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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
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

3

BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
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.fonduristructurale.ro/Document_Files//altefinantari/00006113/wyvvn_ELENA%20Programme.pdf
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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
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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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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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: https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publicecare-utilizeaza-fluide-medicale/
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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
A POIM pályázati felhívása az ipari fogyasztók számára, az energiafogyasztás
monitorizálására


Pályáztató: Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM)



Pályázhatnak: az iparban tevékenykedő, jogi személyiséggel rendelkező vállalatok, amelyek fogyasztása meghaladja az 1000 tep /
év értéket, és nyomon követési rendszereket terveznek bevezetni annak érdekében, hogy gyorsan felismerjék a nem
költséghatékony megoldásokat, és erős eszközzel kell rendelkeznek az energiahatékonyság növelését célzó intézkedések
alkalmazása.



A program célja: az ipari fogyasztók energiafogyasztásának nyomon követése, a 6.2 / REACT-EU egyedi célkitűzéshez kapcsolódóan
a 2014–2020 közötti Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében



Támogatható tevékenységek: 1. Az energiafogyasztás-ellenőrző rendszer beszerzése és megvalósítása az ipari platform szintjén; 2.
Projekt előkészítés (tanulmányok kidolgozása, engedélyek beszerzése, stb.); 3. Projektmenedzsment, projekt-ellenőrzés; 4.
Tájékoztatás és népszerűsítés



Megpályázható összeg: A felhívás teljes költségvetése 9 707 000 euró



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: 2022.02.28, 17.00.



További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27151/apelul-poim-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-laconsumatorii-industriali-a-fost-lansat
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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
Program a köztulajdonban álló iskolaépületek energiahatékonyságának növelésére és
intelligens energiagazdálkodására


Pályáztató: Környezetvédelmi Alap (AFM)



Pályázhatnak: községi, városi, minicípiumi, megyei szinten szervezett közigazgatási-területi egységek; Bukarest közigazgatási kerületei; a helyi
közigazgatásoknak alárendelt intézmények.



A program célja: A középületek energiahatékonyságának növelése és a környezet minőségének javítása az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentésével, az éves primér energiafelhasználás csökkentésével és a megújuló energiaforrások használatának
előmozdításával.



Támogatható tevékenységek: Intézkedések az épületek energiahatékonyságának növelésére; a telephely szervezésével kapcsolatos építési
munkák; tervezés, technikai segítségnyújtás és tanulmányok készítése; a középületek műszaki felmérése a szeizmikus kockázati osztályba
sorolás szempontjából ; energiahatékonysági tanúsítás és energetikai audit a beavatkozás előtt és után; kapcsolódó intézkedések, amelyek
hozzájárulnak a finanszírozott projekt végrehajtásához.



Megpályázható összeg: Egy pályázónak egy vagy több finanszírozási kérelem révén nyújtható maximális összeg: 3.000.000 lej a legfeljebb
5.000 lakosú községek esetében; 6.000.000 lej az 5.001 lakos feletti községek esetében; 8.000.000 lej a városoknak; 14 000 000 lej a megyei
tanácsoknak; 14.000.000 lej a 0 rangú municípiumok számára; 14 000 000 lej az első rangú municípiumokszámára; 10 000 000 lej a második
rangú municípiumok számára; 12.000.000 lej Bukarest közigazgatási-területi alegységeinek.



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: 2021. november 16. 16.30.



További információk: https://www.afm.ro/eficienta_energetica_cladiri_publice.php
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4.3. Alintézkedés – Mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra, mezőgazdasági utak számára


Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 4.3. alintézkedés



Pályázhatnak: Közigazgatási egységek és/vagy azok egyesületei



A program célja: Valamennyi gazdaság, gazdasági teljesítményének javítása, valamint a gazdaságok szerkezetátalakításának és korszerűsítésének megkönnyítése,
különösen a piaci részesedés és orientáció növelése érdekében, valamint a mezőgazdasági diverzifikáció, amely pozitív hatással lesz a mezőgazdasági ágazat
versenyképességére azáltal, hogy javítja a mezőgazdasági üzemek hozzáférhetőségét, a bekötőutak korszerűsítésével és átalakításával, jó ellátás biztosításával.



