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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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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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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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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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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 



   GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő 

8 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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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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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 



   GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő 

11 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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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. június 29, 10.00 -  július 12, 20.00 - a meghosszabbítás lehetőségével 

  További információk: https://www.finantare.ro/schema-de-ajutoare-horeca-2021-perioada-de-inscrieri-anuntata-oficial.html 
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Egységes Piaci Program - Enterprise Europe Network 
 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: jogi személyek (állami vagy magánszervezetek) a támogatható országok egyikében, azaz: EU-tagállamban (ideértve a 
tengerentúli országokat és területeket is. EU-n kívüli országok: az egységes piaci program COSME részéhez társult országok, vagy azok az 
országok, amelyek folyamatban vannak a társulási megállapodásról folytatott tárgyalása, és ahol a megállapodás a támogatás aláírása előtt 
hatályba lép. 

 A program célja: A felhívás által közzétett pályázat célja az Enterprise Europe Network korszerűsített működésének létrehozása és biztosítása 
a 2022. január 1. és 2025. június 30. közötti időszakban a Hálózatot alkotó konzorciumok kiválasztásával. A hálózatnak hozzá kell járulnia az 
európai kkv-k versenyképességének és fenntarthatóságának javításához, valamint a vállalkozói szellem előmozdításához. 

 Támogatható tevékenységek: Valamennyi konzorciumnak a következő négy tevékenységet kell elvégeznie és azokat javaslataikban be kell 
mutatnia: 1. tevékenység: Hozzáadott értékű szolgáltatások nyújtása az ügyfelek számára, 2. tevékenység: Hálózat-promóció és 
kommunikáció, 3. tevékenység: Hálózat-fejlesztés és kapacitásépítés, Tevékenység 4: Hálózati koordináció és minőségirányítás. 

 Megpályázható összeg:  A keretösszeg 164 500 000 euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: Első szakasz: 2021. 11. 11.  Második szakasz: 2021.12.02. Harmadik szakasz: 2022.04.27 

  További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/490/programul-piata-unica-reteaua-intreprinderilor-europenei 
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Utalványok  a szellemi tulajdonjogok kedvezményes bejegyzésére 
 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság és az EUIPO 

 Pályázhatnak: olyan vállalatok, amelyek országos, regionális vagy európai szinten szeretnék fejleszteni szellemi tulajdonra vonatkozó 
stratégiáikat és levédetni a szellemi tulajdonjogaikat 

 A program célja: A program hozzájárulhat a kkv-k fellendüléséhez azáltal, hogy akár 50%-os kedvezményt biztosít a védjegybejegyzések 
díjára. 

 Támogatható tevékenységek: Július 1-31. között zajlik a programon keresztül támogatott szellemi tulajdonjogi szolgáltatások iránti kérelmek 
benyújtásának negyedik szakasza. A részvételi feltételeket és az utalványok megszerzésével kapcsolatos egyéb információkat az "Ideas 
Powered for Business" platformon lehet megtekinteni. 

 Megpályázható összeg:  Bármely kkv igénybe veheti az 1500 euró értékű utalványt. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. július 1-31. 

  További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26555/vouchere-de-proprietate-intelectuala-in-valoare-de-20-milioane-euro-
pentru-imm-uri-programul-sme-fund-continua 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
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Új finanszírozás 5-10 millió euró értékben a romániai kkv-knak, az Európai Unió által 
támogatott befektetési alapon keresztül 
 
 

 Pályáztató: BlackPeak Capital befektetési vállalkozás 

 Pályázhatnak: Dinamikus kkv-k Romániából, Bulgáriából, Szlovéniából, Horvátországból és Szerbiából 

 A program célja: A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 5-10 millió eurós tőkefinanszírozást szerezhetnek egy részvénycsomag fejében egy új 
befektetési alapon keresztül. Az új befektetési alapot az Európai Unió pénzügyi intézményein keresztül támogatja. 

 Támogatható tevékenységek: A befektetési alap partnerség kialakítására összpontosít a régió sikeres vállalkozóival, akiknek „ambíciójuk van 
világszínvonalú vállalatok fejlesztésére az innováció, a szerves növekedés és beszerzések révén”. A BlackPeak Capital általános ágazati 
megközelítést alkalmaz, előnyben részesíti az információtechnológiát, a hiányágazatokban való termelést, az üzleti szolgáltatásokat, az orvosi 
szolgáltatásokat és a fogyasztói termékeket. A befektetési alap a bukaresti irodán keresztül finanszírozást tud biztosítani a romániai vállalatok 
számára. 

 Megpályázható összeg:   5-10 millió euró  

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: - 

 További információk: https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/finantari-imm-romania-fond-investitii-uniunea-europeana.htm 



   GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő 

16 16 

Megoldások versenye, 2021 
 
 

 Pályáztató: Kutatási, Innovációs és Digitalizációs Minisztérium 

 Pályázhatnak: kutató szervezetek 

 A program célja: a Kutatási, Innovációs és Digitalizációs Minisztérium jóváhagyta a 2021-re vonatkozó Megoldások versenyét,  a 
Versenyképesség kutatás, fejlesztés és innováció 2.1 alprogramon belül révén. A verseny célja megoldások nyújtása innovatív áruk (termékek 
/ szolgáltatások / gyártási folyamatok) formájában, válaszul a közszférában meghatározott igényekre (innovációs közbeszerzések). A 
megoldást a konzorcium vezetője (állami kutatási szervezet)  adja meg a közigazgatás által felvetett problémára. A témát az állami 
intézményekkel folytatott párbeszéd alapján határozzák meg. A projekteket szakaszokra bontják (feltárás, fejlesztés, funkcionális tesztelés, 
megvalósíthatóság, elfogadhatóság). 

 Támogatható tevékenységek: A program keretében szervezett versenyek „felülről lefelé” típusúak. A  támogatási programot az 1265/2004 sz. 
Kormányhatározat alapján szervezik meg . A verseny keretében 12 kutatási témát javasolnak. 

 Megpályázható összeg:   A verseny teljes költségvetése 70 millió lej értékű, a megvalósítás időtartama 18 és 24 hónap között változik. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő: 2021.07.02, 15:00 

 További információk: https://uefiscdi.gov.ro/solutii 


