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6.4. Alintézkedés - Nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
80 000 euró támogatás a tech start-up-oknak
Euroklaszterek Európa fellendüléséért
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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-cusalariile-pentru-investitiile-noi-a-fost-redeschisa.html
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
SMEs Growth program: Utazási támogatás, III. felhívás


Pályáztató: Innovation Norway



Pályázhatnak: Jogszerűen létrehozott romániai KKV-k vagy nagyvállalatok, amelyeknek maximum 25% tulajdonjoga állami, állami vagy magán vállalatok
Norvégiából.



A program célja: A program célja innovatív zöld, kék vagy IKT technológiák/termékek, eljárások és megoldások fejlesztésének és alkalmazásának támogatása.



Támogatható tevékenységek: Utazási költségek, olyan pályázatok keretében, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak ahhoz, hogy jogosultak legyenek a
költségek megtérítésére: - A projektnek legalább egy romániai és egy norvég partner szervezetből kell állnia; - A projekteket a romániai KKV Növekedési program
három érdeklődési körének egyikében kell kidolgozni; -A pályázónak be kell mutatnia, hogy rendelkezik támogatható projektötlettel, és hogy részt kíván venni
akár támogatóként, akár olyan kétoldalú (norvég) partnerként, amely további feladatokat lát el a projektben; -Az utazást annak a szervezetnek kell
megvalósítania, amelynek a támogatást odaítélték.



Megpályázható összeg: 1.200 euro/ vállalkozás (a keretösszeg: 50.000 euro)



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: A benyújtás folyamatos, a pénzügyi keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. október 31-ig.



További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/businessdevelopment/romania/SMEsGrowthRomaniaTS/; https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/travel-grants-forcooperation-between-norway-and-poland/
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
„Boost to Romanian Business sector”


Pályáztató: Innovation Norway



Pályázhatnak: mikro- és kisvállalkozások



A program célja: A felhívás a kezdő vállalkozások által benyújtott projekteket finanszírozza olyan területeken, mint az ipari zöld innováció, a
„kék” növekedés és az IKT, és ezeknek hozzá kell járulniuk a forgalom, a profit és a munkahelyteremtés növeléséhez.



Támogatható tevékenységek: A projektek középpontjában a program három fő területének kell lennie: innováció a zöld ipar területén; kék
növekedés; információs és kommunikációs technológia (IKT). A finanszírozott projektek várható eredménye kell legyen a román vállalkozások
fokozott versenyképessége az említett területeken, az üzleti forgalom és a nettó profit növekedése és a munkahelyteremtés formájában. A
projektek hozzá kell járuljanak az innovatív technológiák, folyamatok és megoldások fejlesztéséhez és alkalmazásához, valamint a CO2kibocsátás csökkentéséhez és az energiahatékonyabb termelési folyamatokhoz is.



Megpályázható összeg: 10 000-200 000 euró között



Az önrész mértéke: 15%



Benyújtási határidő: 2021. november 18.



További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/businessdevelopment/romania/startupromania/
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Women TechEU


Pályáztató: Európai Bizottság



Pályázhatnak: nők által vezetett induló vállalkozások



A program célja: Az Európai Unió kezdeményezése támogatja az újonnan létrehozott, nők által vezetett deep-tech vállalatokat. A Women
TechEU a nők által alapított vagy társalapított, rendkívül innovatív induló vállalkozásokra irányul, akik a benyújtáskor vezetői pozíciót töltenek
be a vállalatnál (vezérigazgató, CTO vagy azzal egyenértékű).



Támogatható tevékenységek: A program pénzügyi támogatást nyújt a nők által irányított induló vállalkozások számára 75 000 euró értékben,
valamint magas minőségű útmutatást és mentorálást nyújt, a női vezetéssel kapcsolatos CEI programon keresztül. A program a kezdeti
szakaszban támogatást nyújt a vállalatok számára annak érdekében, hogy növelje a saját céget létrehozó nők számát. Legfeljebb 50 induló
vállalkozást finanszíroznak.



