IKT termékek / 
folyamatok / megoldások fejlesztése; Termékek / folyamatok / megoldások fejlesztése IKT-komponensek felhasználásával. Kék 
növekedés. 

 Megpályázható összeg: 200.000 és 2.000.000 között 

 Az önrész mértéke: 30-75%  között változó 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 15,13.00 

  További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-
energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--
geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA 
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11. EIC – Pathfinder- Kutatási és Innovációs Intézkedések támogatása, Horizon Európa 
Program 
 

 Pályáztató:  Európai Unió 

 Pályázhatnak: Bármilyen típusú szervezetek az EU-ból vagy partnerországokból, az alacsony és közepes jövedelmű országokból, 
nemzetközi szervezetek, európai kutatóközpontok – külön vagy legalább 2 független szervezetből álló konzorcium formájában. 

 A program célja: Támogatni a merőben új technológiák merész ötleteinek feltárását. A program örömmel fogadja a korszerű, magas 
kockázatú, interdiszciplináris tudományos együttműködést, amely alátámasztja a technológiai fejlődést. 

 Támogatható tevékenységek: Az EIC Pathfinder Challenges programra pályázó szervezeteknek a tudományos etikai szabályok 
betartása mellett kell vállalniuk a tervezett kutatási és innovációs tevékenységeiket. 

 Megpályázható összeg:  +/- 4 millió EUR/pályázat  

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021 október 7. 

  További információk: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en  
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12. A 224/2020. sz. Sürgősségi kormányrendelet amely alapján pénzügyi támogatást 
nyújtanak azoknak az idegenforgalmi vállalkozásoknak, szálláshely-struktúráknak, 
étkezési struktúráknak és utazási irodáknak, amelyek tevékenységét a COVID-járvány 
negatívan érintette 
 

 Pályáztató:  Románia kormánya 

 Pályázhatnak: A vendéglátóipar vállalkozásai (szállás, vendéglátás, utazási irodák), amelyeket a világjárvány 2020 március-június 
hónapjaiban érintettek. 

 A program célja: Az idegenforgalmi ágazat gazdasági szereplőire gyakorolt negatív hatások csökkentése olyan vissza nem térítendő 
támogatás nyújtásával, amely fedezi annak az időszaknak a forgalomveszteségét, amelyben az érintett gazdasági szereplők 
tevékenységét a a COVID-19 járvány első hulláma. 

 Támogatható tevékenységek: Ez az állami támogatási program ösztönzi az idegenforgalmi szektor fennmaradását és újraindítását 
azáltal, hogy: a) az ágazat jelentős számú gazdasági szereplőjét megmenti a csődtől és megmenti az általuk létrehozott 
munkahelyeket; b) az ágazat vállalkozásainak ösztönzése a tevékenység fenntartására legalább 6 hónapig. 

 Megpályázható összeg:  Legfeljebb 800 000 euró / vállalkozás 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021. december 31. 

  További információk: http://www.imm.gov.ro/ro/2021/02/25/ordonanta-de-urgenta-pentru-acordarea-spijinului-financiar-pentru-
sectorul-horeca-a-aparut-in-monitorul-oficial-nr-186-din-24-februarie-2021/ 
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13. IMM FACTOR 
 
 

 Pályáztató: FNGCIMM 

 Pályázhatnak: kis- és középvállalkozások, amelyek gazdasági tevékenységet folytatnak a termelés, a kereskedelem vagy a 
szolgáltatások területén 

 A program célja: A kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférésének támogatása azáltal, hogy állami 
garanciakereteket biztosít a rövid lejáratú hitelekhez. 

 Támogatható tevékenységek: A program abból áll, hogy állami garanciákat nyújtanak minden olyan kedvezményezett számára, 
amely regresszív faktoring finanszírozásra jogosult. A finanszírozást a programba beiratkozott bankok nyújtják, a számlák alapján, az 
állam által garantált megújuló finanszírozási felső határon belül, az Államháztartási Minisztériumon keresztül. A finanszírozási 
költségeket állami támogatási rendszer fedezi támogatások formájában. 

 Megpályázható összeg:  Legfeljebb 800 000 euró / vállalkozás 

 Az önrész mértéke: a finanszírozó által előlegezett összegekhez és az adósságbehajtási és adminisztrációs szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó faktoring jutalékhoz kapcsolódó kamat 50% -a 

 Benyújtási határidő: 2021. június 30 

  További információk: https://www.fngcimm.ro/imm-factor 
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14. IMM INVEST 
 
 

 Pályáztató: FNGCIMM 

 Pályázhatnak: Mikro-, kis- és középvállalkozások 

 A program célja: Átlátható és megkülönböztetéstől mentes állami garanciakeret biztosítása a hitelintézetek által a kis- és 
középvállalkozásoknak  nyújtott kölcsönök számára. 

 Támogatható tevékenységek: A programból állami garanciákat nyújtanak a kedvezményezettek javára, kreditkategóriától és 
vállalkozástípustól függően eltérő értékben. 

 Megpályázható összeg:  - 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. június 30. 

  További információk: https://www.fngcimm.ro/imm-invest 
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15. IMPACT EdTech 
 
 

 Pályáztató: Az Európai Bizottság Horizont 2020 programja 

 Pályázhatnak: kis- és középvállalkozások / induló vállalkozások / legalább két személyből álló csapatok 

 A program célja: Az IMPACT EdTech fő célja az európai induló vállalkozások / kkv-k támogatása abban, hogy az ígéretes 
prototípusokról életképes termékekre térjenek át. Létrehoztak egy EdTech-specifikus inkubációs környezet, amely biztosítja az üzleti 
támogatást és a piacra jutást, valamint hozzáférést biztosít egy oktatási felülethez. 

 Támogatható tevékenységek: A program 17 európai vállalatot támogat, összköltségvetése meghaladja az 5,5 millió eurót, 
inkubációs, gyorsító és mentori szolgáltatásokat nyújt. Az MVP-ket (Minimum életképes termék) értékelik és tesztelik, és segítenek 
a piacra jutásban, korai üzleti segítséget biztosítva, az oktató-szakértőkkel együttműködve. 

 Megpályázható összeg:  legfeljebb 197 388 euro / pályázó 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. június 30. 

  További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26454/impact-edtech-program-de-incubare-si-accelerare-pentru-
start-up-uri-si-imm-uri 


