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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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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/ 
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Kisléptékű támogatási felhívás  vízenergia, geotermikus és egyéb megújuló energiaforrás rendszerekre, 
kkv-k és civil szervezetek számára 
 
 Pályáztató: EGT és norvég támogatások 

 Pályázhatnak: Kkv-k és civil szervezetek (beleértve a gazdasági tevékenységet folytató szociális vállalkozásokat is), amelyek jogi személyként romániai 
székhellyel rendelkeznek. 

 A program célja: A megújuló energiaforrásokkal történő energia- / villamosenergia -termelés kapacitásának növelése és a megújuló energia / villamos 
energia megújuló forrásból történő előállítására szolgáló új létesítmények számának növelése. 

 Támogatható tevékenységek: Ez a program támogatást nyújthat olyan projektekhez, amelyek megújuló energiaforrásokból származó energia / villamos 
energia előállítását célzó tevékenységeket dolgoznak ki és valósítanak meg az alábbi területek közül egyben vagy többen: 1. Vízenergia, 2. Geotermikus 
energia, 3. Más megújuló  forrásokból származó energia (egyéb megújuló energiaforrások). 

 Megpályázható összeg:  50 000-200 000 euró projektenként 

 Az önrész mértéke: 10-70% az állami támogatás típusától, a pályázó szervezet  méretétől és a projekt szempontjából lényeges egyéb elemektől függően. 

 Benyújtási határidő: 2021. december 3., 14:00 (román idő szerint) 

 További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/romania-hydropower-geothermal-and-
other-res-for-smes-and-ngos/ 
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LIFE Tiszta energiára való átállás 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: jogi személyek, állami vagy magánszervezetek, amelyek székhelye: EU-tagállamok, beleértve a tengerentúli országokat és területeket, az 
EGT-országok és a LIFE programhoz társult országok, a megállapodás tárgyalási folyamatában lévő országok, és ahol a megállapodás a támogatás aláírása 
előtt lép hatályba. 

 A program célja: A LIFE az egyetlen uniós szintű program, amely kizárólag a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással foglalkozik. Az EU egyik 
prioritása - amelyben a LIFE program fontos szerepet fog játszani - a tisztább és körkörösebb gazdaság kiépítése, amely a termékek újrafelhasználására és 
újrafeldolgozására összpontosít. A LIFE támogatja a tiszta energiára való áttérést, és más programokkal együtt hozzájárul az EU céljához, hogy 2050-ig 
elérje a szén-dioxid-semlegességet. A program célja továbbá a környezet védelme és javítása, de a biológiai sokféleség csökkenésének megfékezése is. 

 Támogatható tevékenységek:  A LIFE tiszta energiára való átállás olyan projekteket támogat, amelyek politikai kereteket építenek fel: a tiszta energiára 
való áttérés a kormányzás minden szintjén; a technológia, a digitalizálás, valamint az új szolgáltatások és üzleti modellek bevezetésének felgyorsítása; a 
szakmai készségek fejlesztése a piacon; magánfinanszírozás vonzása és fenntartható energiával kapcsolatos beruházási projektek fejlesztésének 
támogatása; a polgárok bevonása és felhatalmazása a tiszta energiára való átállásba. 

 Megpályázható összeg:  Az alprogram hozzávetőleges költségvetése 94,5 millió euró. Mind a 18 altémájának 2-7 millió euró közötti pénzügyi kerete van. 

 Az önrész mértéke: 5%  

 Benyújtási határidő: 2022. január 12. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/520/programul-life-tranzitia-catre-o-energie-curata-2021 
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LIFE Természet és biodiverzitás 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezetek), 
Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

 A program célja: A LIFE Természet és Biodiverzitás kifejezett célja elősegíteni a természet és biodiverzitás területén az EU szakpolitikájának és 
jogalkotásának fejlődését és végrehajtását. Az elérendő cél, az Európai Unió korábbi célkitűzéseihez igazodva, az Unió természeti tőkéjének védelme, 
fenntartása és helyreállítása a tengeri, édesvízi és szárazföldi ökoszisztémáiban.  

 Támogatható tevékenységek:  A madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) és az élőhelyvédelmi irányelv 92/43/EGK) végrehajtásának, különösen a Natura 
2000 hálózat megvalósításának elősegítése, kiemelt tekintettel a tagállamok prioririzált intézkedési terveire. A hagyományos projektek mellett továbbra 
is lehet pályázni ún. stratégiai integrált projektekre, amelyek terveket, stratégiákat, illetve programokat megvalósító, nagyléptékű pályázatok. Újdonság, 
hogy ezek a projektek már nemcsak a Natura 2000 Prioririzált Intézkedési Tervre irányulhatnak, hanem az EU 2030-ig tartó időszakra szóló biodiverzitás 
stratégiájának megvalósítására is. 

 Megpályázható összeg:  Keretösszeg: 122 516 306 EUR.  