Megpályázható összeg: 75.000 EUR



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021. november 10.



További információk: LINK
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Finanszírozás romániai induló vállalkozásoknak


Pályáztató: Innovation Norway



Pályázhatnak: Romániai induló vállalkozások, amelyek legalább hat hónapja, de legfeljebb négy éve lettek létrehozva. Nem kötelező, de a
Norvégiából, Izlandról vagy Liechtensteinből származó szervezetekkel együtt jelentkező vállalatok nagyobb eséllyel indulnak.



A program célja: A projekteknek a program három fő területének egyikére kell összpontosítaniuk: innováció a zöldiparban, kék növekedés és
IKT. A projekteknek hozzá kell járulniuk a romániai vállalkozások versenyképességének növeléséhez az említett területeken, az üzleti forgalom
és a nettó nyereség növelése, illetve munkahelyteremtés formájában.



Támogatható tevékenységek: A felhívás támogatást nyújt olyan projektekhez, amelyek a finanszírozást kérelmező vállalaton belüli
tevékenységeket fejlesztik és valósítják meg, a program három fő területének egyik vagy akár több területén. A projekteknek közvetlenül
hozzá kell járulniuk a bevételek növeléséhez és a pályázók vállalkozásfejlesztési kapacitásának javításához.



Megpályázható összeg: A finanszírozás projektenként 10 000 és 200 000 euró között mozog



Az önrész mértéke: 15%



Benyújtási határidő: 2021. november 18., romániai idő szerint 13:00



További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/businessdevelopment/romania/startupromania/
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő

„CirCoAX by CircularInnoBooster” gyorsító program a textil- és fenntartható divatipari kkv-k számára


Pályáztató: Európai Bizottság, a COSME program keretében



Pályázhatnak: textilipari kkv–k



A program célja: olyan textiliparban tevékenykedő kkv–k támogatása, amelyek fenntartható divatcikkeket gyártanak



Támogatható tevékenységek: 30 innovatív európai kkv-t és start-upot választanak ki, amelyek 12 000 eurós támogatásban részesülnek fenntarthatósági
és divat-elképzeléseik továbbfejlesztésére



Megpályázható összeg: 12.000 EUR



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: 15 noiembrie 2021



További információk: https://circoax.eu/open-call-info
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
#MyEUspace verseny


Pályáztató: az Európai Unió Űrügynöksége (EUSPA)



Pályázhatnak: A versenyen a gazdasági szereplők (beleértve a jogi személyeket és magánszemélyeket) csapatai vehetnek részt. A nyereményjátékban
egyenlő feltételekkel vehetnek részt az Európai Unió tagállamaiban, Svájcban és Norvégiában működő gazdasági szereplők.



A program célja: intelligens mobilitási megoldások kifejlesztése, intelligens megoldások a fogyasztók számára, mint a mobil alkalmazások és egyebek,
innovatív megoldások a környezeti kihívások kezelésére, fenntartható életmód, fogyasztás és termelés, innovatív topográfiai megoldások, technológiai
megoldások, amelyek kezelik a mezőgazdasági termelés változékonyságát, javítják a termést a hozamok csökkentése, a környezetre gyakorolt hatás
csökkentése és az élelmiszerlánc optimalizálása, a kvantumtechnológiákat alkalmazó innovatív megoldások, amelyek továbbfejlesztik az űrbeli
alkalmazásokat.



Támogatható tevékenységek: A versenyt két szakaszban szervezik: 1. szakasz: Az ötlettől a prototípusig / ügyfél-érvényesítésig. A csapatok bemutatják
elméleti ötletüket (I. fázis) és a termék prototípus / béta verzióját egy ilyen ötlet alapján (II. Fázis), megfogalmazva értékjavaslatukat és feltárva a
megoldást egy érvényes környezetben végzett validációs teszt alapján. 2. szakasz: a prototípustól a termék / piacra lépésig. A csapatok bemutatják
prototípusuk / béta verziójukat (I. fázis) és az eladásra kész végterméket (II. fázis), amely értékjavaslatot dolgoz ki a potenciális felhasználók igényeinek
kielégítésére.



