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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 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 
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6. Megnövekedett kapacitás a megújuló energiaellátás érdekében – Egyéb megújuló 
energiaforrások 
 
 Pályáztató: Innovation Norway 

 Pályázhatnak: magán szervezetek, közintézmények, kereskedelmi társaságok, civil szervezetek 

 A program célja: A program célja a kevesebb szén-dioxid-kibocsátó energia előállítása és az energiaellátás biztonságának fokozása. 
A program hosszú távú együttműködések kialakítását célozza a donor országbeli szervezetek (Izland, Liechtenstein, Norvégia) és a 
Romániai szervezetek között. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás támogatást nyújt olyan projektekhez, amelyek célja egyéb megújuló energiaforrásokból  
származó energia / villamos energia előállítása: nap- vagy szélenergia; projektek, amelyek bioalapú szubsztrátumokat használnak; 
energia-hulladék projektek fejlesztése és beruházása magán ipari létesítményekbe; személyzet képzése a berendezések 
használatáról és karbantartásáról. 

 Megpályázható összeg: 200.000 - 2.000.000 euró 

 Az önrész mértéke: a pályázó szervezet típusától függően, 10-90% 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 8. 

  További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-
energy/romania-energy/call-3.1/ 
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7. Megnövekedett kapacitás a megújuló energiaellátás érdekében – Geotermikus energia  
 
 Pályáztató: Innovation Norway 

 Pályázhatnak: bármely romániai magán vagy állami, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú jogi személy, civil szervezet, illetve 
partnerség a fent felsorolt szervezettípusok között. 

 A program célja: A felhívás a szénfogyasztás csökkentésére és a geotermikus energiatermelés fejlesztésére összpontosító projekteket 
támogat. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás olyan projekteket támogat, amelyek a geotermikus területen tevékenységeket fejlesztenek és 
valósítanak meg (mind a nagyon magas hőmérsékletű geotermikus energiára, mind az alacsony hőmérsékletű geotermikus energiára 
vonatkozóan). 

 Megpályázható összeg: 200.000 - 2.000.000 euró 

 Az önrész mértéke: a pályázó szervezet típusától függően, 10-90% 

 Benyújtási határidő: 2021. szeptember 30. 

  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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8. Támogatás a veszélyes anyagokkal való szennyezés csökkentésére az ideiglenes települési 
hulladéklerakókban  
 
 Pályáztató: Az Európai Gazdasági Térség pénzügyi mechanizmusa 2014–2021 

 Pályázhatnak: Helyi vagy regionális önkormányzatok (települési/ megyei szint) 

 A program célja: A veszélyes anyagok és a hulladéklerakók által jelentett kockázatok kezelése / csökkentése / megszüntetése 

 Támogatható tevékenységek: A projektek kizárólag az ideiglenes önkormányzati hulladéklerakók bezárására irányuló intézkedések 
kidolgozására és végrehajtására összpontosíthatanak, valamint olyan tevékenységekre, amelyek közvetett módon hozzájárulhatnak a 
környezet minőségének helyreállításához a hulladéklerakók területén. 

 Megpályázható összeg: Minimum 1.300.000 euró / maximum 2.500.000 euró 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021. június 30., 17:00  

 További információk: http://apepaduri.gov.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-
periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-
contaminated-temporary-municipal-landfills/4049 
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9. Menedzsment tervek / védelmi intézkedések / cselekvési tervek kidolgozása a védett 
természeti területek és a közösségi érdekű fajok vonatkozásában, amelyekre a korábbi 
projektek nem terjedtek ki 
 
 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak:  Védett Területek Országos Ügynöksége. A védett terület igazgatásáért / igazgatásáért felelős struktúrák. Azok a nem 
kormányzati szervezetek (egyesületek és alapítványok), amelyek az alapító okiratban a környezetvédelem és / vagy a természetvédelem 
megnevezését írták elő. Kutatóintézetek / egyetemek / múzeumok, amelyeknek alapító okirataiban a környezetvédelem és / vagy a 
természetvédelem szerepel. Központi / helyi közigazgatási hatóságok / egyéb struktúrák a központi / helyi hatóságok koordinálásában / 
alárendelésében 

 A program célja: A biológiai sokféleség védelme és megőrzése és a leromlott ökoszisztémák helyreállítása 

 Támogatható tevékenységek: Menedzsment tervek / védelmi intézkedések / cselekvési tervek kidolgozása a védett természeti területekre 
és a közösségi érdekű fajokra vonatkozóan, amelyeket más programok nem finanszíroznak (a védett természeti területek rendjéről, és a 
természetes élőhelyek megőrzéséről szóló 57/2007. sz. sürgősségi kormányrendelet szerint) 

 Megpályázható összeg: maximum 5.000.000 euró 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021. december 31. 

