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Pályázati felhívás az integrált hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésére – új 
beruházású projektek (POIM 3.1) 
 

 Pályáztató: az Európai Unió és Románia Kormánya. 

 Pályázhatnak: önkormányzati fejlesztési társulások megyei tanácsok által, a Környezetvédelmi Minisztérium, a hulladékgazdálkodás 
területén illetékes közintézmények partnerségben a Környezetvédelmi Minisztériummal. 

 A program célja: a nem megfelelő hulladéklerakók számának csökkentése és a hulladékok újrahasznosítási készségének növelése 
Romániában. 

 Támogatható tevékenységek: új integrált projektek, illetve az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek konszolidációja és bővítése 
érdekében; a nem megfelelő veszélyes és nem veszélyes ipari hulladéklerakók bezárására irányuló projektek; projektportfólió 
előkészítésének támogatása a 2014–2020 közötti időszakra és adott esetben a 2020 utáni időszakra. 

 Megpályázható összeg: az elszámolható összeg 98%-át támogatják. 

 Az önrész mértéke: 2% 

 Benyújtási határidő: 2022. július 01. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/21/poim-3-1 
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Energiahatékonysági technikai támogatás – ELENA (European Local ENergy Assistance) 
 

 Pályáztató: az Európai Beruházási Bank. 

 Pályázhatnak: önkormányzatok, állami intézmények, regionális intézmények. 

 A program célja: a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra irányuló innovatív helyi és regionális beruházások 
támogatása, különösen az építőiparban és a közlekedésben. 

 Támogatható tevékenységek: környezetbarát energiarendszerek fejlesztése; megújuló energiaforrások alkalmazása – napelemek, 
fotovoltaikus elemek; tiszta és energiahatékony tömegközlekedési rendszerek fejlesztése 

 Megpályázható összeg: 15 millió euró – 90% az elszámolható költségekből. 

 Az önrész mértéke: 10% 

 Benyújtási határidő: folyamatos. 

 További információk:  https://www.fonduri-
structurale.ro/Document_Files//altefinantari/00006113/wyvvn_ELENA%20Programme.pdf 



   BERUHÁZÁSI pályázati figyelő 

5 5 

Köz- és társadalmi érdekű építkezési program (CNI) 
 
 

 Pályáztató: az Országos Beruházási Társaság. 

 Pályázhatnak: központi közigazgatási intézmények, helyi közigazgatási intézmények, egyéb közintézmények és közérdekű 
intézmények és jogi személyiségű közhasznú intézmények, valamint természetes és jogi személyek a Sürgősségi munkálatok 
alprogram keretében. 

 A program célja: építés, rehabilitáció, korszerűsítés, felszerelés, valamint a kedvezményezett által korábban megkezdett célkitűzés 
teljesítése. 

 Támogatható tevékenységek: az Országos Beruházási Társaság (CNI) végrehajtja a köz- vagy társadalmi érdekű országos építési 
programot (PNCIPS), amelyben megvalósíthatók a kitűzött beruházási célok a 25/2001. számú kormányrendelet 3. mellékletének 
rendelkezéseivel összhangban, a későbbiekben meghatározott módosítások és kiegészítések értelmében.  

 Megpályázható összeg: – 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási határidő: folyamatos. 

 További információk: https://www.cni.ro/admin/upload/1/Documente/ghid_de_depunere_CNI_martie_2021.pdf 
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Támogatási program a közvilágítási infrastruktúra energiahatékonyságának növelésére 
 
 Pályáztató: Környezetvédelmi Alap (AFM) 

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

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

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

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

 Az önrész mértéke: 0 

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

 További információk: https://www.afm.ro/iluminat_public.php 



    BERUHÁZÁSI pályázati figyelő 

7 7 

A gazdaságra jelentős hatást gyakorló beruházások ösztönzését célzó állami támogatási program 
 
 Pályáztató: Románia kormánya a Pénzügyminisztériumon keresztül, a 807/2014 Kormányhatározat alapján 

 Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező induló vagy már működő vállalkozások, kkv-k és nagyvállalatok egyaránt 

 A program célja: Az állami támogatási program támogatja a csúcstechnológiás tárgyi eszközökbe való kezdeti beruházásokat a magas hozzáadott 
értékű termékek megvalósítására, függetlenül a kedvezményezett vállalkozások méretétől. 

