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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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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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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/business-
development/romania/SMEsGrowthRomaniaTS/; https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/travel-grants-for-
cooperation-between-norway-and-poland/ 



   GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő 

8 8 

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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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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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:  129 naptári nap a MySMIS rendszerben való programindítástól kezdődően (08.09.2021) 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27193/a-fost-lansat-apelul-3-proiecte-pentru-clustere-de-inovare 
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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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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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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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HUBCAP EXPERIMENT – Digitális innovációs HUB-ok és együttműködési platform kiberfizikai rendszerek 
számára 
 
 Pályáztató: Európai Unió, HORIZONT 2020 program 

 Pályázhatnak: Két kkv-ból álló konzorcium: egy átvevő kkv és egy átadó kkv . 

 A program célja: A HUBCAP két KKV-ból álló konzorciumot keres, amelyek MBD-eszközöket kívánnak átvenni és kísérletezni a CPS-hez, azzal a céllal, hogy az 
MBD-termékek/szolgáltatások megvalósításához finanszírozás és szolgáltatások biztosításával fokozzák az MBD és CPS technológiák mobilizálását és átvételét. 

 Támogatható tevékenységek: • A platformon található eszközöket és szolgáltatásokat használó kiberrendszerek modellalapú tervezésének átvételére irányuló 
kísérletek, különösen a kevesebb digitális tapasztalattal rendelkező kkv-k részéről. • Kapcsolódás különböző iparágak felhasználóival és beszállítóival • 
Hozzáférés az MBD, CPS megoldásokhoz és speciális entitások által nyújtott szolgáltatásokhoz • Lehetőség a potenciális új ügyfelek elérésére • Hozzáférés a 
több CPS  területen aktív érdekelt felek fenntartható  ökoszisztémájához • Hozzáférés az IHL-ek által nyújtott szolgáltatások támogatásához és szakértelemhez. A 
projektek 4-6 hónapig tarthatnak.  

 Megpályázható összeg: 30 000 - 75 000 euró között 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. február 2. 

 További információk: https://www.hubcap.eu/calls/experiment 
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EIT Community Booster – Új európai Bauhaus vállalkozások bővítése 
 
 Pályáztató: Európai Unió 

 Pályázhatnak: • startup, • scaleup vállalkozások 

 A program célja: Az EIT közösség a leginnovatívabb projekteket keresi, amelyek fenntartható változásokhoz vezetnek a városok, az ipar, az éghajlat, az 
élelmiszerek, a jólét és az általános életminőség szempontjából, hogy támogassák üzleti növekedésüket és segítsék őket abban, hogy nemzetközi szereplővé 
váljanak. 

 Támogatható tevékenységek: • Olyan megoldások felgyorsítása, amelyek integrálják: • a fenntarthatóságot (az éghajlati céloktól a körkörösségig, zéró 
szennyezésig és biodiverzitásig) • esztétikát (élmény és stílus minősége, a funkcionalitáson túl) • befogadást (beleértve a sokszínűség előtérbe helyezését, a 
hozzáférhetőség és a megfizethetőség biztosítását) A programok a következők: • Tiszta városok klímagyorsítója (EIT Climate) • Európai digitális kalandok 
bővítése (EIT Digital) • Innováció és élelmiszer-átalakítás (EIT Food) • Környezetbarát és társadalmilag fenntartható gyártás (gyorsító felhívás – EIT 
Manufacturing) • Start- next level mobilitási fejlesztések (EIT Urban Mobility) 

 Megpályázható összeg: 50 000 euró 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2021. december 17. 

 További információk: https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/ 
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WORTH II pályázati felhívás 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság, COSME program,  

 Pályázhatnak: Jogi személyek által alkotott konzorciumok, ideértve: KKV-k, egyéni vállalkozók, magán non-profit szervezetek, magán profitorientált szervezetek, 
egyetemek, kutató szervezetek, tervező laboratóriumok stb. 