 További információk: http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-
seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in 
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10. A biológiai sokféleség védelmének és megőrzésének fokozása és a leromlott ökoszisztémák 
helyreállítása - B felhívás (POIM 4.1) 
 
 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak:  Védett Területek Országos Ügynöksége. Az az intézmény / struktúra, amely a védett terület igazgatásáért / kezeléséért felelős, egyedül 
vagy a következőkkel együttműködve: Nem kormányzati szervezetek (egyesületek és alapítványok); Kutatóintézetek; Egyetemek / múzeumok – 
amelyeknek alapító okiratában a környezetvédelem és / vagy a természetvédelem szerepel; Központi / helyi közigazgatási hatóságok / egyéb struktúrák 
a központi / helyi hatóságok koordinálásában / alárendelésében.  

 A program célja: A biológiai sokféleség megőrzésének támogatása a Natura 2000 prioritási cselekvési keretrendszerével, a 2020-as európai 
biodiverzitási stratégiával, valamint a biológiai sokféleség megőrzésének országos stratégiájával és cselekvési tervével összhangban 

 Támogatható tevékenységek: • A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védettségi állapotának fenntartására és javítására irányuló intézkedések, 
beleértve az ökoszisztémák ökológiai rekonstrukcióját a védett természeti területek felszínén, beleértve a Natura 2000 területeket is; • A közösségi 
jelentőségű fajok és élőhelyek védettségi állapotának figyelemmel kísérése és értékelése; • A hidromorfológiai nyomások hatásainak csökkentése a 
vízfolyások szintjén a biológiai sokféleség védelme érdekében (az ichthyofauna átjárói a vízfolyás keresztirányú gátlásához, a vizes élőhelyek 
helyreállításához, a meder helyreállításához és a víztestek ártéri megkönnyebbüléséhez stb.); • Ökológiai folyosók létrehozása és karbantartása, a 
fajvándorlási folyosók létrehozása és fenntartása, az ökológiai összekapcsolhatóság és funkcionalitás megőrzése, a védett területek hálózatának, 
beleértve a Natura 2000 hálózathoz való kapcsolódás fenntartása és / vagy javítása 

 Megpályázható összeg: Legfeljebb 10.000.000 euró / projekt 

 Az önrész mértéke: Változó 

 Benyújtási határidő: 2021. december 31. 

 További információk: http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-
degradate/ 
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11. A szennyezett területek kármentesítése (POIM 4.3) 
 
 Pályáztató: az Európai Unió és Románia kormánya 

 Pályázhatnak:  állami hatóságok vagy más közintézmények, beleértve azok alárendelt struktúráit is. 

 A program célja: Kármentesíteni azokat a szennyezett és elhagyott területeket, amelyek állami tulajdonban vannak. 

 Támogatható tevékenységek: A projektek magukban foglalják a szennyezett területek kármentesítését és környezetbarátabbá tételét, ideértve a 
természetes ökoszisztémák helyreállítását és a talaj minőségének biztosítását az emberi egészség védelme érdekében. A finanszírozásra javasolt 
beruházások a múltbeli ipari tevékenységek által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt fennálló kockázat csökkentésére összpontosítanak, és 
megfelelő intézkedéseket hoznak az azonosított kockázatok csökkentésére az elfogadható kockázat elérése érdekében. A zöld infrastruktúra használatát 
a kármentesítési tevékenységek prioritási lehetőségének tekintik. 

 Megpályázható összeg: Ha az elszámolható költségek értéke meghaladja az 50 millió eurót, akkor a projektnek szerepelnie kell a POIM nagyprojektek 
listáján. 

 Az önrész mértéke: Változó, 2% vagy 15% 

 Benyújtási határidő: 2022. június 30 

 További információk: https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-a-
cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric 
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12. Fenntartható energiagazdálkodási cselekvési alap (OUG 158/2020) 
 
 Pályáztató: Románia kormánya 

 Pályázhatnak:  területi közigazgatási egységek Románia szegényes / fejletlen régióiból 

 A program célja: Hozzájárulás a fenntartható energiagazdálkodás támogatásához a romániai szegény / fejletlen településeken, az önkormányzati 
infrastruktúra javításával, az energiahatékonyság és a megújuló energiák kapacitásának bővítésével és a hozzá kapcsolódó tudatosság növelésével. 

 Támogatható tevékenységek: A program keretében finanszírozható beruházási célkitűzéseknek a következő konkrét területek legalább egyikébe kell 
tartozniuk: • középületek hőrehabilitációja, • távfűtés, • energiaellátás, beleértve a megújuló energiaforrásokat, • közvilágítás, • tömegközlekedés, • 
várostervezés. 

 Megpályázható összeg: Változó. 

 Az önrész mértéke:, 15% 

 Benyújtási határidő: 2025. december 31. 

 További információk: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831 