 Támogatható tevékenységek:  Állami támogatásban részesülhetnek a vállalkozások, a Pénzügyminisztérium költségvetéséből, vissza nem térítendő 
összegek formájában, az elszámolható kiadásokhoz kapcsolódóan. Elszámolható költségek: építmények és alapberendezések költségei, az 
immateriális javak költségei. 

 Megpályázható összeg:  Az állami támogatás maximális mértéke, amelyben egy vállalkozás a Központi régióban részesülhet: 37,5 millió euró 

 Az önrész mértéke: 50% 

 Benyújtási határidő: 2023. december 31. 

 További információk: https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141  
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Gázhálózati beruházások támogatása 
 
 

 Pályáztató: Fejlesztési Minisztérium, az Anghel Saligny program keretében  

 Pályázhatnak: Önkormányzatok 

 A program célja: 2500 km gázvezeték kiépítése és 150.000 család földgázelosztó hálózatba történő bekapcsolása. 

 Támogatható tevékenységek: Új földgázelosztó rendszerek létesítése, a meglévő rendszerek bővítése, valamint földgázelosztó rendszerek 
korszerűsítése intelligens földgázelosztó rendszerré alakításával. A pályázatokat benyújtani a https://investitii.mdlpa.ro/  platformon lehet. 

 Megpályázható összeg:  Összköltségvetés 55,5 milliárd lej. 

 Az önrész mértéke: -  

 Benyújtási határidő: 2022. április 26. 

 További információk: https://www.finantare.ro/ministerul-dezvoltarii-deschide-saptamana-viitoare-apelurile-de-proiecte-pentru-retelele-de-gaze-
finantate-prin-anghel-saligny.html 

https://investitii.mdlpa.ro/
https://investitii.mdlpa.ro/
https://investitii.mdlpa.ro/
https://investitii.mdlpa.ro/
https://investitii.mdlpa.ro/
https://investitii.mdlpa.ro/
https://investitii.mdlpa.ro/
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Helyi Alap 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: a) Közigazgatási-területi egységek: megyeszékhelyek, Bukarest önkormányzata, városok, községek önkormányzatai, megyei tanácsok. b) A 
települések közigazgatási-területi alegységei, Bukarest kerületei; c) A közigazgatási-területi egységek közötti partnerségek, amennyiben közösségközi fejlesztési 
társulások (ADI) tagjai; d) Adminisztratív-területi egységek közötti partnerségek ezen komponensen belül egy vagy több befektetésben való részvételre. Ezek a 
partnerségek a megyei tanácsokat is magukban foglalhatják; e) Partnerségek a közigazgatási-területi egységek és a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási 
Minisztérium mint vezetőpartner között, azon beruházások esetében, amelyekre központosított beszerzést hajtanak végre. 

 A program célja: A Helyi Alap a városi és vidéki térségek területi és társadalmi egyenlőtlenségeivel, valamint a városi mobilitás kihívásaival foglalkozik. Ennek a 
komponensnek a célja a fenntartható városi és vidéki átalakulás támogatása, a zöld és digitális megoldások használatával. 

 Támogatható tevékenységek:  I.1 - Fenntartható városi mobilitás, amely négy beruházásból áll: I.1.1 – A tömegközlekedési járműpark megújítása, I.1.2 - Zöld 
közlekedési infrastruktúra biztosítása - ITS / egyéb IKT infrastruktúra (intelligens városi/helyi irányítási rendszerek); I.1.3 - A zöld közlekedés infrastruktúrájának 
biztosítása - elektromos járművek töltőpontjai; I.1.4 - A zöld közlekedés infrastruktúrájának biztosítása - a kerékpáros infrastruktúra helyi / metropoliszi szinten; 
I.2 – lakások építése fiataloknak  / egészségügyi és oktatási szakemberek szolgálati lakásai, I.3 - Középületek felújítása a közigazgatási-területi egységek szintjén 
nyújtott közszolgáltatások javítása érdekében, I.4 - Területrendezési és városrendezési dokumentumok térinformatikai formátumban való elkészítése / 
korszerűsítése. 