 A program célja: A WORTH II, a WORTH Partnership Project második felhívása, mely határokon átnyúló és interdiszciplináris együttműködések létrehozását 
célozza az Európai Unió, az Egyesült Királyság vagy a COSME program résztvevő országok tervezői, kézművesei, kkv-i, technológiai vállalatai és start-upjai között, 
valamint egyedi és korszerű termékek fejlesztését támogatja a következő ágazatokban: divat és textil, lábbeli, szőrme és bőr, bútorok / dekoráció / építészet, 
kiegészítők és ékszerek. A felhívást az Új Európai Bauhaus kezdeményezés alapelveinek szentelik, amelynek célja fenntarthatóbb, befogadóbb és szebb 
lakókörnyezet kialakítása. 

 Támogatható tevékenységek: A WORTH II tervezőket, gyártó kkv-kat, kézműveseket, életstílus iparágakban működő technológiai cégeket keres, beleértve a divat 
/ textil, lábbeli, bútor / dekoráció / építészet, bőr / szőrme, ékszer és kiegészítők gyártását, akik aktívan keresnek lehetőségeket az új európai Bauhaus 
fenntarthatóságának, befogadásának és szépségének elveivel foglalkozó ötletek kiaknázására. A pályázóknak erős érdeklődést kell mutatniuk a transznacionális 
alapon történő kapcsolatteremtés, alkotás és innováció iránt. A benyújtott ötleteket és projekteket a partnerség tagjainak minősége és a projekt sikeres 
megvalósításához szükséges működési képességei alapján értékelik. A WORTH transznacionális partnerségek kiépítését és tervezésen alapuló projektek/ötletek 
támogatását jelenti.  

 Megpályázható összeg: A nyertesek 10 000 és 20 000 euró közötti támogatást kapnak, és részesülnek a következőkből: médiakészlet, amely a médiával, 
reklámozással és közösségi hálózatokkal kapcsolatos tevékenységeket tartalmaz; részvétel két nemzetközi tervezési eseményen; személyre szabott 
mentorprogram; ágazatközi együttműködés és hálózatépítési eseményeken való részvétel; a szakmai profil láthatósága a WORTH Galériában. 

 Az önrész mértéke: 0 

 Benyújtási határidő: 2022. február 2. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27808/worth-ii-apel-dedicat-sectoarelor-moda-si-textil-imbracaminte-arta-finantari-de-pana-la-
20-000-de-euro-si-alte-beneficii 
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RONIN multifinanszírozási platform 
 
 Pályáztató: A RONIN befektetési platform 

 Pályázhatnak: startupok és cégek 

 A program célja: A Ronin finanszírozás a különböző területeken tevékenykedő vállalkozók támogatása üzleti ötleteik kidolgozásában. A Ronin ugyanakkor egyéni 
befektetőknek kínál lehetőséget arra, hogy 100 eurós küszöbértékű befektetésekkel szálljanak be a vállalkozásokba. 

 Támogatható tevékenységek: A Ronin csapata független értékelési táblázat alapján kiválasztja a potenciális cégeket, amelyek eddig nem fértek hozzá befektetési 
alapokhoz, támogatja őket az adománygyűjtő kampány előkészítésében, és eljuttatja azokat a befektetőkhöz. 

 Megpályázható összeg: 100 eurós küszöbértékű befektetések  

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: nincs meghatározva 

 További információk: https://weronin.com/?fbclid=IwAR3Oyc3An665grNJ4lS2S68eP7r-PvvvO7UbT5yL1Vpl6Rl60fIldzkjVyY 
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“Európai vállalkozói régió” díj 
 
 Pályáztató: Régiók Európai Bizottsága  

 Pályázhatnak: A kezdeményezés nyitva áll minden olyan régió, tartomány, város, önkormányzat és EGTC számára, amely: a) ambiciózus vállalkozói elképzeléssel 
rendelkezik gazdaságuk újjáélesztésére, és b) hiteles, politikailag támogatott cselekvési tervvel rendelkezik ennek a víziónak a valóságban történő 
megváltoztatására.  

