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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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-cusalariile-pentru-investitiile-noi-a-fost-redeschisa.html
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Repülőtéri infrastruktúra-fejlesztés (POIM Axa 2.3)


Pályáztató: Románia Kormánya, Európai Bizottság



Pályázhatnak: nemzeti hatóságok és társaságok, önkormányzatok, autonóm közművek, nemzeti és magánvállalkozások



A program célja: a repülőterek használatának növelése



Támogatható tevékenységek: új beruházások a repülőtéri infrastruktúra fejlesztésére – építés, modernizálás, felújítás, kifutópályák
– a környezetvédelmi intézkedéseket betartva; terminálok korszerűsítése, építése.



Megpályázható összeg: a felhívás költségvetése 43,96 millió euró.



Az önrész mértéke: 2%



Benyújtási határidő: 2022. 12. 31.



További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Információs és Kommunikációs Technológia (TIC) a versenyképes digitális gazdaság
érdekében


Pályáztató: Románia Kormánya, Európai Bizottság



Pályázhatnak: központi közintézmények vagy saját jogi személyiségű állami struktúráik, amelyek irányítják az előre meghatározott
életeseményeket célzó közszolgáltatásokat, vagy hozzájárulnak az életesemények fejlődéséhez, irányítják a szolgáltatásokat, vagy
segítséget nyújtanak az életeseményekkel kapcsolatos tevékenységekhez.



A program célja: informatikai rendszerek biztosítása e-kormányzási szolgáltatásokra az állampolgárok és vállalkozások életének
eseményeire összpontosítva.



Támogatható tevékenységek: a TIC Hardware beszerzésével kapcsolatos tevékenységek, a projekt megvalósításához szükséges
szoftveralkalmazási licencek megvásárlásával és/vagy fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, beleértve az adatbázisok
konfigurálását és a meglévő különféle adatbázisok áttelepítését és integrálását, elektronikus aláírások vásárlása, telepítése.



Megpályázható összeg: 23.952.760 euró.



Az önrész mértéke: 2%



Benyújtási határidő: 2022. 12. 31.



További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
A Horizon 2020 részvétel dijazása


Pályáztató: Románia Kormánya



Pályázhatnak: A Horizon 2020 pályázatain nyert projekteket végrehajtó román állami vagy magánjogi kutatószervezetek



A program célja: hatóságok és közintézmények átláthatóságának, etikájának és integritásának növelése; Románia nemzetközi
ismertségének növelése a kutatás és innováció területén; a nemzeti KFI-rendszer megerősítése az európai kiválósági kutatás terén
folytatott együttműködés erősítésével; a projektek minőségének javítása romániai résztvevőkkel a Horizont 2020 programban; a
romániai intézmények nemzetközi finanszírozású projektekben való részvételének fenntarthatóságának növelése; a külső
finanszírozás részarányának növelése a nemzeti kutatási és fejlesztési kiadások teljes összegében



Támogatható tevékenységek: a kutatási tevékenységek támogatása pl. személyzeti költségek, a logisztikai költségeket, a
konferencián való részvételt stb. A finanszírozást az egyetem vagy az az Intézet kapja, amely az Európai Bizottság által finanszírozott
projektet lebonyolítja. A javasolt tevékenységeknek a Horizon 2020 Program keretében szervezett új versenyeken való részvételre
vonatkozó intézményi kapacitás tartós megerősítéséhez kell vezetniük.



Megpályázható összeg: -



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: Folyamatos



További információk: https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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/businessdevelopment/romania/SMEsGrowthRomaniaTS/; https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/travel-grants-forcooperation-between-norway-and-poland/
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő

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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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
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 PreDiagnostic 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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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Gábor Dénes-díj 2022


Pályáztató: NOVOFER Alapítvány



Pályázhatnak: Gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és
természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett
szakemberek. A határon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar
szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.



A program célja: A Kuratórium a felterjesztések alapján az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor
Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határon túl élő, magyar
nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.



Támogatható tevékenységek: GÁBOR DÉNES-díjra jelölni lehet olyan szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő
magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik a természettudományos szakterületek valamelyikén kiemelkedő tudományos,
kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást
hoztak létre, megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható
fejlődéshez, személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét. A jelölt innovatív tevékenységének
és eredményeinek rövid (legfeljebb 3 A4-es gépelt oldal terjedelemben), lényegre törő és konkrét bemutatása, a Gábor Dénes-díjra való jelölés indoka. A jelölés
indoklása nem azonos a szakmai életrajzzal. Az indoklásban kell rámutatni arra, hogy a jelölt által végzett és a szakmai életrajzban felsorolt tevékenységek
milyen hatást gyakoroltak például a gazdaságra, a tudományra, a fejlesztésre, a közéletre, az életminőségre, a környezetre, stb. Itt kell megnevezni a jelölt
konkrét műszaki-szellemi alkotásait, és itt kell ismertetni azok hasznosítási eredményét.