 Megpályázható összeg:  A teljes költségvetési keret 2,1 milliárd euró. 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: A pályázatokat 2022. április 1-től május 30-ig lehet benyújtani. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28457/pe-1-aprilie-se-lanseaza-apelurile-de-proiecte-dedicate-autoritatilor-locale-finantate-prin-
pnrr-componentele-valul-renovarii-si-fondul-local 
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A megújulás hulláma 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: Területi közigazgatási egységek: város, község, megyeszékhely, megye, Bukarest, illetve ennek kerületei 

 A program célja: A beruházások elsősorban társasházak és középületek energetikai felújítására, valamint szeizmikus konszolidációra, illetve 
energiahatékonyságra irányuló integrált projektekre irányulnak. 

 Támogatható tevékenységek:  A becslések szerint a 2,82 milliárd eurós költségvetésből mintegy 4333 épületet újítanak fel: 1733 háztömböt és 2600 
középületet. Elvárás, hogy minden szerződés megfeleljen annak az energiahatékonysági követelménynek, amely az energiafogyasztás legalább 50%-os 
csökkentésére irányul az egyes épületek felújítás előtti fűtésének éves energiafogyasztásához képest. Minden pályázatba kötelező befoglalni 22 kW feletti 
teljesítményű elektromos jármű-töltőállomás telepítését, állomásonként két töltőponttal, minden 2500 nm felújított területre számolva, de projektenként  
legalább egy ilyen típusú töltőállomást. 

 Megpályázható összeg:  A projekt maximális elszámolható értéke: a: mérsékelt felújítási munkálatok egységköltsége 200 Euro/nm ÁFA nélkül; a mélyreható 
felújítási munkák egységköltsége 250 Euro/nm ÁFA nélkül; egy gyorstöltő állomás költsége (22 kW feletti teljesítménnyel) két töltőponttal / állomás 25 000 euró.  

 Az önrész mértéke: Sem a helyi önkormányzatoktól, sem a tulajdonosoktól nem kérnek társfinanszírozást, és az érkezési sorrend elve érvényesül. 

 Benyújtási határidő: 2022. április 1. - 2022. május 30. 

 További információk: https://www.finantare.ro/reabilitarea-energetica-si-seismica-a-cladirilor-rezidentiale-de-locuit-si-a-celor-publice.html 
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Megújuló energia termelés (szél és napenergia) 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: Mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások, ideértve az induló vállalkozásokat, amelyek tevékenységi körében szerepel a 
villamosenergia termelése ( CAEN 3511 osztály – Villamosenergia-termelés) 

 A program célja: Támogatni a megújuló szél- és napenergia-forrásokból megvalósuló új villamosenergia-termelő kapacitásokba történő beruházásokat, integrált 
tárolókkal vagy anélkül. 

 Támogatható tevékenységek:  A pályázati kiírásra a PNRR platformon lehet jelentkezni 

 Megpályázható összeg:  A beépített MW konstrukció keretében nyújtott állami támogatás maximális összege: Szélenergia: 1 300 000 Euro / MW- 0,2 MW 
(kizárólag) és 1 MW (beleértve) közötti beépített teljesítmény esetén; 650 000 Euro / MW- 1 MW-nál nagyobb beépített teljesítmény esetén. Napenergia: 750 
000 Euro / MW - 0,2 MW (kizárólag) és 1 MW (beleértve) közötti beépített teljesítmény esetén; 425 000 Euro / MW - 1 MW-nál nagyobb beépített teljesítmény 
esetén. A beruházási projektre adható maximális támogatás nem haladhatja meg a 15 000 000 eurót vállalatonként, beruházási projektenként.  

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2022. március 31 - május 31. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28581/un-nou-apel-finantat-prin-pnrr-a-fost-lansat-peste-450-milioane-de-euro-pentru-
productie-de-energie-din-surse-regenerabile-eolian-si-solar 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/
https://proiecte.pnrr.gov.ro/
https://proiecte.pnrr.gov.ro/
https://proiecte.pnrr.gov.ro/
https://proiecte.pnrr.gov.ro/
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A zöld közlekedés infrastruktúrájának biztosítása - a kerékpáros infrastruktúra helyi / metropoliszi szinten 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: Közigazgatási-területi egységek, illetve ezek alegységei, Románia egész területéről 

 A program célja: Egy országos kerékpáros koordinációs központ létrehozása a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium keretein belül, 
valamint a keretek megteremtése 3000 km kerékpárút országos szintű működéséhez, 247,5 milliós elkülönített költségvetéssel. 

