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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 



   KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő 

4 4 

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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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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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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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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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 
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 Kutatás és fejlesztés a megújuló energia, az energiahatékonyság és az energiabiztonság területén 
 
 Pályáztató: Innovation Norway 

 Pályázhatnak: Romániában jogi személyként tevékenykedő bármely magán- vagy állami, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi, valamint nem 
kormányzati szervezet. 

 A program célja: A pályázati felhívás támogatja a romániai szervezetek által a program érdekelt területein javasolt kutatásokat és fejlesztéseket. A 
projektek várható eredménye az energiával kapcsolatos (megújuló energia, energiahatékonyság és az energiabiztonság érdekében kifejlesztett 
technológiák / megoldások / szolgáltatások) kutatási és fejlesztési kapacitások növekedése. 

 Támogatható tevékenységek: A program támogatást nyújt olyan projektekhez, amelyek célja a megújuló energiák, az energiahatékonyság és az 
energiabiztonság kutatási és fejlesztési kapacitásának növelése. 5. a) felhívás: „A kutatási és fejlesztési kapacitás fejlesztése” EEA alapokból; 5. b) 
felhívás: „A kutatási és fejlesztési kapacitás fejlesztése” Norvég Alapokból; Kisléptékű támogatási rendszer „A kutatási és fejlesztési kapacitás 
fejlesztése" kkv-k és nem kormányzati szervezetek számára, Norvég Alapokból. 

 Megpályázható összeg: Az 5. a) felhívás: minimális támogatási összeg 200 000 EUR, maximális támogatás 500 000 EUR; 5. b) felhívás: a minimális 
támogatási összeg 200 000 EUR, a maximális összeg 500 000 EUR; Kis támogatási rendszer: a minimális támogatási összeg 50 000 euró és a maximális 
200 000 euró. 

 Az önrész mértéke: változó, 10-90% között 

 Benyújtási határidő: 2021. október 14. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26506/cercetare-si-dezvoltare-privind-energia-regenerabila-eficienta-energetica-si-
securitatea-energetica-apel-in-valoare-de-4-1-milioane-de-euro 
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Pályázati felhívás a polgárok bevonására 
 
 Pályáztató: Cross-KIC New European Bauhaus csoport 

 Pályázhatnak: Az EU tagállamaiból vagy a Horizont Európa programhoz társult országokból származó magán- vagy állami szervezetek. A pályázóknak 
bizonyítaniuk kell legalább egy korábbi projekt koordinálásában szerzett tapasztalatukat, amelybe bevonták a tervezett célcsoport polgárait. 

 A program célja: A jelen pályázati felhívás célja olyan tevékenységek finanszírozása, amelyek során az állampolgároknak és a végfelhasználóknak 
nemcsak városuk releváns kihívásait kell azonosítaniuk, hanem együtt kell kidolgozniuk a lehetséges megoldásokat is. A Cross-KIC csoport olyan 
tevékenységek fejlesztését javasolja a városokban és régiókban, amelyek megkönnyítik az emberek közötti tudáscserét Európa-szerte, és olyan 
interdiszciplináris projekteket hoznak létre, amelyek a fenntarthatóságot, a tapasztalatok minőségét és a befogadást tartják fókuszban. 

 Támogatható tevékenységek: Javaslatokat a következő területekről várnak: 1. Természetes építőanyagok és energiahatékonyság. 2. Fenntartható 
alternatívák a városi terek, a leromlott közterületek, a zöld területek stb. számára. 3. Városi mezőgazdaság és a regeneratív mezőgazdaság a 
károsanyag-kibocsátás csökkentése, valamint a városok és a gazdák közötti kapcsolat erősítése érdekében. 5. Körforgásos gazdaság olyan intézkedések 
révén, amelyek csökkentik az élelmiszer-pazarlást, valamint a bioalapú termékek és biohulladékok hatékony újrafelhasználását. 6. Energiaközösségek az 
élet kényelmének megfizethető áron történő biztosítására, multidiszciplináris modernizációs csapatok révén. 7. Az egyetemes mobilitás, mint a 
társadalmi befogadás kulcsfontosságú eleme (akadálymentes hozzáférés). A javasolt tevékenységeket 2021. szeptember 15. és november 25. között kell 
végrehajtani. 

 Megpályázható összeg: 15.000 EUR 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. augusztus 20. 

 További információk: https://www.eiturbanmobility.eu/launch-of-cross-kic-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement/ 
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Ro-Environment: Kétoldalú Kapcsolatok Alapja 
 
 Pályáztató: EGT és norvég támogatások 

 Pályázhatnak: bármely állami vagy magánvállalkozás, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú, valamint nem kormányzati szervezet, amely jogi 
személyként működik az adományozó államokban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) vagy a kedvezményezett államban (Románia), és amely megfelel a  
RO-Mediu környezetvédelmi program elvárásainak. 

 A program célja: A kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok – Norvégia, Izland, Liechtenstein – és Románia között. 

 Támogatható tevékenységek: -A donor államok és a kedvezményezett államok közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítését célzó tevékenységek. -A 
partnerek azonosítása az adományozó államok szervezeteivel közös projektek kidolgozásához, a RO-ENVIRONMENT program keretében. Az 
elszámolható költségek típusai, mind a romániai, mind az adományozó államokból érkező kérelmezők esetében: átalányként odaítélt utazási költségek. 
Az utazási átalányösszegek tartalmazzák a szállítással, szállással és napidíjjal kapcsolatos költségeket (amelyek magukban foglalják az étkezés, a helyi 
közlekedés, az utazási biztosítás, a telefonhívások, a valuataváltás költségeit). 

 Megpályázható összeg:  50.000 € 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. január 1. A kétoldalú kezdeményezésekre vonatkozó javaslatokat a nyilvántartásba vétel dátumától függően időrendi 
sorrendben értékelik, amíg a felhívásra szánt források ki nem merülnek. 

 További információk: http://www.mmediu.ro/articol/apel-deschis-open-call-apel-de-propuneri-pentru-aplicatii-fondul-pentru-relatii-bilaterale/3599/ 


