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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
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-in2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
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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KÖRNYEZETVÉDELMI 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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KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
Partnerségi felhívás a városok zöldítése témakörben


Pályáztató: Az Európai Unió Városi Agendája



Pályázhatnak: Tagállamok az érintett országos szintű minisztériumokon/ügynökségeken keresztül (pl. környezetvédelmi minisztériumok, környezetvédelmi
ügynökségek); - partner államok; - régiók és regionális fejlesztési ügynökségek; - városi hatóságok; - a városokat képviselő európai, regionális és nemzeti
szervezetek; - Egyéb helyi szereplők, mint például: - az EU strukturális alapokat kezelő hatóságai, - európai és nemzeti szintű gazdasági és szociális partnerek; országos, regionális és helyi szintű illetékes ügynökségek és hatóságok (pl. környezetvédelmi ügynökségek, várostervezési hatóságok); - felsőoktatási és
kutatóintézetek; - a magánszektor képviselői.



A program célja: Az Európai Unió Városi Agendája felhívást hirdet tematikus partnerségek létrehozására. A kezdeményezés célja, hogy az együttműködés új
formáit alakítsa ki a városokkal kapcsolatos kihívások megoldására. A „városok zöldítése” téma a zöld és kék infrastruktúrára összpontosít városi kontextusban és
más kiemelt ágazatokban, például az épített környezet, a fenntartható közlekedés, a vízgazdálkodás és a városi mezőgazdaság. Az új partnerség releváns lesz
minden méretű város – beleértve a kis- és közepes méretű városokat is – biológiai sokféleségének megőrzésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással
kapcsolatos kérdései és igényei szempontjából.



Támogatható tevékenységek: A felhívás lehetőséget kínál egyes városok/szervezetek számára, hogy bekapcsolódjanak a cselekvési tervek kidolgozásának
folyamatába, a következőkre vonatkozóan: A városi területekre és a városi kihívásokra vonatkozó meglévő szabályozások javítása; A városi területek innovatív és
felhasználóbarát finanszírozási forrásainak támogatása és javítása; Tudásmegosztás és -fejlesztés (adatok, tanulmányok, legjobb gyakorlatok).



Megpályázható összeg: -



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. szeptember 16.

 További információk: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/15-07-2022-call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu7
partnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism

KÖRNYEZETVÉDELMI pályázati figyelő
Partnerségi felhívás a fenntartható turizmus témakörben


Pályáztató: Az Európai Unió Városi Agendája



Pályázhatnak: Tagállamok az érintett országos szintű minisztériumokon/ügynökségeken keresztül (pl. környezetvédelmi minisztériumok, környezetvédelmi
ügynökségek); - partner államok; - régiók és regionális fejlesztési ügynökségek; - városi hatóságok; - a városokat képviselő európai, regionális és nemzeti
szervezetek; - Egyéb helyi szereplők, mint például: - az EU strukturális alapokat kezelő hatóságai, - európai és nemzeti szintű gazdasági és szociális partnerek; országos, regionális és helyi szintű illetékes ügynökségek és hatóságok (pl. környezetvédelmi ügynökségek, várostervezési hatóságok); - felsőoktatási és
kutatóintézetek; - a magánszektor képviselői.



A program célja: Az Európai Unió Városi Agendája felhívást hirdet tematikus partnerségek létrehozására. A kezdeményezés célja, hogy az együttműködés új
formáit alakítsa ki a városokkal kapcsolatos kihívások megoldására. Az új tematikus partnerség a városi turizmus konkrét kérdéseire összpontosít mint a városi
gazdaság fenntartható fejlődésének kulcsfontosságú elemére.



Támogatható tevékenységek: A felhívás lehetőséget kínál egyes városok/szervezetek számára, hogy ötleteljenek a témáról és ennek kihívásairól, a partnerség
célkitűzéseinek kidolgozásțban, stb. Illetve kapcsolódjanak be a cselekvési tervek kidolgozásának folyamatába, a következőkre vonatkozóan: A városi
területekre és a városi kihívásokra vonatkozó meglévő szabályozások javítása; A városi területek innovatív és felhasználóbarát finanszírozási forrásainak
támogatása és javítása; Tudásmegosztás és -fejlesztés (adatok, tanulmányok, legjobb gyakorlatok).



Megpályázható összeg: -



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. szeptember 16.

 További információk: https://futurium.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Info%20Note%20applicants_Sustainable%20tourism.pdf
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