Támogatható tevékenységek: a mezőgazdasági bekötőutak építése, kiterjesztése és / vagy korszerűsítése a gazdaságokhoz (mezőgazdasági üzemeken kívüli
bekötő utak)



Megpályázható összeg: 100%, de nem több mint 1.000.000 Euró/ projekt



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021. október folyamán jelenik meg a felhívás



További információk: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

10

BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
Támogatási program a közvilágítási infrastruktúra energiahatékonyságának növelésére


Pályáztató: Környezetvédelmi Alap (AFM)



Pályázhatnak: Községi, városi vagy municípiumi szinten szervezett közigazgatási-területi egységek



A program célja: A Program célja a környezet minőségének javítása az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén, olyan LED-es világítótestek
alkalmazásával, amelyek magas energiahatékonyságot és minimális fényszennyezést eredményeznek.



Támogatható tevékenységek: Támogatható az a projekt, amely megfelel az összes alábbi feltételnek: a) a pályázó tulajdonában / kezelésében lévő belterületen,
köz- vagy magánterületen kerül megvalósításra; b) a projekt megvalósítására rendelkezésre bocsátott terület tehermentes, nem képezi folyamatban lévő per
tárgyát, nem vonatkozik rá külön törvény alapján igény, nem vonatkozik rá kisajátítási eljárás; c) megfelel az SR EN 13201 közvilágítási szabványainak és az SR EN
60598 világítótestekre vonatkozó szabványainak; d) magában foglalja a tervezett beruházási célhoz kapcsolódó távirányító rendszer beszerzését és telepítését is;
e) legalább 25%-os energia-megtakarítást mutat; f) gondoskodik az utcai és/vagy gyalogos közvilágítás megvalósításáról. Az építészeti megvilágítás, dísz-ünnepi
világítás vagy a fent említettektől eltérő egyéb típusú világítás nem finanszírozható.



Megpályázható összeg: A finanszírozás a közigazgatási-területi egység kategóriája szerint történik, az alábbiak szerint: legfeljebb 5000 lakosú települések
esetében - maximum 1.000.000 lej; az 5001 fő feletti lakosságszámú települések esetében - maximum 2 000 000 lej; városok esetében - maximum 3 000 000 lej;
0. rangú municípiumok esetében - Bukarest - maximum 25 000 000 lej; 1. rangú municípiumok esetében - maximum 6 000 000 lej; 2. rangú municípiumok
esetében - maximum 5 000 000 lej.



Az önrész mértéke: 0



Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása 2021. október 25-től kezdődik, a Programra elkülönített keretösszeg 150%-ának eléréséig.



További információk: https://www.afm.ro/iluminat_public.php
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Innovációs Alap keretében támogatott nagyszabású projektek (második felhívás)


Pályáztató: Európai Bizottság, Európai Klíma-, Infrastruktúra- és Környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség (CINEA)



Pályázhatnak: Magán szervezetek, Közjogi szervezetek, Nemzetközi szervezetek



A program célja: Olyan projektek támogatása, amelyek rendkívül innovatív technológiákat, eljárásokat vagy termékeket állítanak elő, amelyek kellően kiforrottak
és jelentős potenciállal rendelkeznek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében; Pénzügyi támogatás nyújtása a piaci igényekhez és a
támogatható projektek kockázati profiljához igazodva, miközben azok további állami és magánforrásokat vonzanak be.



Támogatható tevékenységek: Forradalmi technológiák a megújuló energiaforrások, az energiaintenzív iparágak, az energiatárolás és a szén-dioxid-leválasztás, felhasználás és -tárolás területén. A projekteket az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának elkerülésére való képességük, innovációs potenciáljuk, pénzügyi
és műszaki érettségük, valamint nagyszabású alkalmazási lehetőségeik és költséghatékonyságuk alapján értékelik. Az ígéretes, de nem eléggé kiforrott projektek
esetében az Európai Beruházási Bank projektfejlesztési támogatása áll rendelkezésre.



Megpályázható összeg: Teljes költségvetés: 1,5 milliárd euró. A jelen felhívás keretében csak olyan projektek támogathatók, amelyek teljes beruházási költsége
meghaladja a 7 500 000 eurót.



Az önrész mértéke: 40%



Benyújtási határidő: 2022. március 3., 17:00 CET



További információk: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5473. 2021. november 10-én információs napot szerveznek, hogy a
potenciális pályázók és más érdeklődők tájékozódjanak és kérdéseket tehessenek fel a pályázati felhívással kapcsolatban.

12

