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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
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.fonduristructurale.ro/Document_Files//altefinantari/00006113/wyvvn_ELENA%20Programme.pdf

3

BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
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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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
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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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
A távfűtés nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésére irányuló beruházások támogatása


Pályáztató: Európai Unió és Románia kormánya, PNRR C6 komponens



Pályázhatnak: A 31/1990 vagy a 346/2004 törvénynek megfelelően alapított vállalatok (kis-, közép- és nagyvállalkozások), melyek tevékenységi célja az
elektromos és hőenergia előállítása; Helyi hatóságok.



A program célja: Nagy hatásfokú villamosenergia- és hőtermelő egységekbe/üzemekbe történő beruházások elősegítése a távhő szektorban, 250g CO2 eq/KWh
maximális küszöbértékkel;



Támogatható tevékenységek: Rugalmas és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő erőművek építésére /korszerűsítésére szolgáló berendezések beszerzése a
városi gázfűtéshez. A városi fűtéshez nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelési építmények létrehozására vonatkozó projektek.



Megpályázható összeg: Maximum 50.000.000 euro/projekt



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: 2022. augusztus 15, 17:00 óra



További információk: http://energie.gov.ro/pnrr/
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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
Energiahatékonyság biztosítása az ipari szektorban


Pályáztató: Európai Unió és Románia kormánya, a PNRR 6. komponense, 5. beruházási intézkedése



Pályázhatnak: KKV-k és nagyvállalatok.



A program célja: Az energiafelhasználás korszerűsítését, nyomon követését és hatékonyságát célzó beruházások támogatása gazdasági szereplők szintjén, az
ipari szektor energiahatékonyságának biztosítása érdekében.



Támogatható tevékenységek: a) a vállalatok eszközeinek cseréje, a termelési rendszerek átalakítása, korszerűsítése; b) intézkedések végrehajtása a technológiai
folyamatokból származó hőenergia-veszteségek visszanyerésére; c) távfelügyeleti rendszerek; d) a fogyasztási csúcsok azonosítására és az energia fokozatos
felszabadítására vonatkozó rendszerek és annak tervezése; e) digitális platformok vásárlása a fogyasztási adatok központosítására/ fogyasztáscsökkentésre/
mutatók nyomon követésére a teljes tevékenységre, üzemeltetői szinten, digitalizálás és távoli adatátvitel, az EMS kivételével; f) egyéb intézkedéscsomagok az
energiahatékonyság javítására a hatékony berendezésekbe történő beruházások révén.



Megpályázható összeg: Legfeljebb 1 200 000 euró vállalkozásonként.



Az önrész mértéke: Változó



Benyújtási határidő: 2022.08.31., 17:00.



További információk: http://energie.gov.ro/pnrr/
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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
Háziorvosi rendelők vagy alapellátási rendelők infrastruktúrájának fejlesztése


Pályáztató: Európai Unió és Románia kormánya, a PNRR



Pályázhatnak: Minden olyan állami vagy magánszervezet, amely alapellátási rendelőket (háziorvosokat) foglal magában, és amely szerződésben áll az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral, vagy a Honvédelmi, Közrendvédelmi, Nemzetbiztonsági Pénztárral, vagy az Igazságügyi Hatósággal.



A program célja: 3000 alapellátási (háziorvosi) rendelő vagy rendelői társulás felújitása, korszerűsítése és felszerelése a krónikus betegek szűrésére, korai
diagnosztizálására és monitorozására szolgáló eszközökkel, előnyben részesítve a vidéki és kisvárosi rendelőket, ideértve a hátrányos helyzetű területeket, a
többségi roma lakossággal rendelkező területeket vagy roma közösségeket.



Támogatható tevékenységek: Eszközberuházások: az Egészségügyi Minisztérium központosított közbeszerzést fog lebonyolítani a rendelői
berendezések/eszközök beszerzésére ("ellátási pont" típusú laboratóriumi berendezések, orvosi berendezések: elektrokardiográf, ultrahang, orvosi bútorok és
orvosi műszerek) 45.150 euró értékben. Felújítási komponens: csak olyan felújítási munkákat támogatnak, amelyekhez nem szükséges építési engedély,
maximum 15.000 euró értékben (ÁFA nélkül).



Megpályázható összeg: Változó



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: 2022. december 30. 16:00 óráig, vagy 1000 db pályázat beérkezéséig



További információk: https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/
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