 Támogatható tevékenységek: A program kerékpárutak építését finanszírozza a települések lakott területén, illetve a lakott területin kívül. Az ilyen típusú 
infrastruktúrákba történő beruházások nem kerülhetnek gazdasági/kereskedelmi felhasználásra, és a hozzáférést díjmentesen, megkülönböztetéstől mentesen 
kell hogy biztosítsák  a nagyközönség számára. A projektek figyelembe kell, hogy vegyék a diszkrimináció veszélyének kitett csoportokhoz tartozó közlekedők, így 
az idősek, a fogyatékkal élők szükségleteit annak érdekében, hogy garantálva legyen minden személy biztonságos hozzáférése a közlekedési létesítményekhez.  

 Megpályázható összeg:  A maximálisan igényelhető támogatás: 165.000 euró/km, ÁFA nélkül 

 Az önrész mértéke:  0 

 Benyújtási határidő: 2022. május 30. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active 



    BERUHÁZÁSI pályázati figyelő 

13 13 

A tömegközlekedési járműpark megújítása (nem környezetszennyező járművek vásárlása) 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: a) Közigazgatási-területi egységek: megyeszékhelyek, Bukarest önkormányzata, városok, községek önkormányzatai, megyei tanácsok. b) A 
települések közigazgatási-területi alegységei, Bukarest kerületei; c) A közigazgatási-területi egységek közötti partnerségek, amennyiben közösségközi fejlesztési 
társulások (ADI) tagjai; d) Adminisztratív-területi egységek közötti partnerségek ezen komponensen belül egy vagy több befektetésben való részvételre. Ezek a 
partnerségek a megyei tanácsokat is magukban foglalhatják; e) Partnerségek a közigazgatási-területi egységek és a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási 
Minisztérium mint vezetőpartner között, azon beruházások esetében, amelyekre központosított beszerzést hajtanak végre. 

 A program célja: A tömegközlekedés feltételeinek javítása; a közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.  

 Támogatható tevékenységek: A program lehetővé teszi új, nem környezetszennyező, nulla kipufogógáz-kibocsátású járművek beszerzését: elektromos / 
hidrogénnel működő  autóbuszok, villamosok, trolibuszok, elektromos / hidrogénnel működő kisbuszok. 

 Megpályázható összeg:  Maximális elszámolható összeg: Villamos vásárlására: 2.000.000 euró / db, ÁFA nélkül, Nulla károsanyag-kibocsátású vagy 
akkumulátoros trolibuszok vásárlására: 510.200 euró / db, ÁFA nélkül, Nem környezetszennyező autóbuszok vásárlása: 12-18 m: 621,000 euró / db , ÁFA nélkül, 
Nem környezetszennyező buszok vásárlása: 10 m: 486 000 euro / db, ÁFA nélkül, Nem környezetszennyező kisbuszok vásárlása: 250 000 euró / db, ÁFA nélkül. 

 Az önrész mértéke:  0 

 Benyújtási határidő: 2022. május 30. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active 
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Lakásépítés fiataloknak / szolgálati lakások egészségügyi és oktatási szakemberek számára 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: a) Közigazgatási-területi egységek: megyeszékhelyek, Bukarest önkormányzata, városok, községek önkormányzatai, megyei tanácsok. b) A 
települések közigazgatási-területi alegységei, Bukarest kerületei; c) A közigazgatási-területi egységek közötti partnerségek, amennyiben közösségközi fejlesztési 
társulások (ADI) tagjai; d) Adminisztratív-területi egységek közötti partnerségek ezen komponensen belül egy vagy több befektetésben való részvételre. Ezek a 
partnerségek a megyei tanácsokat is magukban foglalhatják; e) Partnerségek a közigazgatási-területi egységek és a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási 
Minisztérium mint vezetőpartner között, azon beruházások esetében, amelyekre központosított beszerzést hajtanak végre 

 A program célja: A lakhatási körülmények minőségének javítása. 