 A program célja: a Régiók Európai Bizottsága (RB) által odaítélt kiválósági címet azok a régiók kaphatják meg, amelyek a nagyobb társadalmi kihívásokat 
tekintetbe véve kiemelkedő vállalkozói előrelátást mutattak és intelligens növekedési stratégiát követnek. A EVR • egy elismerő jel / címke, amelyet a Régiók 
Európai Bizottsága évente legfeljebb három településnek, városnak, tartománynak vagy régiónak ítél oda, amelyek előremutató stratégiát dolgoznak ki a kkv-k, 
induló vállalkozások és vállalatok támogatására; • úttörő módon fejlődő területek hálózata, amelyek aktívan erősítik vállalkozói ökoszisztémáikat, megosztják a 
bevált gyakorlataikat, példáikat, és együttműködnek európai projektekben. 

 Támogatható tevékenységek: Az EVR 2023 kezdeményezés fő témája a „Vállalkozás és rugalmas közösségek”, kiemelve a helyi és regionális szereplők szerepét az 
alulról felfelé építkező vállalkozói kultúra támogatásában a Covid-19 világjárvány utáni újjáépítésben. A célok a következők: - partnerségben hozzájárulni a 
kisvállalkozói intézkedéscsomagok végrehajtásához; - Előretekintő szakpolitikai jövőkép bemutatása az EU kkv-stratégiájának a területen történő végrehajtására 
vonatkozóan, adott esetben figyelembe véve a 2019–2024 közötti időszakra szóló uniós stratégiai menetrend kulcsfontosságú prioritásait; - bemutatni az EU-
források és egyéb közpénzek optimális felhasználását, amelyek célja a régió vállalkozói politikájának kialakítása. 

 Megpályázható összeg: Az EVR elismerést és láthatóságot biztosít a helyi vállalkozói stratégiáknak és az adott közigazgatás által ösztönzött vagy kidolgozott 
konkrét projekteknek. Segíti a vállalkozói ökoszisztémában érdekelt feleket, hogy proaktívan bekapcsolódjanak és ösztönözzék az ökoszisztéma érését. Ez a 
kezdeményezés ingyenes és korlátlan hozzáférést biztosít a potenciális partnerek hálózatához a különféle együttműködési lehetőségekhez. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. március 29. 

 További információk: https://uncjr.ro/web/cerere-de-aplicatii-pentru-competitia-regiunea-europeana-intreprinzatoare/ 
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Befektetések termelő tevékenységekbe 
 
 Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya, POC program 4.1.1 

 Pályázhatnak: Mikrovállalkozások; Kis vállalkozások; Középvállalkozások. 

 A program célja: A COVID-járvány által érintett kkv-k piaci pozíciójának erősítése. 

 Támogatható tevékenységek: • Termelő/szolgáltató területek építése/beszerzése/bővítése - a projekt értékének maximum 50%-a; • Tárgyi, immateriális javakkal 
való ellátottság. • A következő ágazatokban kell működniük: C osztály - Feldolgozóipar (kivéve a 11-es kód - italgyártás, 12-es kód - dohánygyártás és 254-es kód 
- fegyver- és lőszergyártás); F osztály – Építmények; G osztály - Nagy- és kiskereskedelem; Gépjárművek és motorkerékpárok javítása; H osztály - Szállítás és 
tárolás; I. osztály – Szállodák és éttermek; M osztály - Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység; N osztály – Adminisztratív és támogató szolgáltatási 
tevékenységek; P osztály - oktatás; Q osztály - Egészségügyi és szociális munka; R osztály - Előadói, kulturális és szabadidős tevékenységek; S osztály – Egyéb 
szolgáltatási tevékenységek. 

 Megpályázható összeg: 50 000 - 1 000 000 euró között. A támogatás legfeljebb a pályázó 2019. évi árbevételének ötszörösére korlátozódik. 

 Az önrész mértéke: Mikrovállalkozások esetén 5%; kisvállalkozások esetén 10%; a középvállalkozások esetében 15%. 

 Benyújtási határidő: 5 naptári nap a felhívás MySMIS-ben való indulását követően, várhatóan 2022 januárjában. Az érkezési sorrend elve megszűnt. 

 További információk: https://www.scribd.com/document/541632550/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr-1111 