Megpályázható összeg: Beküldéskor: 1. szakasz: A legjobb 23 ötlet egyenként 10 000 euró díjat kap a prototípusuk fejlesztésének elindításához. 2.
szakasz: A legjobb 20 béta-alkalmazás / prototípus egyenként 15 000 euró díjat kap, a termékfejlesztés befejezéséért és a piacra lépésért. Döntő: 1.
szakasz: A legjobb 6 projekt további 25 000 eurós nyereményben részesül. 2. szakasz: A legjobb 5 projekt egyenként 50 000 euró díjat kap.



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: 2021. november 15.



További információk: https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition#criteria
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Innovációs klaszterek támogatása


Pályáztató: A Versenyképességi Operatív Program (POC) Irányító Hatósága



Pályázhatnak: Az innovációs klasztert működtető, Romániában bejegyzett jogi személy, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően
egyesületként vagy alapítványként működik.



A program célja: A KFI kapacitásának növelése az intelligens specializáció és az egészségügy területén.



Támogatható tevékenységek: Beruházások új közös K+F létesítmények fejlesztésére innovációs klaszterekben és / vagy meglévő közös K+F létesítmények
korszerűsítésére; Innovációs tevékenységek a klaszterekben; Innovációs tanácsadó szolgáltatások és innovációt támogató szolgáltatások; Tevékenységek
az innovációs klaszterek működésének támogatására.



Megpályázható összeg: Egy projekt esetében a vissza nem térítendő finanszírozás értéke minimum 2 460 775 lej (500 000 eurónak felel meg) és
legfeljebb 36 911 250 lej (7 500 000 eurónak felel meg).



Az önrész mértéke: 35-50%



Benyújtási határidő: 2021. november 7.



További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27193/a-fost-lansat-apelul-3-proiecte-pentru-clustere-de-inovare
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Mikro-támogatások vissza nem térítendő külső alapokból (Versenyképességi Operatív Program 2014–
2020)


Pályáztató: Európai Unió és Románia kormánya



Pályázhatnak: A támogatási intézkedés újraindítása számos újdonsággal jár az első szakaszban felkínált lehetőségek mellett. Pl. támogatást kaphatnak az
egyéni és családi vállalkozások is, amelyek a 130/2020 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő gazdasági területeken
tevékenykednek. Az olyan szabad foglalkozást végző szakemberek kategóriájából származó kedvezményezettek is jogosulttá válnak, akikre a 287/2009 sz.
Polgári Törvénykönyv, 3. cikkelyének második bekezdése vonatkozik.



A program célja: Pénzügyi támogatás nyújtása vissza nem térítendő külső alapokból, a COVID-19 okozta válsággal összefüggésben, a támogatási eljárás
3. pontja alapján, olyan vállalkozásoknak, amelyeknek a tevékenységét befolyásolta a SARS CoV-2 vírus terjedése, vagy amelyek tevékenységét katonai
rendeletek tiltották vagy korlátozták a szükségállapot idején, illetve a riasztási állapot alatt.



Támogatható tevékenységek: Nyersanyag-, és egyéb anyagkészlet kategóriákra fordított kiadások; jelenlegi és fennálló tartozások kifizetése a jelenlegi
szállítók számára; a megkötött szerződés alapján a bérleti díjjal kapcsolatos kiadások azon székhelyre / munkahelyre vonatkozóan, ahol a finanszírozást
igénylő tevékenységet végzik; a jelenlegi alaptevékenységhez szükséges szolgáltatások és javítások megvásárlásával kapcsolatos kiadások; egészségügyi
védőeszközök költségei; leltári cikkek vásárlásával kapcsolatos költségek; a tevékenység folytatásához szükséges berendezések, gépek, technológiák
beszerzésével kapcsolatos költségek; az állami költségvetésbe történő tartozások megfizetésével kapcsolatos költségek.



