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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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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/ 
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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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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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KKV-alap:  szellemi tulajdonjog- utalványok 
 
 Pályáztató: Európai Bizottság 

 Pályázhatnak: Az EU valamelyik tagállamában letelepedett kis- és középvállalkozások (kkv-k). 

 A program célja: A program az európai kkv-k támogatását célozza szellemi tulajdonaik mozgósításában azáltal, hogy pénzügyi támogatást nyújt a szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos költségeikhez. Ezzel a pénzügyi támogatással azt remélik, hogy a gazdasági válságon áteső kkv-k kedvét veszik szellemi tulajdonuk 
és/vagy védelmük költségeinek csökkentésétől. Tekintettel a szabadalmak magas költségeire és a kkv-k korlátozott pénzügyi forrásaira, az akció célja az is, hogy 
pénzügyi támogatást nyújtson a kkv-knak bizonyos szabadalmakkal kapcsolatos költségek fedezésére.  

 Támogatható tevékenységek: A KKV-alap keretében a finanszírozás szellemi tulajdon-utalványok kétféle formájában valósul meg: 1. UTALVÁNY: IP Scan – IP Pre-
Diagnostic audit szolgáltatások (IPPDA); Védjegyek és formatervezési minták védelme az EU-ban (országos, regionális és uniós szinten); Nem uniós védjegyek és 
formatervezési minták oltalma. 2. UTALVÁNY: Szabadalmi díjak az országos szabadalmak védelméért. Az utalványok nem visszamenőleges hatályúak, az utalvány 
megszerzése előtt elvégzett tevékenységek költségei nem téríthetők vissza. 

 Megpályázható összeg: 1. utalvány - Szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tevékenységek: 1500 euró. 2. utalvány - Szabadalmak: 750 euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: Folyamatos benyújtás, heti értékeléssel, legkésőbb 2022.12.16-ig 

 További információk: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022/ 
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A gazdaságra jelentős hatást gyakoroló 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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A 2021-2027-es programozási időszak projektportfóliójának elkészítése az intelligens szakosodás területén, 
a Központi régióban 
 
 Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya, Technikai Segítségnyújtás Operatív Program 2014-2020 AP 1, OS 1.1, 1.1.1. és a 88/2020 sürgősségi 

kormányrendelet. 

 Pályázhatnak: Mikrovállalkozások; Kis és közepes vállalkozások; A köztük létrejött partnerségek. 

 A program célja: A regionális szereplők támogatása az Intelligens Szakterület stratégiai projektjeinek előkészítésében a 2021-2027 közötti időszakban történő 
finanszírozás érdekében, ezzel is gyorsítva a kiutalt források felhasználásának folyamatát. 

 Támogatható tevékenységek: Autó- és mechatronikai ipar; • Repülési ipar; • Agrár-élelmiszeripar; • Könnyűipar; • Erdészet, fafeldolgozó és mobil ipar; • IT és 
kreatív iparágak; • Orvosi és gyógyszerészeti ágazat; • Turizmus; • Fenntartható épített környezet; A stratégia a következő öt átívelő témát is tartalmazhatja: 1. 
Fenntartható gazdaság; Együttműködésen alapuló gazdaság; körkörös gazdaság; Helyi értékláncok; 2. Orvosi technológiák; 3. Megelőző és helyreállító 
gyógyászat; 4. Ipari modernizáció; A gyártási folyamatok modernizálása új technológiák révén; Új termék fejlesztés; Új prototípus-készítési és tesztelési 
technológiák; 5. Energia az épített környezetben. 

 Megpályázható összeg: Maximum 200 000 euró 

 Az önrész mértéke:  50% 

 Benyújtási határidő: 2022. december 31. 

 További információk: http://regio-adrcentru.ro/modificare-ghid-si-centru/ 
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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 2021-2027-es finanszírozási időszak projektportfóliójának elkészítése az intelligens szakosodás területén, 
a Központi Régióban (POAT 2014-2020 és a 88/2020 OUG, AP 1, OS 1.1, 1.1.1. akció) 
 
 Pályáztató: Az Európai Unió és Románia kormánya 

 Pályázhatnak: Mikrovállalkozások; kis és közepes vállalkozások; a köztük létrejött partnerségek. 

 A program célja: A regionális szereplők támogatása az intelligens szakterület stratégiai projektjeinek előkészítésében a 2021-2027 közötti időszakban történő 
finanszírozás érdekében, ezzel is felgyorsítva a kiutalt források felhasználásának folyamatát. 

 Támogatható tevékenységek:  • Autó- és mechatronikai ipar • Repülési ipar • Agrár-élelmiszeripar • Könnyűipar • Erdészet, fafeldolgozó és mobilipar • IT és 
kreatív iparágak • Orvosi és gyógyszeripari ágazat • Turizmus • Fenntartható épített környezet A stratégia az alábbi öt átfogó témát is tartalmazza: 1. 
Fenntartható gazdaság, Együttműködésen alapuló gazdaság; körkörös gazdaság; Helyi értékláncok 2. Orvosi technológiák 3. Megelőző és helyreállító medicina 4. 
Ipari modernizáció, Gyártási folyamatok modernizálása új technológiákkal; Új termék fejlesztés; Új prototípus-készítési és tesztelési technológiák 5. Energia az 
épített környezetben. 

 Megpályázható összeg:  Maximum 200 000 euró.  

 Az önrész mértéke: A csekély összegű (de minimis) állami támogatás 100%-os arányú; Az állami támogatáshoz való hozzáféréshez a kedvezményezettnek a 
projekt elszámolható értékének legalább 50%-ának megfelelő önrészt kell biztosítania. 

 Benyújtási határidő: 2022. december 31. 

 További információk:  http://regio-adrcentru.ro/modificare-ghid-si-centru/  


