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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 
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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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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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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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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/ 
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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/ 



   BERUHÁZÁSI pályázati figyelő 

9 9 

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-3.1/ 
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A betegek biztonságának növelése az állami kórházakban a COVID járvány 
összefüggésében (POIM 9.1) 
 
 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya. 

 Pályázhatnak: állami 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, orvosi folyadék-rendszerek 
infrastruktúrájának fejlesztés 

 Megpályázható összeg: maximum 2.150.000 euró. 

 Az önrész mértéke: 0% 

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

 További információk: ttps://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-
care-utilizeaza-fluide-medicale/ 

 