Megpályázható összeg: A Gábor Dénes-díj bronzplakettet, díszoklevelet és pénzdíjat tartalmaz.



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022. 10. 11.



További információk: https://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Kisléptékű támogatási rendszer


Pályáztató: Norvég és EGT-támogatások



Pályázhatnak: Romániában jogi személyként bejegyzett kkv-k; jogi személyként bejegyzett non-profit szervezetek (a 26/2000.
számú OG és/vagy a 21/1924. törvény szerint)



A program célja: A romániai vállalkozások versenyképességének növelése az ipari zöld újítás, az IKT és a kék növekedés
érdeklődésre számot tartó területeien.



Támogatható tevékenységek: Képzés, tanácsadás, mentorálás; tanulmányutak, workshopok, szemináriumok, konferenciák,
események a tapasztalatok/bevált gyakorlatok megosztására; üzleti közvetítői rendezvények; a fejlesztési feltáráshoz közvetlenül
hozzájáruló megvalósíthatósági tanulmányok, adatgyűjtés, elemzés; kétoldalú tevékenységek romániai vállalkozások és az
adományozó államok vállalkozásai között; kommunikációs tevékenységek.



Megpályázható összeg: Minimum 10 000 euró - maximum 200 000 euró.



Az önrész mértéke: A projekttámogatás intenzitása függ a nyújtott állami támogatás típusától, a projekt jövedelmezőségétől, a
pályázó pénzügyi kapacitásától és a Szabályzat rendelkezéseiben foglalt egyéb olyan elemektől, amelyek az adott projektre
vonatkoznak.



Benyújtási határidő: 2022. október 20.



További információk: https://eeagrants.org/currently-available-funding/ro-innovation-small-grants-scheme-developmentbusiness-skills
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI pályázati figyelő
Az Interreg Duna Transznacionális Program első felhívása
 Pályáztató: Európai Bizottság
 Pályázhatnak: - Helyi, regionális, országos közintézmények/közjogi szervek; - Nemzetközi szervezetek; - Magán szervezetek (non-profit
szervezetek és vállalkozások). Minden projektben legalább három projektpartnernek kell részt vennie, a programterület három különböző
országából (vezető partner és legalább két projektpartner).
 A program célja: A program pénzügyi támogatást nyújt olyan transznacionális projektekhez, amelyek hozzájárulnak egy innovatívabb,
fenntarthatóbb és szociálisabb Duna-régió kialakításához. A program az Európai Unió területi együttműködési céljának megfelelően készült. A
program egyedisége abban rejlik, hogy platformot kínál a stratégiai területeken folytatott együttműködéshez az EU-tagállamok és a Duna-régió
EU-n kívüli országai között.
 Támogatható tevékenységek: Finanszírozási prioritások: PA 1: Versenyképesebb és intelligensebb Duna régió, PA 2: Zöldebb, alacsony széndioxid-kibocsátású Duna-régió, PA 3: Szociálisabb Duna Régió, PA 4: Jobb együttműködési kormányzás a Duna régióban”. A projektek magukban
foglalhatnak olyan tevékenységeket, mint a stratégiák, tanulmányok és működési tervek kidolgozása és végrehajtása, kapacitásépítési
tevékenységek, promóciós tevékenységek, eszközök fejlesztése, szolgáltatások kialakítása, transznacionális stratégiai koncepciók által javasolt
beruházások előkészítése és fejlesztése, beleértve a kis léptékű infrastrukturális beruházásokat is. A további tevékenységek magukban
foglalhatják a hálózatépítést és az információcserét, de nem önálló tevékenységként. A projektek által javasolt tevékenységeknek fontolóra kell
venniük a kelet és nyugat közötti, az EU-s és nem uniós partnerországok, a vidéki-városi egyenlőtlenségek leküzdését. A projektek időtartama 30
hónap lehet.
 Megpályázható összeg: Az első felhívás teljes költségvetése 91.753.091,38 EUR.
 Az önrész mértéke: 2%
 Benyújtási határidő: 2022 .november 21.
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 További információk: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call