 Támogatható tevékenységek: Fiatalok, valamint egészségügyi és oktatási szakemberek számára kialakított lakások finanszírozására van lehetőség a program 
keretében. A beruházások az MDLPA által kidolgozott standard terv alapján történhetnek. Az önkormányzatok a lakásokat nyílt, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes pályázás alapján bocsáthatják az érdeklődő felhasználók rendelkezésére, ingyenesen vagy olyan minimális költséggel, amely fedezi 
a működés biztosításához szükséges karbantartást. A kedvezményezettek fedezik majd az épületek/lakások fenntartási költségeit. 

 Megpályázható összeg:  A maximális igényelhető támogatás beépített négyzetméterenként: 794 euro / nm, ÁFA nélkül. 

 Az önrész mértéke:  0 

 Benyújtási határidő: 2022. május 30. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active 
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A zöld közlekedés infrastruktúrájának biztosítása - elektromos járművek töltőpontjai 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: a) Közigazgatási-területi egységek: megyeszékhelyek, Bukarest önkormányzata, városok, községek önkormányzatai, megyei tanácsok. b) A 
települések közigazgatási-területi alegységei, Bukarest kerületei; c) A közigazgatási-területi egységek közötti partnerségek, amennyiben közösségközi fejlesztési 
társulások (ADI) tagjai; d) Adminisztratív-területi egységek közötti partnerségek ezen komponensen belül egy vagy több befektetésben való részvételre. Ezek a 
partnerségek a megyei tanácsokat is magukban foglalhatják; e) Partnerségek a közigazgatási-területi egységek és a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási 
Minisztérium mint vezetőpartner között, azon beruházások esetében, amelyekre központosított beszerzést hajtanak végre 

 A program célja: A nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúrába való beruházás támogatása, alacsony vagy nulla károsanyag-kibocsátású közúti járművek 
feltöltéséhez. 

 Támogatható tevékenységek: A program lehetővé teszi elektromos járművek töltőállomásainak vásárlását. A töltőállomások a minisztérium által kidolgozott 
szabványterv által biztosított feltételek mellett kerülnek elhelyezésre. A töltőállomások elhelyezése a lakosság számára hozzáférhető helyeken, a település 
általános urbanisztikai tervében lakóterületként / vegyes terület / szolgáltató terület / kereskedelmi terület / közlekedési területként meghatározott területeken 
történhet. Javasolják továbbá, hogy a töltőpontokat multimodális pontokon helyezzék el, ezáltal ösztönözzék az ingázókat arra, hogy személyi járműveiket 
ezeken a pontokon hagyják, és tömegközlekedéssel folytassák útjukat. 

 Megpályázható összeg:  A kedvezményezettnek egy meghatározott, minimális számú elektromos jármű-töltő állomásra kell pályáznia a felhívás feltételei és 1. 
számú melléklete szerint. A töltőpontok beszerzését központilag, a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium végzi majd. 

 Az önrész mértéke:  0 

 Benyújtási határidő: 2022. május 30. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active 
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A zöld közlekedési infrastruktúra biztosítása – ITS és IKT infrastruktúrák (intelligens városi / helyi irányítási 
rendszerek) 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: a) Közigazgatási-területi egységek: megyeszékhelyek, Bukarest önkormányzata, városok, községek önkormányzatai, megyei tanácsok. b) A 
települések közigazgatási-területi alegységei, Bukarest kerületei; c) A közigazgatási-területi egységek közötti partnerségek, amennyiben közösségközi fejlesztési 
társulások (ADI) tagjai; d) Adminisztratív-területi egységek közötti partnerségek ezen komponensen belül egy vagy több befektetésben való részvételre. Ezek a 
partnerségek a megyei tanácsokat is magukban foglalhatják; e) Partnerségek a közigazgatási-területi egységek és a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási 
Minisztérium mint vezetőpartner között, azon beruházások esetében, amelyekre központosított beszerzést hajtanak végre 

 A program célja: A zöld és digitális beruházások, a digitális átállás támogatása, valamint a regionális egyenlőtlenségek csökkentése. 