Megpályázható összeg: 2000 euró



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021. október 18. és 25. között a pre-regisztrációs kérelmek benyújthatók a granturi.imm.gov.ro platformon. A támogatások
igénylése október 25-én 10.00 órától kezdődik.
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További információk: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-1-microgranturi/; https://www.finantare.ro/incepe-preinscrierea-pentru-

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Szociális gazdasági küldetések a közösség ellenálló képessége érdekében


Pályáztató: Európai Bizottság, Egységes piaci program



Pályázhatnak: A konzorcium kötelező összetétele: legalább 3 önkormányzat 3 különböző országból; legalább egy vállalkozásokkal foglalkozó szervezet,
például kkv-szervezet vagy szövetség, szociális vállalkozások szervezete, kereskedelmi kamara stb., amennyiben releváns e felhívás témakörében; további
pályázók lehetnek más gazdasági szereplők, például hálózati vagy ernyőszervezetek, kkv-szervezetek, kkv-k, szociális gazdasági szervezetek vagy
vállalkozások, civil társadalmi szervezetek, helyi városfejlesztési és innovációs ügynökségek, technológiai központok és szolgáltatók, digitális innovációs
központok, tudományos szervezetek, ipari klaszterek, oktatási intézmények, oktatási vagy szakképzési szervezetek, kereskedelmi kamarák stb.
amennyiben relevánsak a felhívás témájában. A konzorciumot alkotó szervezetek száma minimum 4, maximum 10 lehet.



A program célja: Olyan projektek támogatása, amelyek javítják a regionális vagy helyi közigazgatások, a szociális gazdasági kkv-k és a civil társadalom
ellenálló képességeit a nehézségek és válságok leküzdésében.



Támogatható tevékenységek: A szociális gazdaság érdekelt felei (köz- és magánszféra) közötti transznacionális és régiók közötti együttműködés
fejlesztése a szociális gazdasági küldetések területén; Az egymástól tanulás ösztönzése, a bevált gyakorlatok és sikertörténetek megosztása és
reprodukálása a szociális gazdaság érdekelt felei között; A meglévő szociális gazdasági hálózatok, valamint a regionális és helyi érdekeltek közötti
együttműködés javítása az azonosított témában; A szociális gazdasági vállalatok szerepének előmozdítása a közösségek ellenálló képességének
kiépítésében; Helyi cselekvési tervek kidolgozása a szociális gazdasági vállalkozásokkal és az érintettekkel.



Megpályázható összeg: A keretösszeg: 2 millió EUR. Maximum 200 000 EUR/projekt.



Az önrész mértéke: 0-10%



Benyújtási határidő: 2021.11.24.



További információk: link
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
6.2. Alintézkedés - Nem mezőgazdasági tevékenységek vidéki területeken történő
létrehozásának támogatása


Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 6.2. alprogram



Pályázhatnak: mezőgazdasági termelők vagy vidéki háztartások tagjai, nem mezőgazdasági tevékenységet végző, vidéki térségekben működő
mikrovállalkozások és kisvállalkozások, a finanszírozási kérés benyújtásának évében létrehozott mikrovállalkozások és kisvállalkozások vagy
amelyek legfeljebb 3 pénzügyi éve létrejöttek, de nem működtek az induló projekt benyújtásának pillanatáig..



A program célja: új, nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozása, különösen a kistermelők vagy családtagjaik, és általában a vidéki
kisvállalkozók számára.



