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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
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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
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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A közérdekű vagy szociális érdekű építmények országos programja


Pályáztató: Románia Kormánya



Pályázhatnak: a központi államigazgatási szervek, a helyi közigazgatási-területi egységek, egyéb közintézmények és közérdekű intézmények, a törvény szerint
közhasznúnak elismert jogi személyek, a törvény által elismert egyházak jogi személyiséggel rendelkező egységei, illetve más, különleges törvények alapján
működő szervezetek, beleértve a természetes vagy jogi személyeket a „Vészhelyzeti munkálatok” esetében



A program célja: Létesítmények építése / felújítása / berendezése / bővítése, a pályázó által korábban elkezdett létesítmény befejezése.



Támogatható tevékenységek: Alprogramok: Tornatermek, Uszodák, Sportlétesítmények, Egyházi létesítmények, Az állami oktatás intézményei,
Műkorcsolyapályák, Egészségügyi létesítmények, Mozitermek, Vészhelyzeti munkálatok, A településen található lakótömbök rehabilitációja hátrányos helyzetű
térségekben, Helyi érdekű utak és megyei érdekű utak, Szeptikus tartályok, mikro derítő állomások és vízellátó rendszerek, Egyéb köz- vagy társadalmi érdekű
létesítmények.



Megpályázható összeg: A létesítmények finanszírozása az országos program költségvetési előirányzata függvényében történik.



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: Folyamatos benyújtás



További információk: https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile/
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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
A közkórházak infrastruktúrájának fejlesztése – Újszülött intenzív osztályok


Pályáztató: Európai Unió és Románia kormánya, PNRR I2.3.



Pályázhatnak: Közigazgatási-területi egységek; Közigazgatási-területi egységek és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek közötti partnerségek, amelyek egy
vagy több egészségügyi egységet foglalnak magukban, beleértve azt az ingatlant (épület és telek), amelyben az egészségügyi egység működik - a
projekt/partnerség vezetője a közigazgatási-területi egység; Központi intézmények, amelyek saját egészségügyi hálózattal rendelkeznek.



A program célja: A kritikus állapotú újszülött betegek ellátását célzó kórházi infrastruktúra fejlesztése.



Támogatható tevékenységek: 124 új ágy beszerzése – beleértve a kapcsolódó infrastruktúrát és berendezéseket; 90 meglévő ágy megfelelő orvosi
felszerelésének biztosítása és a szűrési program fejlesztése; a szűrőprogram fejlesztése a meglévő infrastruktúra továbbfejlesztésével; 8 regionális képzési
központ építése és felszerelése a kritikus állapotú újszülött betegek érdekében; 12 mobil újszülött intenzív osztály központosított beszerzése, amelyek
régiónként lesznek leosztva.



Megpályázható összeg: Maximum 305 000 €/ágy 124 új ágyak beszerzése esetén; Maximum 150 000 €/ágy 90 meglévő ágyak kiegészítő felszerelése esetén
esetén; Maximum 600 000 €/egység a 12 mobil újszülött intenzív osztályra.



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: A támogatási kérelmeket 2022. szeptember 30-tól, 2023. március 15. 16.00 óráig lehet benyújtani.



További információk: https://www.ms.ro/noutati/#842e9407ok
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BERUHÁZÁSI pályázati figyelő
A közkórházak infrastruktúrájának fejlesztése – A nozokomiális fertőzések kockázatának csökkentését
szolgáló berendezések és anyagok


Pályáztató: Európai Unió és Románia kormánya, PNRR I2.4.



Pályázhatnak: Közigazgatási-területi egységek; Közigazgatási-területi egységek és jogi személyiséggel rendelkező szervezetek közötti partnerségek, amelyek egy
vagy több egészségügyi egységet foglalnak magukban, beleértve azt az ingatlant (épület és telek), amelyben az egészségügyi egység működik - a
projekt/partnerség vezetője a közigazgatási-területi egység; Központi intézmények, amelyek saját egészségügyi hálózattal rendelkeznek. Az Egészségügyi
Minisztériumnak alárendelt egészségügyi egységek/struktúrák.



A program célja: Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése, diagnosztizálása és kezelése.



Támogatható tevékenységek: - Meglévő infrastruktúra felújítása / korszerűsítése / bővítése a MDR mikroorganizmusok által meghatározott AIAM és Clostridium
difficile fertőzésben szenvedő betegek elkülönítésére / csoportosítására és kezelésére; - Referencialaboratóriumok és speciális mikrobiológiai vizsgálatokra és
elemzésekre alkalmas laboratóriumok fejlesztése; - A nozokomiális fertőzések csökkentését szolgáló eszközök beszerzése.



Megpályázható összeg: A projektenként igényelhető maximális vissza nem térítendő támogatás összege 29 591 766,40 lej, ami 6 015 200 eurónak felel meg.



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: A támogatási kérelmeket 2022. szeptember 30-tól, 2023. március 15. 16.00 óráig lehet benyújtani.



További információk: https://www.ms.ro/noutati/
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Ambuláns egészségügyi ellátó egységek
 Pályáztató: Egészségügyi Minisztérium (PNRR)
 Pályázhatnak: Bármely állami, jogi személyiséggel rendelkező állami kórházi egység, amely ambuláns egészségügyi ellátó egységet működtet
vagy fog működtetni
 A program célja: Az Egészségügyi Minisztérium meghirdette a pályázatot az Országos Helyreállítási és Reziliencia Terv (PNRR) C12-es Egészség
komponenséből: I1.3: Járóbeteg-egészségügyi egységek
 Támogatható tevékenységek: Meglévő ambuláns infrastruktúra építése / felújítása / korszerűsítése / bővítése / berendezése; az orvosi
szolgáltatások és hozzáférési utak megközelíthetőségének javítása; általános és speciális közművek biztosítása/korszerűsítése (beleértve a
beruházási cél területén a közművekre való rácsatlakozást is); az ambuláns infrastruktúra felszereléseinek beszerzése.
 Megpályázható összeg: Maximum 13.189.116,6 lej áfa nélkül, ami 2,673 millió eurónak felel meg.
 Az önrész mértéke: 0%
 Benyújtási határidő: 2022. november 30. 14 óra
 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29574/pnrr-ministerul-sanatatii-a-lansat-ghidul-pentru-unitati-de-asistentamedicala-ambulatorie
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