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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
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-seturilor3
de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in

KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
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.
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További információk: http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/

KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
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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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
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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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő

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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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
A helyi hatóságok támogatása a fenntartható energiába való beruházások koncepcióinak
kidolgozásában


Pályáztató: Európai Bizottság, European City Facility (EUCF)



Pályázhatnak: Önkormányzatok/helyi hatóságok, ezek csoportjai, valamint olyan helyi hatóságok, amelyek összefogják a településeket /helyi
hatóságokat az EU-tagállamokból vagy az EGT-EFTA-államokból (Izland, Liechtenstein és Norvégia) és az Egyesült Királyság. A pályázóknak politikailag
jóváhagyott klíma- és energiatervre van szükségük.



A program célja: A felhívás az önkormányzatokat és helyi hatóságokat támogatja a klíma- és energiaügyi cselekvési tervükben meghatározott akcióik
megvalósításához kapcsolódó beruházási koncepciók kidolgozásában. Az EUCF végső célja a fenntartható energiabefektetési projektek jelentős
hálózatának kiépítése az európai településeken.



Támogatható tevékenységek: A beruházási koncepció kidolgozásához szükséges tevékenységek, mint (műszaki) megvalósíthatósági tanulmányok,
piacelemzés, az érdekelt felek elemzése, jogi, gazdasági és pénzügyi elemzés, kockázatelemzés, stb. Ezeket a tevékenységeket belső munkatársak vagy
külső szakértők végezhetik. A támogatás nem finanszíroz közvetlenül tényleges beruházásokat, de fedezi az erőforrások mozgósításának és a beruházási
koncepció kidolgozásához szükséges szolgáltatások igénybevételének költségeit. Jelen felhívás 69 beruházási koncepció kidolgozását támogatja.



Megpályázható összeg: 60 000 euró



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2021. december 17.



További információk: https://www.eucityfacility.eu/home.html
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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
Film4Energy Challenge - Légy okos, takarékoskodj az energiával!












Pályáztató: Az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága (DG ENER)
Pályázhatnak: A rövidfilmek kidolgozását, elkészítését és benyújtását 12 és 15 év közötti diákok csoportjai végezhetik el. Egy iskolában több diákcsoport is
dolgozhat rövidfilmprojektjén. Egy iskolából azonban kizárólag egy rövidfilm nyújtható be. A nevezéseket kizárólag az iskola nyújthatja be (például egy tanár
és/vagy egy igazgató), a tanulók nem.
A program célja: A verseny keretében lehetőséget nyújtanak a 12–15 éves tanulóknak egy olyan rövidfilm megosztására, amely arról szól, hogy miért is
fontos és hogyan valósítható meg az energiamegtakarítás.
Támogatható tevékenységek: A rövidfilm célja, hogy a pályázó környezetében élő embereket meggyőzze az energiamegtakarítás, valamint a fűtés, hűtés,
közlekedés, illetve a mindennapi tevékenységek egyéb területén az energiahatékony alternatívák alkalmazásának előnyeiről. A rövidfilmek hossza legfeljebb
egy perc lehet. A rövidfilmek valamennyi hivatalos uniós nyelven (az ír és a máltai kivételével) elkészíthetők és benyújthatók, feltéve hogy a benyújtott
pályamű megfelel a Versenyszabályzatnak. A rövidfilm mondanivalójának az iskola térségében élő fiatalokhoz és egyéb személyekhez kell szólnia. A
rövidfilm átfogó üzenetének pedig megismételhetőnek/átültethetőnek kell lennie valamennyi uniós tagállamban, és fontos, hogy bárki könnyen
megérthesse.
Megpályázható összeg: A díjnyertes és a válogatott iskolák: - láthatják megjelenni rövidfilmjeiket az Európai Bizottság hivatalos csatornáin, ezáltal pedig
polgárok millióit oktathatják Európa-szerte az energiamegtakarítás jelentőségéről és annak módjáról. A rövidfilmek angol feliratot kapnak; - elismerést
nyernek a rövidfilmben: az iskola neve meg fog jelenni a videóban; -az iskolához kézbesített emléktáblában részesülnek, amelyen fel lesz tüntetve a
versenyben való részvételük jelentősége és az energiahatékonyságra való figyelemfelkeltésben betöltött szerepük. - A nyertes iskolák videóit az Európai
Bizottság Európa-szerte meg fogja osztani hivatalos csatornáin, a legjobb pályaművet benyújtó intézmény pedig támogatást kap majd ahhoz, hogy
energianapot rendezzen az iskola területén.
Az önrész mértéke: 0
Benyújtási határidő: 2022. február 15.
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További információk: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en

KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
Pályázati felhívás a helyi szintű fenntartható energetikai átállás támogatására












Pályáztató: European Cities Facility
Pályázhatnak: Önkormányzatok/helyi hatóságok, ezek társulásai/csoportosulásai, önkormányzatok/helyhatóságok összefogására alkalmas helyi közjogi
szervezetek; az eredmények és a finanszírozás ésszerűsítése érdekében javasolt több helyi önkormányzatnak közösen pályázni.
A program célja: Ez a páneurópai eszköz gyors, egyszerűsített pénzügyi támogatást (60 000 eurós támogatás) és kapacitásépítési szolgáltatásokat nyújt az
európai helyi hatóságoknak, amely lehetővé teszi számukra, hogy megalapozott beruházási koncepciókat dolgozzanak ki, és finanszírozást mozgósítsanak a
fenntartható energia témakörében.
Támogatható tevékenységek: Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki és jogi elemzések, társadalom- és piactanulmányok, pénzügyi elemzések, egyéb
támogató tevékenységek. A támogatás nem finanszírozhat közvetlenül tényleges beruházásokat, de fedezi a források mozgósításának és a beruházási
koncepció kidolgozásához szükséges szolgáltatásokhoz való hozzáférés költségeit.
Megpályázható összeg: 60 000 euró
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2021. december 17.
További információk: https://uncjr.ro/web/programul-orizont-2020-cerere-de-propuneri-de-proiecte-destinata-tranzitiei-energetice-sustenabile-la-nivellocal/
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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
Az Európai Klímakezdeményezés pályázati felhívása










Pályáztató: European Climate Initiative (EUKI)
Pályázhatnak: Civil szervezetek, egyetemek, tudományos és oktatási intézmények, regionális és helyi hatóságok, non-profit vállalkozások
A program célja: Az Európai Klímakezdeményezés (EUKI) nyolc fő területen finanszíroz klímaakció projekteket: klímapolitika, energia, épületek és
önkormányzatok, mobilitás, mezőgazdaság, talaj- és erdőgazdálkodás, tudatosság, klímafinanszírozás és fenntartható gazdaság.
Támogatható tevékenységek: A felhívás eljárása keretében két körben választják ki azokat a szervezeteket, amelyek ígéretes ötleteket mutatnak be az
európai éghajlat-politikai intézkedésekkel kapcsolatban. Az eljárás első szakaszában a projekt adatlapokat angol nyelven kell elkészíteni, feltüntetve a
kezelendő kérdést, a projekt céljait és a tervezett intézkedéseket. Ezeket a határidőig kell benyújtani kizárólag az EUKI honlapján található online pályázati
eszköz segítségével. Az első körben kiválasztott szervezeteket ezután írásban felkérik, hogy nyújtsanak be teljes projektjavaslatot (az eljárás második
szakasza). Ezt a javaslatot körülbelül négy-hat héten belül kell benyújtani. A következő megközelítések követhetők külön-külön vagy kombinálva:
kapacitásépítés, hálózatépítés, politikák és intézkedések végrehajtása, stratégiák kidolgozása és megvalósíthatósági tanulmányok készítése, párbeszéd
formátumok, népszerűsítés és oktatás.
Megpályázható összeg: 120 000 és 1 millió euró között projektenként
Az önrész mértéke: Benyújtási határidő: 2022. január 12.
További információk: https://www.finantare.ro/call-for-project-ideas-of-the-european-climate-initative.html
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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
Elektromosautó-töltőállomások építése