Támogatható tevékenységek: Termelési tevékenységek ( textil -, ruházati, bőráruk, papír-és kartongyártás, faipari termékek gyártása,
vegyszerek, gyógyszerek gyártása, elektromos és elektronikus termékek gyártása, biomassza, üzemanyag előállítást); Turisztikai
tevékenységek (kempingszállások, lakókocsi parkok, bungalók, turisztikai szabadidős és közétkeztetési szolgáltatások, beleértve a helyi
gasztronómiai helyszínt is); Kézműves termékek (kézműves foglalkozások és egyéb hagyományos nem mezőgazdasági tevékenységek ex
kerámia, hímzés, kézi feldolgozás vas, gyapjú, fa, bőr); Szolgáltatások (Egészségügyi, szociális, háztartási, állat-egészségügyi, autójavítás,
szerszámok, háztartási tanácsadás, könyvelés, jogi, audit)



Megpályázható összeg: 50 000 euró projektenként, kivéve a termelési tevékenységeket, amelyekre a támogatás összege 70 000 euró/projekt
(a támogatási összeg első részlete -70% a finanszírozási szerződés aláírása után, második részlet a 30% - az üzleti terv összes céljának
teljesítése után, de nem több mint 5 év a finanszírozási szerződés megkötésétől számítva



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021 okt. 29 -2022 jan. 31;



További információk: https://fonduri-euro.ro/finantari/submasura-6-2-in-2021/
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
6.4. Alintézkedés - Nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozására és fejlesztésére irányuló beruházások
támogatása


Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 6.4. alintézkedés



Pályázhatnak: Mikrovállalkozások és meglévő, nem mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások, valamint új, induló vállalkozások vidéki területeken;
Olyan gazdák vagy gazdaságok tagjai amelyek a létező vállalkozásukon belül a mezőgazdasági alaptevékenységüket változtatják nem mezőgazdasági
tevékenységre a vidéki térségben;



A program célja: Fenntartható és digitális gazdasági fejlődés előmozdítása a vidéki területeken; A üzleti vállalkozások ösztönzése vidéki környezetben; a vidéki
területeken végzett nem mezőgazdasági tevékenységek számának növelése; Munkahely teremtés; A vidéki lakosság jövedelmének növekedése; A
mezőgazdasági háztartások tagjai nem mezőgazdasági tevékenységek gyakorlásával a jövedelmek növelése és a foglalkozási alternatívák létrehozása érdekében.



Támogatható tevékenységek: Termelési tevékenységek (textil -, ruházati, bőráruk, papír-és kartongyártás, faipari termékek gyártása, vegyszerek, gyógyszerek
gyártása, elektromos és elektronikus termékek gyártása, biomassza, üzemanyag előállítást); Kézműves termékek (kézműves foglalkozások és egyéb
hagyományos nem mezőgazdasági tevékenységek pl. kerámia, hímzés, kézi feldolgozás vas, gyapjú, fa, bőr); Turisztikai tevékenységek (kempingszállások,
lakókocsi parkok, bungalók, turisztikai szabadidős és közétkeztetési szolgáltatások, beleértve a helyi gasztronómiai helyszínt is); Szociális szolgáltatások nyújtása
beleértve a tevékenységek fejlesztésével kapcsolatos terek és területek építését vagy korszerűsítését; Szolgáltatások nyújtása a lakosság számára pl. gépek,
szerszámok, háztartási cikkek javítása, tanácsadás, könyvelési, számviteli, jogi, informatikai és számítógépes szolgáltatások, műszaki, adminisztratív
szolgáltatások; Biomassza pellet és brikett gyártása



Megpályázható összeg: maximum 200.000 euró – az elszámolható költségek 90% vagy 70% -a



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021 nov. 2 – 2022 febr. 1.



További információk: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
80 000 euró támogatás a tech startupoknak


Pályáztató: Az észt Wise Guys Befektetési Alap és a Sustainability – Copenhagen akcelerátor program



Pályázhatnak: Romániai startupok, amelyek olyan technológiákat fejlesztenek (B2B), mint például: AgriTech, FoodTech, MedTech, EdTech, SexTech, Smart city,
Mobility, Energy vagy Supply Chain.



A program célja: Egy európai üzleti gyorsító-programhoz (akcelerátor) csatlakozhatnak a fenntarthatósági technológiákat fejlesztő romániai startupok, amelyek
különböző területeken működhetnek, a mezőgazdaságtól az energiáig vagy az egészségügyig.



