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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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Start ONG 
 

 Pályáztató: A Kaufland Románia és az Act for Tomorrow Egyesület 

 Pályázhatnak: Civil szervezetek és alapítványok; Közintézmények az alábbi területeken: oktatás (óvodák, iskolák, középiskolák), gyermek/idős központok, állami szociális 
étkezdék; Informális/kezdeményező csoportok. 

 A program célja: A program fő célja, hogy a civil szervezeteket, informális/kezdeményező csoportokat, intézményeket ösztönözze az olyan társadalmi felelősségvállalási 
projektek kidolgozására és megvalósítására, amelyek a közösségeik fejlődéséhez vezetnek. 

 Támogatható tevékenységek: Fő témakörök: Oktatás: Digitalizált iskolák a jövőért, Biztonságos és felszerelt iskolák a jövőért,: Az iskola udvarának újradíszítése, Az iskolai 
lemorzsolódás megelőzése, Hozzáférés az oktatáshoz minden gyermek számára, Az iskolai tananyag gazdagítása, Tanári készségek, Nemformális oktatás; a területhez 
tartozó egyéb projekttípusok. Szociális: Start a fogyatékkal élőknek, Start a vidékieknek, Start a kisebbségieknek, Start az időseknek, Start a hajléktalanoknak, Start a 
családon belüli erőszak áldozatai nőknek és gyermekeknek, Start a HIV-vel élőknek, a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Egészség: Health Equipment; Kezdje el az 
egészségmegelőzést!; Érzelmi egészség; Egészséges és tájékozott nőkért; Sport mindenkinek!;  Egészséges életmód; Higiéniát mindenkinek!; Innováció az egészségügyben; 
a területhez tartozó egyéb projekttípusok. Környezet: Ökológiai nevelés; A környezet védelme; Alternatív közlekedés; Zöld Start zóna; A természeti katasztrófák elleni 
küzdelem; Műanyag nélkül, Környezvédelmi tájékoztatás; Biodiverzitást; Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem; Innováció a környezetben; a területhez tartozó egyéb 
projekttípusok. Kulturális: Kultúra mindenkinek; Románia színesben, Innováció a kultúrában; a területhez tartozó egyéb projekttípusok. 

 Megpályázható összeg: I. küszöbérték, legfeljebb 1000 euró értékben; II. küszöbérték, 1000 és 5000 euró közötti értékkel; küszöb III, 5000 és 10000 euró közötti értékkel. 

 Az önrész mértéke:  - 

 Benyújtási határidő:  2022 decemberéig, minden hónap 1. napján 9:00-tól kezdődően. A projekt értékelése havonta, a benyújtás sorrendjében történik. 

 További információk: https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-
2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE 
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Ismeretek terjesztése a megújuló energiáról, az energiahatékonyságról 
 

 Pályáztató: Norvég Pénzügyi Mechanizmus 2014-2021 

 Pályázhatnak: Bármely köz- vagy magánjogi, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi, vagy nem kormányzati szervezet, amely Romániában jogi személyként bejegyzett. 
Jogosult partnerek: Bármely állami vagy magánszervezet, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi, jogi személyként Norvégiában vagy Romániában bejegyzett szervezet. 

 A program célja: A program fő célja „az alacsonyabb szén-dioxid-fogyasztású és fokozottabb ellátás-biztonságú energia”. A felhívás célja, hogy ösztönözze és fejlessze a 
hosszú távú együttműködést Izland, Liechtenstein, Norvégia (donor államok) és Románia (kedvezményezett állam) között. 