 Támogatható tevékenységek: A beruházás ITS (Intelligens Közlekedési Rendszerek) és ICT (Információs és Kommunikációs Technológiai) rendszerek vásárlását 
teszi lehetővé - például: közlekedésbiztonsági rendszerek, e-ticketing rendszerek, intelligens tömegközlekedési rendszer, intelligens középületfelügyeleti 
rendszerek az energiahatékonyság érdekében , tűzérzékelő és jelző rendszerek, felügyeleti rendszerek, rendszerek a lakossági interakció ésszerűsítésére. 

 Megpályázható összeg:  A beruházáshoz igényelhető maximális összeg (áfa nélkül): megyeszékhelyek önkormányzatai: 1 075 000 euro, Bukarest önkormányzata: 
1 000 000 euro, Bukarest kerületei: 1 000 000 euro, municípiumok: 500 000 euró, városok: 500 000 euró, községek: meghatározott, előirányzott költségvetés. 

 Az önrész mértéke:  0 

 Benyújtási határidő: 2022. május 30. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active 
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Középületek mérsékelt felújítása a közigazgatási-területi egységek szintjén nyújtott közszolgáltatások 
javítása érdekében 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: a) Közigazgatási-területi egységek: megyeszékhelyek, Bukarest önkormányzata, városok, községek önkormányzatai, megyei tanácsok. b) A 
települések közigazgatási-területi alegységei, Bukarest kerületei; c) A közigazgatási-területi egységek közötti partnerségek, amennyiben közösségközi fejlesztési 
társulások (ADI) tagjai; d) Adminisztratív-területi egységek közötti partnerségek ezen komponensen belül egy vagy több befektetésben való részvételre. Ezek a 
partnerségek a megyei tanácsokat is magukban foglalhatják; e) Partnerségek a közigazgatási-területi egységek és a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási 
Minisztérium mint vezetőpartner között, azon beruházások esetében, amelyekre központosított beszerzést hajtanak végre 

 A program célja: A középületek mérsékelt energetikai felújítása, amely hozzájárul a közszolgáltatások helyi szintű ellátásának javításához. A program a 
támogatható középületek mérsékelt felújítását finanszírozza. 

 Támogatható tevékenységek: A felújítás a primerenergia-szükséglet 30%-os csökkenését kell eredményezze, amit a tervezési szakaszban kidolgozott 
energiaaudit tanulmány és a beruházás végén elkészült energiatanúsítványok igazolnak. A felújított/korszerűsített/épület nem lehet kereskedelmi célú, nem 
szolgálhat gazdasági tevékenységre, és megkülönböztetéstől mentesen minden felhasználó számára rendelkezésére áll. 

 Megpályázható összeg:  Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 440 euro / nm, ÁFA nélkül. 

 Az önrész mértéke:  0 

 Benyújtási határidő: 2022. május 30. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active 
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A szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett közösségek többcsaládos lakóépületeinek 
mérsékelt energetikai felújítása 
 
 Pályáztató: Országos Helyreállítási és Rugalmassági Terv 

 Pályázhatnak: A program azokat a falusi és városi közigazgatási egységeket célozza meg, amelyekben léteznek marginalizált, azaz a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés által veszélyeztetett lakossággal rendelkező övezetek, így a Helyi Fejlesztési Stratégiák vagy az Integrált Városfejlesztési Stratégiák révén ezekre a 
területekre olyan intézkedéseket céloznak végrehajtani, amelyek csökkentik a szegénységet és a társadalmi kirekesztést generáló tényezők hatását. A 
végrehajtott beruházások kielégítik a marginalizált közösségek a tisztességes lakhatáshoz való igényeit és a megkülönböztetés-mentes hozzáférését. 

 A program célja: A pályázati felhívás a szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett közösségek lakóépületeinek felújítására vonatkozik. 

 Támogatható tevékenységek: A program a többlakásos lakóépületek energiahatékonyságának növelésére irányuló konkrét beruházási tevékenységeket/ 
intézkedéseket támogatja, a szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett közösségek számára. 

 Megpályázható összeg:  A mérsékelt felújítási munkák egységköltsége a tömbházakra vonatkozóan 200 Euro / m2 (beépített terület), ÁFA nélkül; 

 Az önrész mértéke:  0 

 Benyújtási határidő: 2022. május 30. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active 