Támogatható tevékenységek: Intenzív, 5 hónapos programot kínálnak a fenntartható üzleti fejlődés érdekében, a legfrissebb információkkal és eszközökkel: egy
rugalmas 7-8 hétig tartó program Koppenhágában, valamint 14-15 hét online.



Megpályázható összeg: A maximális támogatás egyenként 80 000 euró, készpénzben, illetve mentorálásban



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021. december 8.



További információk: https://www.finantare.ro/inscrieri-online-sprijin-de-80-000-euro-pentru-startup-uri-tech.html
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Euroklaszterek Európa fellendüléséért


Pályáztató: Európai Bizottság



Pályázhatnak: klaszterszervezetek, vagy klasztereket képviselő szervezetek (*), Egységes Piaci Program-beli (SMP) klaszterhálózatok, vagy más típusú
szervezetek, amelyek támogatják a zöld és digitális átmenetet, és hozzájárulnak az EU ellenálló képességének növeléséhez



A program célja: Ez az pályázat közös klaszter-kezdeményezéseket indít Európa helyreállítása érdekében (EUROCLUSTERS), mint szervezett erőfeszítéseket a
következők érdekében: - az EU egységes piacán értékláncok összekapcsolása, ezáltal is javítva az EU ipari ökoszisztémáinak ellenálló képességét; kapacitásépítés a stratégiai autonómia növelése érdekében ökoszisztémájuk legkritikusabb készleteiben és technológiáiban, beleértve a gyártó létesítmények
bővítését; - a zöldebb és digitális gazdasággá való átalakulás megerősítése; - a munkaerő előmozdítása és átképzése, miközben vonzza a tehetségeket; - újra
csatlakozni és növelni a globális ellátási és értékláncokhoz való hozzáférést.



Támogatható tevékenységek: A pályázatoknak a felhívás alább felsorolt 15 ágazat közül az egyikre kell koncentrálniuk: 1 nyitott terület: ide olyan javaslatokat
várnak, amelyek a különböző ipari ökoszisztémák keresztezését célozzák, anélkül, hogy egyetlen ipari ökoszisztémára összpontosítanának. 14 különálló terület:
turizmus, mobilitás - közlekedés - autóipar, repülés és védelem, építés, mezőgazdasági élelmiszerek, energiaintenzív iparágak, textíliák, kreatív és kulturális
iparágak, digitális, megújuló energia, elektronika, kiskereskedelem, közelségi & szociális gazdaság, egészség.



Megpályázható összeg: A maximális támogatás 1.400.000 EUR



Az önrész mértéke: 10%



Benyújtási határidő: 2021.11.30.



További információk: LINK
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures


Pályáztató: Európai Innovációs és Technológiai Intézet



Pályázhatnak: Innovatív megoldásokat fejlesztő startup vagy scale-up vállalkozások



A program célja: A felhívás 20 innovatív vállalatot támogat egyenként legfeljebb 50 000 eurós költségvetéssel a fenntarthatóságot (éghajlati célok, körforgás,
zéró szennyezés, biológiai sokféleség), az esztétikát (a funkcionalitáson túlmenően az élmény és stílus minősége) és a befogadást (sokszínűség és
hozzáférhetőség) integráló megoldások támogatása érdekében.



Támogatható tevékenységek: Az EIT Community booster az EIT Digital, az EIT Climate, az EIT Food, az EIT Manufacturing és az EIT Urban Mobility által kínált
legjobb üzleti növekedési programokat egyesíti. Jelentkezni lehet egy vagy több EIT Community Booster programra és az ezekhez tartozó, az Új Európai Bauhaus
számára készült alprogramra.



Megpályázható összeg: A legjobb 20 vállalat összesen 1 millió euró értékben részesül üzleti gyorsítási támogatásban. A korai fázisú csapatoktól a kiforrott
terjeszkedésekig a vállalkozások minden szinten megkaphatják a szükséges támogatást az üzleti növekedésük ösztönzéséhez, a finanszírozások lehívásához és a
nemzetközi terjeszkedéshez.



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021. december 17



További információk: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5266
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