 Támogatható tevékenységek: Képzések, szemináriumok, mentorálás, médiakampányok stb., amelyeket az üzleti szervezetek, közszféra, közoktatási intézmények, 
tudományos körök kínálnak a nagyközönség számára olyan témakörökben, mint a megújuló energia, az energiahatékonyság - a lakosság tájékoztatása és 
képzése/kompetenciafejlesztése. Konferenciák / workshopok a megújuló energia, az energiahatékonyság témakörében - a lakosság és/vagy a hatóságok tájékoztatása. A 
megújuló energiával, az energiahatékonysággal és az energiabiztonsággal (ellátással) kapcsolatos felsőoktatási kreditek biztosítása a lakosság számára. A munkatársak 
energetikai tanácsadási képzése, hogy jobban ki tudják elégíteni az ügyfelek igényeit. A lakosság képzése a hatékonyabb energiafelhasználásról. Energiagazdálkodási 
rendszerek bevezetésével kapcsolatos képzések támogatása, amelyek magukban foglalják az energiahatékonyságot, a megújuló források helyi előállítását, az 
energiaellátást/biztonságot, az energiagazdálkodási csapat létrehozását iparágakban, önkormányzatokban, egyetemeken. Az energetikai befektetés előzetes 
értékeléséhez, előkészítéséhez (beleértve a kockázatcsökkentést) és fejlesztéséhez  szükséges készségek fejlesztése, beleértve a megújuló energia értékesítésének és 
vásárlásának ismeretét. Az energiahatékonyság belső/külső akadályait leküzdő képzések támogatása. A helyi hatóságok képzésének támogatása a háztartási 
társulásokkal/tömbházakkal való kapcsolatukban, hogy a lakástulajdonosok jobban megismerjék a megújuló energia és/vagy az energiahatékonysági intézkedések 
előnyeit. 

 Megpályázható összeg: 50 000 és 200 000 euró között. 

 Az önrész mértéke: változó, 10-70% között 

 Benyújtási határidő:  2022. május 31. 14:00. 

 További információk: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/ 
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Interreg Europe 
 
 Pályáztató: Európai Unió 

 Pályázhatnak: Hatóságok, Közjogi szervek, Magán nonprofit szervezetek. A megcélzott szakpolitikai eszközökért felelős hatóságokat be kell vonni a projektbe: 
partnerként a megcélzott politikai eszközök legalább 50%-ában, „társult szakpolitikai hatóságokként” a fennmaradó szakpolitikai eszközök esetében.  

 A program célja: A regionális fejlesztési politikai eszközök javítása (beleértve a munkahelyteremtési beruházásokat és a növekedési célprogramokat) 
tapasztalatcserék, innovatív megközelítések és kapacitásépítés révén. 

 Támogatható tevékenységek:  A felhívás fő területei: SMART (kutatás és innováció, digitalizálás, kkv-k versenyképessége, készségek, digitális kapcsolódás), Zöld 
(energiahatékonyság, megújuló energia, intelligens energiarendszerek, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, fenntartható vízgazdálkodás, körforgásos 
gazdaság és erőforrás-hatékonyság, a természet és biodiverzitás védelme és megőrzése, zöld infrastruktúra, fenntartható városi mobilitás). Szociális (munkaerő-
piaci hatékonyság és befogadás, minőségi munkahelyekhez való hozzáférés, szociális gazdaság, egyenlő hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz, az egészségügyi 
rendszerek ellenálló képessége, családi és közösségi ellátás, kultúra és turizmus a gazdasági fejlődés érdekében, társadalmi befogadás és társadalmi innováció),  
Connected (éghajlat-reziliencia, intelligens, biztonságos, fenntartható és intermodális TEN T, nemzeti, regionális és helyi szintű fenntartható, klímatűrő, 
intelligens és intermodális mobilitás), Állampolgárok (fenntartható integrált területfejlesztés, kultúra, természeti örökség, fenntartható turizmus) és 
Kormányzás (a területfejlesztési politikák megvalósításához kapcsolódó „nem tematikus" intézkedések, például: állami beavatkozások értékelése és nyomon 
követése, közbeszerzések lebonyolítása, állami támogatások kezelése, pénzügyi eszközök kezelése). Támogatható tevékenységek: • Tapasztalatcsere, 
kapacitásépítés, a bevált gyakorlatok azonosítása és átadása • Kísérleti (pilot) tevékenységek (a végrehajtással kapcsolatos tevékenységek az állami beavatkozás 
új megközelítésének tesztelésére) (politikai eszközönként legfeljebb 1) • Cselekvési tervek kidolgozása és nyomon követése. A projektek időtartama: 4 év. 