Pályáztató: Környezetvédelmi Alap
Pályázhatnak: Közintézmények; települések önkormányzatai, megyei önkormányzatok; országos jelentőségű turisztikai települések közintézményei/
önkormányzata; helyi jelentőségű turisztikai települések közintézményei/önkormányzata; megyeszékhelyek/Bukarest metropoliszövezetei. A pályázók a
projekt megvalósítására rendelkezésre bocsátott földterület tulajdonosai, kezelői, bérlői vagy haszonbérlői kell, hogy legyenek.
A program célja: Az elektromos járművek ellátási infrastruktúrájának fejlesztése, a környezet minőségének javítása az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésével, az elektromos járművek használatának ösztönzésével.
Támogatható tevékenységek: A Program olyan töltőállomásokat finanszíroz, amelyek legalább két töltőpontból állnak, a nyilvános elosztóhálózatban,
ugyanazon átadási ponton működnek, melyek közül az egyik töltőpont multistandard egyenáramú töltést tesz lehetővé 50 kW-nál nagyobb teljesítménnyel,
a másik töltőpont pedig lehetővé teszi a járművek ≥ 22 kW váltóáramú teljesítményű töltését. A töltőállomás lehetővé kell hogy tegye az egyidejű töltést a
megadott teljesítményeken. A töltőállomásoknak meg kell felelniük az SR EN IEC 61851 (Vezetőképes töltőrendszer elektromos járművekhez) szabvány
követelményeinek. A töltőállomásokat fel kell szerelni legalább 2-es típusú, az SR EN62196-2 szabványban leírt járművekhez való csatlakozóaljzatokkal és
csatlakozókkal a váltóáramú töltéshez, valamint multistandard csatlakozókkal, amelyek közül az egyik a Combo2 töltőrendszerű az SR EN62196-3
szabványban leírtak szerint egyenáramú töltéshez. A töltőállomások minimum 1,5 OCPP típusú protokollon keresztül kell hogy kommunikáljanak, valamint
román és angol nyelvű menüvel kell hogy rendelkeznek.



Megpályázható összeg: Egy elektromos töltőállomás létrehozására igényelhető maximális összeg 190 000 lej. A jogosultak által igényelhető maximális



összeg közintézmények esetében 800 000 lej; Bukarest esetében 8 millió lej; Bukarest kerületi önkormányzatai esetében 8 millió lej; I-es
kategóriájú települések önkormányzatai esetében 4 millió lej; II-es kategóriájú települések önkormányzatai esetében 3 millió lej; városi
önkormányzatok esetében 2 millió lej; községek önkormányzatai esetében 1 millió lej; megyei önkormányzatok esetében 4 millió lej; országos
jelentőségű turisztikai települések közintézményei/önkormányzata esetében 3 millió lej; helyi jelentőségű turisztikai települések
közintézményei/önkormányzata esetében 2 millió lej; megyeszékhelyek/Bukarest metropoliszövezetei esetében 2 millió lej.




Az önrész mértéke: 0
Benyújtási határidő: 2022. március 31. A kérelmeket a költségvetés kimerüléséig fogadják.
További információk: https://afm.ro/statii_reincarcare.php
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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
Projektfejlesztési támogatás a Körkörös Városok és Régiók Kezdeményezés keretében










Pályáztató: Európai Bizottság, Horizon Európa program, Pályázati azonosító: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-01
Pályázhatnak: Bármely jogi személy, amelyet egy programba résztvevő állam területén jogszerűen alapítottak
A program célja: Körforgásos gazdasági projektek megvalósulása.
Támogatható tevékenységek: Olyan pályázatok benyújtására kerülhet sor, amelyek a körkörös gazdasági beruházások támogatása érdekében helyi és
regionális szintű innovatív finanszírozási rendszerek kidolgozására, vagy egy már létrehozott séma átvételére és végrehajtására irányulnak. A téma
keretében támogatásban részesülő pályázatok az európai zöld megállapodás, a körkörös gazdaság cselekvési terv, valamint a biogazdaság stratégia
megvalósulását támogató szolgáltatások és megoldások létrejöttéhez járulnak hozzá, különösen a következő aspektusok figyelembe vételével: - A projekttevékenységek egyértelműen a fenntartható körkörös gazdasági projektek megvalósítását támogató helyi és regionális szintű innovatív finanszírozási
megoldások/rendszerek elindítására irányulnak; - adott ágazatok vonatkozásában a körkörösség növelésére példaértékű esetek bemutatása helyi és
regionális szinten; - szervezeti innováció megvalósítása a befektetési programok mobilizálása terén.
Megpályázható összeg: A keretösszeg: 10 000 000 EUR. A konkrét támogatási paraméterek (maximális támogatási összeg, támogatási arány, összes
elszámolható költség stb.) a támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.
Az önrész mértéke: 0
Benyújtási határidő: 2022.02.15.
További információk: https://uncjr.ro/web/programul-orizont-2020-cerere-de-propuneri-de-proiecte-privind-economia-circulara-si-sectoarelorbioeconomice/
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