 Az önrész mértéke: 40%  

 Benyújtási határidő:  2021.11.30., 17.00 (brüsszeli idő) 

  További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/4368 
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LIFE Klíma irányítás és tájékoztatás 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezetek), 
Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi, jogi szervezet. 

 A program célja: A LIFE Éghajlatváltozás Irányítása és Tájékoztatása célul tűzte ki, hogy támogassa az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós jogszabályok 
és politikai akciók kidolgozását, végrehajtását, nyomon követését és annak betartatását, abból a célból, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez és/vagy az ahhoz való alkalmazkodáshoz. Mindez magában foglalja a kormányzás megerősítését, melyet az állami és 
magánszereplők hatékonyabb részvételével és a civil társadalom fokozottabb bevonásával kíván elérni. 

 Támogatható tevékenységek:  Az Európai Éghajlati Paktum működésének támogatása: A hétköznapi szokások megváltoztatásának ösztönzése a 
kibocsátáscsökkentés, az erőforrások és az energia hatékonyabb felhasználásának eléréséhez. A tudatosítás támogatása az alkalmazkodás és a hatás 
enyhítésének céljából. A Fenntartható Pénzügyi Akciók fejlesztéséhez és végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek népszerűsítése. Üvegházhatású 
gázok megfigyelése és jelentése. A 2030-ig szóló nemzeti éghajlat- és energiastratégiák és/vagy a század közepi stratégiák megvalósítása illetve azok 
továbbfejlesztése. Az üvegházhatású gázokkal való elszámolás és az éghajlatváltozás mérséklésének növelése és annak megvalósítása a földhasználati 
szektorban. Az EU ETS működésének értékelése. A hatékonyság és a tudatosság fokozása a végfelhasználók és a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
berendezéseinek forgalmazói lánca között. Az éghajlat-politika nyomon követése, felbecslése és utólagos értékelése. 

 Megpályázható összeg:  Keretösszeg: 947.000.000 EURO  

 Az önrész mértéke: 40%  

 Benyújtási határidő:  2021.11.30., 17.00 (brüsszeli idő) 

  További információk: https://oportunitati-ue.gov.ro/life-domeniul-politici-climatice/ 
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LIFE Körkörös gazdaság és jobb életminőség 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, nikro-, kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezetek), 
non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi, jogi szervezet, egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet) 

 A program célja: A kiírás célja az átváltás támogatása egy olyan gazdasági működésre, mely fenntartható, körkörös, mérgezésmentes, 
energiahatékony/éghajlat-ellenálló, valamint minden olyan folyamat, ami a természetet védi, segíti és jobbá teszi.  

 Támogatható tevékenységek:  A felhívási dokumentum 2. szakaszában teljes körűen meghatározott témák közül egyet vagy többet kell lefedni: körkörös 
gazdaság, hulladék, levegő, víz, talaj, zaj, vegyszerek, új európai Bauhaus (NEB). 

 Megpályázható összeg:  Keretösszeg: 954 420 656 EUR 

 Az önrész mértéke: 40%  

 Benyújtási határidő:  2021.11.30. 

 További információk: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1775 
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Helyi zöld ügyek 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, Egységes piaci program  

 Pályázhatnak: A konzorcium kötelező összetétele: legalább 2 önkormányzat két 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 3, maximum 10 lehet. 

 A program célja: A felhívás célja ebben a témakörben, hogy támogatást nyújtson a KKV-knak, illetve a regionális és helyi gazdasági szereplőknek a kettős 
zöld és digitális átmenet irányításához, valamint olyan intézkedések végrehajtásához, amelyek célja a helyi gazdaság fenntartható és befogadó útra 
terelése, új munkahelyek teremtése, a COVID-19 válság társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése, valamint az új, zöld és igazságosabb fellendülés 
gyorsítása.  

 Támogatható tevékenységek:  Olyan projekteket lehet benyújtani, amelyek elősegítik a helyi hatóságok és a helyi vállalkozások közötti transznacionális és 
határokon átnyúló együttműködését a helyi zöld ügyletek (Local Green Deal) közös létrehozása, közös tervezése és megvalósítása érdekében. A 
tevékenységeket helyi szinten lehet megszervezni a helyi zöld ügyletek fejlesztése és végrehajtása érdekében, a transznacionális partnerség részeként, és 
városok közötti szinten az együttműködés megerősítése érdekében. A végrehajtott tevékenységeknek támogatniuk kell a bevált gyakorlatok cseréjét és a 
egymástól való tanulást a projektben részt vevő városok és helyi vállalkozások között, valamint a zöld megoldások együttes létrehozását a legsürgetőbb 
városi kihívásokra. 

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

 Az önrész mértéke: 0-10% 

 Benyújtási határidő:  2021.11.24. 

 További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-
resilience_en.pdf 