 Megpályázható összeg:  1-2 millió EUR 

 Az önrész mértéke: 20% - 30% a partner jogi státusától függően 

 Benyújtási határidő: 2022. április 5. – május 31. 

 További információk: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 
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Kétoldalú Kapcsolatok Alapja 
 
 Pályáztató: a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium mint a 2014-2021 közötti EGT-támogatások programgazdája 

 Pályázhatnak: Bármely állami vagy magánszervezet, nem kormányzati szervezet, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi jogi személy az adományozó államokból 
(Norvégia, Izland, Liechtenstein) vagy a kedvezményezett államból (Románia), amely megfelel a következő feltételeknek: - Romániában vagy valamelyik 
adományozó államban jogi személyként van bejegyezve; - tevékenységét a  RO-Környezetvédelmi Program érdekeltségi területein végzi; - a fenti kategóriák 
egyikébe tartozik. 

 A program célja: Az együttműködés erősítése és a kölcsönös ismeretek bővítése az intézmények, magán- vagy állami szervezetek között egyrészt Romániában, 
másrészt Norvégiában, Lichtensteinben vagy Izlandon. Az ökoszisztémák ökológiai állapotának javítása és a szennyezés és más emberi tevékenységek 
előrehaladott hatásainak csökkentése, az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozással szembeni sebezhetőség csökkentése. 

 Támogatható tevékenységek:  A donor államok és a kedvezményezett államok közötti kétoldalú kapcsolatok erősítését célzó tevékenységek. A támogatható 
költségek típusai mind a romániai, mind a donorállamokból származó pályázók esetében: az utazási költségek átalányösszegben biztosítottak. Az utazási 
átalányösszeg tartalmazza a szállítási, szállás- és ellátási költségeket (beleértve az étkezést, a helyi közlekedést, az utasbiztosítást, a telefonhívásokat, a deviza 
jutalékokat, a viteldíj különbözeteit). 

 Megpályázható összeg: A rendelkezésre álló teljes költségvetés 50 000 euró. 

 Az önrész mértéke: 0%  

 Benyújtási határidő: A rendelkezésre álló keret kimerüléséig, legkésőbb 2023. szeptember 16-ig 

 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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A veszélyes anyagokkal való szennyeződés csökkentése az ideiglenes települési  hulladéklerakókban 
 
 Pályáztató: Norvégia, Izland, Liechtenstein és Románia kormánya 

 Pályázhatnak: Helyi vagy regionális önkormányzatok (municípiumi / megyei). A projekt megvalósítható egy vagy több romániai és/vagy adományozó állammal 
partnerségben is. 

 A program célja: A veszélyes anyagok és települési hulladékok okozta kockázatok kezelésére / csökkentésére / megszüntetésére vonatkozó kapacitások 
növelése. 

 Támogatható tevékenységek:  • Tanácsadói szolgáltatások; • Munkaértekezletek, virtuális workshopok lebonyolítása, a döntéshozók konzultációja érdekében, a 
projekt által megcélzott ideiglenes települési hulladéklerakók bezárásával kapcsolatos problémák és megoldások meghatározása érdekében; • Környezeti 
hatástanulmányok kidolgozása az ideiglenes települési hulladéklerakók által jelentett kockázatokról; • Intézkedések és tevékenységek kidolgozása az ideiglenes 
települési hulladéklerakók bezárására; • Megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása az ideiglenes települési hulladéklerakók bezárására irányuló intézkedések 
végrehajtásáról; • Az ideiglenes települési hulladéklerakók bezárására irányuló intézkedések végrehajtása; • Jógyakorlati útmutatók kidolgozása a projekt 
eredményének vagy záró intézkedéseinek megismételhetősége, valamint azok végrehajtása érdekében. 

 Megpályázható összeg: 1 300 000 és 2 500 000 euró között. 

 Az önrész mértéke: 0%  

 Benyújtási határidő: 2022. május 9. 15:00.  

 További információk: http://eeagrantsmediu.ro/ro_ro/substante-periculoase/mmap-in-calitate-de-operator-de-program-pentru-granturile-see-2014-2021-
lanseaza-astazi-9-martie-2022-ghidul-solicitantului-apel-de-propuneri-pentru-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu/ 


